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REGULAMENTUL (UE) 2016/399 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 9 martie 2016
cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor
de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)
(text codificat)

TITLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Obiect și principii
Prezentul regulament prevede absența controlului asupra persoanelor la
trecerea frontierelor interne dintre statele membre ale Uniunii.
Prezentul regulament stabilește normele aplicabile controlului asupra
persoanelor la trecerea frontierelor externe ale statelor membre ale
Uniunii.

Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
1. „frontiere interne” înseamnă:
(a) frontierele terestre comune, inclusiv frontierele fluviale și pe
lacuri ale statelor membre;
(b) aeroporturile statelor membre destinate zborurilor interne;
(c) porturile maritime, fluviale și cele aflate pe lacuri ale statelor
membre pentru legăturile interne regulate cu feribotul;
2. „frontiere externe” înseamnă frontierele terestre ale statelor membre,
inclusiv frontierele fluviale și pe lacuri, frontierele maritime,
precum și aeroporturile, porturile fluviale, porturile maritime și
porturile aflate pe lacuri, cu condiția să nu fie frontiere interne;
3. „zbor intern” înseamnă orice zbor având plecarea exclusivă de pe
teritoriile statelor membre sau destinația exclusivă pe teritoriile
statelor membre și fără să aterizeze pe teritoriul unei țări terțe;
4. „legături interne regulate cu feribotul” înseamnă orice legătură cu
feribotul între aceleași două sau mai multe porturi situate pe teri
toriul statelor membre, fără escală în porturi situate în afara terito
riului statelor membre, și care constă în transportul de persoane și
vehicule conform unui orar publicat;
5. „persoane care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul
dreptului Uniunii” înseamnă:
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(a) cetățenii Uniunii în înțelesul articolului 20 alineatul (1) din
TFUE, precum și resortisanții țărilor terțe care sunt membri ai
familiei unui cetățean al Uniunii, care își exercită dreptul la
liberă circulație, cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE a
Parlamentului European și a Consiliului (1);
(b) resortisanții țărilor terțe și membrii familiilor acestora, indiferent
de cetățenie, care, în temeiul acordurilor încheiate între Uniune
și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și respectivele țări
terțe, pe de altă parte, beneficiază de drepturi în materie de
liberă circulație echivalente cu cele ale cetățenilor Uniunii;
6. „resortisant al unei țări terțe” înseamnă orice persoană care nu este
cetățean al Uniunii în înțelesul articolului 20 alineatul (1) din TFUE
și care nu face obiectul punctului 5 din prezentului articol;
7. „persoană care face obiectul unei alerte emise în scopul de a i se
refuza intrarea” înseamnă orice resortisant al unei țări terțe care face
obiectul unei alerte în Sistemul de Informații Schengen în confor
mitate cu articolele 24 și 26 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006
al Parlamentului European și al Consiliului (2);
8. „punct de trecere a frontierei” înseamnă orice punct de trecere
autorizat de autoritățile competente pentru trecerea frontierelor
externe;
9. „punct comun de trecere a frontierei” înseamnă orice punct de
trecere a frontierei, situat fie pe teritoriul unui stat membru, fie
pe teritoriul unei țări terțe, în care polițiștii de frontieră ai statului
membru și polițiștii de frontieră ai țării terțe efectuează unul după
celălalt verificări la intrare și la ieșire în conformitate cu dreptul lor
intern și în temeiul unui acord bilateral;
10. „control la frontiere” înseamnă activitățile efectuate la frontiere, în
conformitate cu prezentul regulament și în sensul acestuia, ca
răspuns exclusiv la intenția de a trece o frontieră sau la trecerea
unei frontiere, indiferent de orice alte considerente, constând în
verificări la frontiere și în supravegherea frontierelor;
11. „verificări la frontiere” înseamnă verificările efectuate la punctele de
trecere a frontierei pentru a se asigura că persoanele, inclusiv
mijloacele de transport ale acestora și obiectele aflate în posesia
lor, pot fi autorizate să intre pe teritoriul statelor membre sau să
îl părăsească;
12. „supravegherea frontierelor” înseamnă supravegherea frontierelor
dintre punctele de trecere a frontierei și supravegherea punctelor
de trecere a frontierei în afara orarului de funcționare stabilit, în
vederea împiedicării persoanelor să se sustragă de la verificările la
frontiere;
(1) Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie
2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre
pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regu
lamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).
(2) Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea
Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 381,
28.12.2006, p. 4).
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13. „verificarea în linia a doua” înseamnă o verificare suplimentară care
poate fi efectuată într-un loc special, separat de locul în care sunt
verificate toate persoanele (prima linie);
14. „polițist de frontieră” înseamnă orice agent public desemnat, în
conformitate cu dreptul intern, la un punct de trecere a frontierei
sau de-a lungul frontierei sau în imediata vecinătate a frontierei
respective, și care exercită, în conformitate cu prezentul regulament
și cu dreptul intern, sarcini de control la frontiere;
15. „operator de transport” înseamnă orice persoană fizică sau juridică
care asigură, cu titlu profesional, transportul de persoane;
16. „permis de ședere” înseamnă:
(a) orice permis de ședere eliberat de statele membre în confor
mitate cu modelul uniform stabilit prin Regulamentul (CE)
nr. 1030/2002 al Consiliului (1) și permisele de ședere
eliberate în conformitate cu Directiva 2004/38/CE;
(b) toate celelalte documente eliberate de un stat membru resorti
sanților țărilor terțe, care le autorizează șederea pe teritoriul său
și care au făcut obiectul unei notificări și al publicării ulterioare
în conformitate cu articolul 39, cu excepția:
(i) permiselor temporare eliberate în cursul examinării primei
cereri de eliberare a unui permis de ședere astfel cum se
menționează la litera (a) sau a unei cereri de azil; și
(ii) vizelor eliberate de statele membre în formatul uniform
stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului (2);
17. „navă de croazieră” înseamnă o navă care urmează un itinerar dat,
potrivit unui program prestabilit, care include un program de acti
vități turistice în diverse porturi și care, în mod normal, nu îmbarcă
și nu debarcă pasageri în cursul călătoriei;
18. „navigație de agrement” înseamnă utilizarea navelor de agrement în
scopuri sportive sau turistice;
19. „pescuit de coastă” înseamnă activitățile de pescuit efectuate cu
ajutorul navelor care intră zilnic sau în termen de 36 ore într-un
port situat pe teritoriul unui stat membru fără să facă escală într-un
port situat într-o țară terță;
20. „lucrător offshore” înseamnă o persoană care lucrează pe o
instalație offshore aflată în apele teritoriale sau într-o zonă
maritimă de exploatare economică exclusivă a statelor membre,
astfel cum sunt definite în dreptul maritim internațional, și care
revine regulat, pe cale maritimă sau aeriană, pe teritoriul statelor
membre;
(1) 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 (JO L 157, 15.6.2002, p. 1).
2
( ) Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a
unui model uniform de viză (JO L 164, 14.7.1995, p. 1).

02016R0399 — RO — 07.04.2017 — 002.001 — 5
▼B
21. „amenințare pentru sănătatea publică” înseamnă orice boală cu
potențial epidemic, astfel cum este definită de Regulamentul
Sanitar Internațional al Organizației Mondiale a Sănătății, și alte
boli infecțioase sau parazitare contagioase, cu condiția să facă
obiectul dispozițiilor de protecție cu privire la resortisanții statelor
membre.

Articolul 3
Domeniul de aplicare
Prezentul regulament se aplică oricărei persoane care trece frontiera
internă sau externă a unui stat membru, fără a aduce atingere:
(a) drepturilor persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă
circulație în temeiul dreptului Uniunii;
(b) drepturilor refugiaților și ale persoanelor care solicită o protecție
internațională, în special în ceea ce privește principiul nereturnării.

Articolul 4
Drepturi fundamentale
În aplicarea prezentului regulament, statele membre respectă pe deplin
dreptul relevant al Uniunii, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”), dreptul internațional
relevant, inclusiv Convenția privind statutul refugiaților încheiată la
Geneva la 28 iulie 1951 (denumită în continuare „Convenția de la
Geneva”), obligațiile legate de accesul la protecție internațională, în
special principiul nereturnării și drepturile fundamentale. În conformitate
cu principiile generale ale dreptului Uniunii, deciziile în temeiul
prezentului regulament se adoptă în mod individual.

TITLUL II
FRONTIERE EXTERNE
CAPITOLUL I

Trecerea frontierelor externe și condițiile de intrare
Articolul 5
Trecerea frontierelor externe
(1)
Frontierele externe nu pot fi trecute decât pe la punctele de
trecere a frontierei și în timpul programului de funcționare stabilit.
Programul de funcționare este indicat clar la punctele de trecere a fron
tierei care nu sunt deschise 24 ore pe zi.
Statele membre comunică Comisiei lista punctelor lor de trecere a fron
tierei, în conformitate cu articolul 39.
(2)
Prin derogare de la alineatul (1), pot fi permise excepții de la
obligația de trecere a frontierelor externe numai prin punctele de trecere
a frontierei și în timpul programului de funcționare stabilit:
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(a) pentru persoane sau grupuri de persoane, în cazul unei solicitări cu
caracter special privind trecerea ocazională a frontierelor externe în
afara punctelor de trecere a frontierei sau în afara programului de
funcționare stabilit, cu condiția să fie în posesia permiselor cerute de
dreptul intern și ca acest lucru să nu fie contrar intereselor statelor
membre în materie de ordine publică și de securitate internă. Statele
membre pot prevedea dispoziții specifice în acordurile bilaterale.
Excepțiile generale prevăzute în dreptul intern și în acordurile bila
terale sunt notificate Comisiei în temeiul articolului 39;
(b) pentru persoane sau grupuri de persoane, în cazul unei urgențe
neprevăzute;
(c) în conformitate cu normele specifice prevăzute la articolele 19 și 20
în coroborare cu anexele VI și VII.
(3)
Fără a aduce atingere excepțiilor prevăzute la alineatul (2) sau
obligațiilor lor în materie de protecție internațională, statele membre
instituie sancțiuni în conformitate cu dreptul lor intern în caz de
trecere neautorizată a frontierelor externe prin alte locuri decât pe la
punctele de trecere a frontierei sau în afara programului de funcționare
stabilit. Respectivele sancțiuni sunt eficace, proporționale și cu efect de
descurajare.

Articolul 6
Condiții de intrare pentru resortisanții țărilor terțe
(1)
Pentru șederile preconizate pe teritoriul statelor membre pentru o
perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea
ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile
precedente fiecărei zile de ședere, condițiile de intrare pentru resorti
sanții țărilor terțe sunt următoarele:
(a) să fie în posesia unui document de călătorie valabil care să permită
titularului să treacă frontiera și care să îndeplinească următoarele
criterii:
(i) să fie valabil pentru o perioadă de cel puțin trei luni de la data
preconizată a plecării de pe teritoriul statelor membre. În caz
justificat de urgență, această obligație poate fi înlăturată;
(ii) să fi fost eliberat în ultimii 10 ani;
(b) să fie în posesia unei vize valabile, în cazul în care aceasta este
cerută în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliu
lui (1), cu excepția cazului când respectivii resortisanți sunt titulari
ai unui permis de ședere valabil sau ai unei vize de lungă ședere
valabile;
(c) să justifice scopul și condițiile șederii planificate și să dispună de
mijloace de subzistență suficiente, atât pentru durata șederii plani
ficate, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru tranzitul
către o țară terță în care admisia este garantată, sau să fie în măsură
să dobândească legal respectivele mijloace;
(1) Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de
stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză
pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți
sunt exonerați de această obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).
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(d) să nu fie o persoană care face obiectul unei alerte emise în SIS în
scopul de a i se refuza intrarea;
(e) să nu fie considerat o amenințare pentru ordinea publică, securitatea
internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale ale unuia dintre
statele membre și, în special, să nu facă obiectul unei alerte emise în
scopul de a i se refuza intrarea în bazele de date ale statelor membre
pentru motivele enumerate anterior.
(2)
În sensul aplicării alineatului (1), data intrării se consideră ca
fiind prima zi de ședere pe teritoriul statelor membre, iar data ieșirii
se consideră ca fiind ultima zi de ședere pe teritoriul statelor membre.
Perioadele de ședere autorizate în temeiul unui permis de ședere sau a
unei vize naționale de lungă ședere nu sunt luate în considerare la
calcularea perioadei de ședere pe teritoriul statelor membre.
(3)
O listă neexhaustivă a documentelor justificative pe care polițistul
de frontieră le poate solicita resortisantului unei țări terțe în vederea
verificării îndeplinirii condițiilor menționate la alineatul (1) litera (c)
figurează în anexa I.
(4)
Evaluarea mijloacelor de subzistență se face în funcție de durata
și de scopul șederii și în raport cu nivelul mediu al prețurilor în materie
de cazare și masă din statul membru sau din statele membre în cauză,
pentru o cazare la preț moderat, înmulțite cu numărul de zile de ședere.
Valorile de referință stabilite de către statele membre sunt notificate
Comisiei în conformitate cu articolul 39.
Evaluarea mijloacelor suficiente de subzistență se poate baza pe posesia
de numerar, cecuri de călătorie și cărți de credit aflate în posesia resor
tisantului țării terțe. Declarațiile de sponsorizare, atunci când sunt
prevăzute de dreptul intern, și scrisorile de sponsorizare definite de
dreptul intern în cazul resortisanților țărilor terțe cazați la o gazdă pot
constitui, de asemenea, o dovadă a mijloacelor suficiente de subzistență.
(5)

Prin derogare de la alineatul (1):

(a) resortisanții țărilor terțe care nu îndeplinesc toate condițiile
menționate la alineatul (1), dar care sunt titulari ai unui permis de
ședere sau ai unei vize de lungă ședere, sunt autorizați să intre în
scopul tranzitului pe teritoriul altor state membre pentru a putea
ajunge pe teritoriul statului membru care le-a eliberat permisul de
ședere sau viza de lungă ședere, cu excepția cazului în care
respectivii resortisanți se află pe lista națională de alerte a statului
membru ale cărui frontiere externe doresc să le traverseze și alerta
respectivă este însoțită de instrucțiuni cu privire la refuzul intrării
sau tranzitului;
(b) resortisanții țărilor terțe care îndeplinesc condițiile menționate la
alineatul (1), cu excepția celor menționate la litera (b), și care se
prezintă la frontieră pot fi autorizați să intre pe teritoriul statelor
membre dacă la frontieră este eliberată o viză în conformitate cu
articolele 35 și 36 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului (1).
(1) Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de
vize) (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).
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Statele membre întocmesc o statistică privind vizele eliberate la
frontieră în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE)
nr. 810/2009 și cu anexa XII la acesta.

În cazul în care nu este posibilă aplicarea vizei pe document, viza se
aplică în mod excepțional pe un formular separat care se inserează
în document. În acest caz, se folosește modelul uniform de formular
pentru aplicarea vizei prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 333/2002
al Consiliului (1);

(c) resortisanții țărilor terțe care nu îndeplinesc una sau mai multe
dintre condițiile menționate la alineatul (1) pot fi autorizați de un
stat membru să intre pe teritoriul său din motive umanitare, de
interes național sau în temeiul unor obligații internaționale. În
cazul în care resortisantul țării terțe face obiectul unei alerte,
astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (d), statul
membru care autorizează intrarea acestuia pe teritoriul său
informează celelalte state membre în acest sens.

CAPITOLUL II

Controlul la frontierele externe și refuzarea intrării
Articolul 7
Efectuarea verificărilor la frontiere
(1)
În exercitarea îndatoririlor lor, polițiștii de frontieră respectă în
totalitate demnitatea umană, în special în cazurile în care sunt implicate
persoane vulnerabile.

Toate măsurile luate în exercitarea funcțiilor lor sunt proporționale cu
obiectivele urmărite.

(2)
În cursul efectuării verificărilor la frontiere, polițiștii de frontieră
nu fac nicio discriminare pe criterii de sex, rasă sau origine etnică,
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Articolul 8
Verificările la frontiere efectuate asupra persoanelor
(1)
Circulația transfrontalieră la frontierele externe face obiectul unor
verificări din partea polițiștilor de frontieră. Verificările se efectuează în
conformitate cu prezentul capitol.

Verificările pot avea ca obiect și mijloacele de transport și obiectele
aflate în posesia persoanelor care trec frontiera. În cazul în care se
efectuează percheziții, se aplică dreptul statului membru în cauză.
(1) Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de
stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize
eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecu
noscut de statul membru care emite formularul respectiv (JO L 53, 23.2.2002,
p. 4).
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(2)
La intrare și la ieșire, persoanele care beneficiază de dreptul la
liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii sunt supuse următoarelor
verificări:
(a) verificarea identității și a cetățeniei persoanei și a autenticității și a
valabilității documentului de călătorie folosit pentru trecerea fron
tierei, inclusiv prin consultarea bazelor de date relevante, în special:
1. SIS;
2. baza de date a Interpolului privind documentele de călătorie
furate și pierdute (SLTD);
3. bazele de date naționale care conțin informații privind docu
mentele de călătorie furate, deținute fără drept, pierdute și
anulate.
Pentru pașapoartele și documentele de călătorie care conțin un
suport de stocare, astfel cum este menționat la articolul 1 alinea
tul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului (1), se
verifică autenticitatea datelor înscrise în cip;
(b) verificarea faptului că o persoană care beneficiază de dreptul la
liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii nu este considerată a
fi o amenințare pentru ordinea publică, securitatea internă, sănătatea
publică sau relațiile internaționale ale oricăruia dintre statele
membre, inclusiv prin consultarea SIS și a altor baze de date
relevante ale Uniunii. Acest lucru nu aduce atingere consultării
bazelor de date naționale și ale Interpolului.
În cazul în care există îndoieli cu privire la autenticitatea docu
mentului de călătorie sau la identitatea titularului său, se verifică
cel puțin unul dintre elementele biometrice de identificare integrate
în pașapoartele și în documentele de călătorie emise în conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004. În măsura în care este posibil,
această verificare se efectuează și în ceea ce privește documentele
de călătorie care nu intră sub incidența regulamentului respectiv.
(2a)
În cazul în care verificările prin consultarea bazelor de date
menționate la alineatul (2) literele (a) și (b) ar avea un impact dispro
porționat asupra fluidității traficului, un stat membru poate decide să
efectueze aceste verificări în mod punctual la anumite puncte de trecere
a frontierei, ca urmare a unei evaluări a riscurilor legate de ordinea
publică, securitatea internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale
ale oricăruia dintre statele membre.
Domeniul de aplicare și durata reducerii temporare la verificările
punctuale prin consultarea bazelor de date nu depășesc ceea ce este
strict necesar și sunt definite în conformitate cu o evaluare a riscurilor
efectuată de statul membru în cauză. Evaluarea riscurilor expune
motivele reducerii temporare la verificările punctuale prin consultarea
bazelor de date, ține seama, printre altele, de impactul disproporționat
asupra fluidității traficului și furnizează statistici privind pasagerii și
incidentele legate de criminalitatea transfrontalieră. Aceasta este actua
lizată periodic.
(1) Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004
privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice
integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre
(JO L 385, 29.12.2004, p. 1).
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▼M2
Persoanele care, în principiu, nu fac obiectul unor verificări punctuale
prin consultarea bazelor de date fac cel puțin obiectul unei verificări în
vederea stabilirii identității acestora pe baza prezentării unor documente
de călătorie. O astfel de verificare constă într-o examinare simplă și
rapidă a valabilității documentului de călătorie folosit pentru trecerea
frontierei și a prezenței unor semne de falsificare sau de contrafacere,
recurgându-se, după caz, la dispozitive tehnice și, în cazurile în care
există îndoieli cu privire la documentul de călătorie sau există indicii că
o astfel de persoană ar putea reprezenta o amenințare la adresa ordinii
publice, a securității interne, a sănătății publice sau a relațiilor interna
ționale ale statelor membre, polițistul de frontieră consultă bazele de
date menționate la alineatul (2) literele (a) și (b).
Statul membru în cauză transmite fără întârziere propria sa evaluare a
riscurilor, precum și actualizări ale acesteia, Agenției Europene pentru
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă („agenția”), instituită prin
Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliu
lui (1) și informează o dată la șase luni Comisia și agenția cu privire la
aplicarea verificărilor prin consultarea bazelor de date efectuate pe o
bază punctuală. Statul membru în cauză poate decide să clasifice
evaluarea riscurilor sau părți ale acesteia.
(2b)
În cazul în care un stat membru intenționează să efectueze veri
ficări punctuale prin consultarea bazelor de date în temeiul alineatului
(2a), acesta transmite o notificare celorlalte state membre, agenției și
Comisiei în mod corespunzător și fără întârziere. Statul membru în
cauză poate decide să clasifice notificarea sau părți ale acesteia.
În cazul în care statele membre, agenția sau Comisia au motive de
îngrijorare legate de intenția de a efectua verificări punctuale prin
consultarea bazelor de date, acestea transmit fără întârziere o notificare
statului membru în cauză în legătură cu motivele de îngrijorare
respective. Statul membru în cauză ține seama de aceste motive de
îngrijorare.
(2c)
Până la 8 aprilie 2019, Comisia transmite Parlamentului
European și Consiliului o evaluare a punerii în aplicare și a
consecințelor alineatului (2).
(2d)
În ceea ce privește frontierele aeriene, alineatele (2a) și (2b) se
aplică pentru o perioadă de tranziție maximă de șase luni de la 7 aprilie
2017.
În cazuri excepționale, dacă un anumit aeroport întâmpină dificultăți
specifice legate de infrastructură care impun o perioadă mai lungă de
adaptare pentru a permite desfășurarea unor verificări sistematice prin
consultarea bazelor de date fără ca acest lucru să aibă un impact dispro
porționat asupra fluidității traficului, perioada de tranziție de șase luni
menționată la primul paragraf poate fi prelungită pentru aeroportul
respectiv cu o perioadă maximă de 18 luni în conformitate cu
procedura descrisă la al treilea paragraf.
În acest scop, cel târziu cu trei luni înainte de expirarea perioadei de
tranziție menționate la primul paragraf, statul membru notifică Comisiei,
agenției și celorlalte state membre dificultățile specifice legate de infras
tructură din aeroportul respectiv, măsurile preconizate pentru solu
ționarea acestora și perioada necesară punerii în aplicare a acestora.
(1) Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului
din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel
european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului
European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007
al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE)
nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului
(JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
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▼M2
În cazul în care există dificultăți specifice legate de infrastructură care
impun o perioadă mai lungă de adaptare, Comisia, în termen de o lună
de la primirea notificării menționate la al treilea paragraf și după
consultarea agenției, autorizează statul membru în cauză să prelungească
perioada de tranziție pentru aeroportul respectiv și, dacă este cazul,
stabilește durata unei astfel de prelungiri.
(2e)
Verificările prin consultarea bazelor de date menționate la
alineatul (2) literele (a) și (b) pot fi efectuate în prealabil, pe baza
datelor privind pasagerii primite în conformitate cu Directiva
2004/82/CE a Consiliului (1) sau în conformitate cu alte dispoziții
legale naționale sau ale Uniunii.
În cazul în care aceste verificări se desfășoară în prealabil pe baza unor
astfel de date privind pasagerii, datele primite în prealabil se verifică la
punctul de trecere a frontierei în raport cu datele din documentul de
călătorie. Se verifică, de asemenea, identitatea și cetățenia persoanei în
cauză, precum și autenticitatea și valabilitatea documentului de călătorie
folosit pentru trecerea frontierei.
(2f) Prin derogare de la alineatul (2), persoanele care beneficiază de
dreptul de liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii și care trec
frontierele interne terestre ale statelor membre pentru care verificarea
în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile a fost
deja finalizată cu succes, dar pentru care decizia privind eliminarea
controalelor la frontierele lor interne în temeiul dispozițiilor relevante
din actele de aderare relevante nu a fost încă luată, pot face obiectul
verificărilor la ieșire menționate la alineatul (2) doar în mod nesiste
matic, pe baza unei evaluări a riscurilor.
▼B
(3)
La intrare și la ieșire, resortisanții țărilor terțe fac obiectul unei
verificări amănunțite astfel:
(a) verificarea amănunțită la intrare include examinarea îndeplinirii
condițiilor de intrare stabilite la articolul 6 alineatul (1) și, după
caz, a documentelor care autorizează șederea și exercitarea unei
activități profesionale. Aceasta cuprinde o examinare detaliată a
următoarelor elemente:
▼M2
(i) verificarea identității și a cetățeniei resortisantului țării terțe și
a autenticității și a valabilității documentului de călătorie
folosit pentru trecerea frontierei, inclusiv prin consultarea
bazelor de date relevante, în special:
1. SIS;
2. baza de date SLTD a Interpolului;
3. bazele de date naționale care conțin informații privind
documentele de călătorie furate, deținute fără drept,
pierdute și anulate.
Pentru pașapoartele și documentele de călătorie care conțin
un suport de stocare, se verifică autenticitatea datelor înscrise
în cip, sub rezerva disponibilității unor certificate valabile;
(1) Directiva 2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligația
operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii (JO L 261,
6.8.2004, p. 24).

02016R0399 — RO — 07.04.2017 — 002.001 — 12
▼M2
(ii) verificarea documentului de călătorie este însoțită, după caz,
de viza sau de permisul de ședere solicitat;
▼B
(iii) examinarea ștampilelor de intrare și de ieșire de pe docu
mentele de călătorie ale resortisantului țării terțe în cauză,
în vederea verificării, prin compararea datelor de intrare și
de ieșire, dacă persoana nu a depășit durata maximă de ședere
autorizată pe teritoriul statelor membre;
(iv) verificarea punctelor de plecare și de destinație a resorti
santului țării terțe în cauză, precum și a scopului șederii
prevăzute și, după caz, verificarea documentelor justificative
corespunzătoare;
(v) verificarea dacă resortisantul țării terțe în cauză dispune de
mijloace de subzistență suficiente pentru durata și scopul
șederii, pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru
tranzitul către o țară terță în care admisia sa este garantată
sau dacă este în măsură să dobândească legal respectivele
mijloace;
▼M2
(vi) verificarea dacă resortisantul țării terțe în cauză, mijlocul său
de transport și obiectele pe care le transportă nu sunt de
natură să pună în pericol ordinea publică, securitatea
internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale ale unui
stat membru. Respectiva verificare include consultarea directă
a datelor și a alertelor cu privire la persoane și, dacă este
necesar, a obiectelor incluse în SIS și în alte baze de date
relevante ale Uniunii, precum și, după caz, a măsurii ce
urmează să fie întreprinse în urma unei alerte. Acest lucru
nu aduce atingere consultării bazelor de date naționale și ale
Interpolului;
▼B
(b) dacă resortisantul unei țări terțe este deținătorul unei vize
menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b), verificările
amănunțite efectuate la intrare includ și verificarea identității deți
nătorului vizei și a autenticității vizei, prin consultarea Sistemului
de Informații privind Vizele (VIS) în conformitate cu articolul 18
din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;
(c) prin derogare, VIS poate fi consultat prin utilizarea în toate cazurile
a numărului de pe autocolantul de viză și, prin sondaj, a numărului
de pe autocolantul de viză în combinație cu verificarea amprentelor
digitale, atunci când:
(i) traficul atinge o asemenea intensitate, încât timpul de așteptare
la punctul de trecere a frontierei devine excesiv de lung;
(ii) toate resursele de personal, de echipament și de organizare au
fost deja epuizate; și
(iii) în baza unei evaluări, nu există niciun risc în ceea ce privește
securitatea internă și imigrația ilegală.
Cu toate acestea, în toate cazurile în care există o îndoială cu
privire la identitatea deținătorului vizei și/sau cu privire la autenti
citatea vizei, VIS se consultă utilizând în mod sistematic numărul
de pe autocolantul de viză în combinație cu verificarea amprentelor
digitale.
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▼B
Această derogare se poate aplica doar la punctul de trecere a fron
tierei în cauză și numai atât timp cât sunt îndeplinite condițiile de la
punctele (i), (ii) și (iii);
(d) decizia de a consulta VIS în conformitate cu litera (c) se ia de către
polițistul de frontieră aflat la comanda punctului de trecere a fron
tierei sau la un nivel ierarhic superior.
Statul membru în cauză informează imediat celelalte state membre
și Comisia în privința unei astfel de decizii;
(e) fiecare stat membru transmite anual un raport cu privire la aplicarea
literei (c) Parlamentului European și Comisiei, care cuprinde
numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au fost verificați în
VIS, utilizând exclusiv numărul de pe autocolantul de viză,
precum și durata timpului de așteptare menționat la litera (c)
punctul (i);
(f) literele (c) și (d) se aplică pentru o perioadă maximă de trei ani,
care începe după trei ani de la momentul în care VIS a devenit
operațional. Înainte de terminarea celui de al doilea an de aplicare a
dispozițiilor de la literele (c) și (d), Comisia transmite Parla
mentului European și Consiliului o evaluare cu privire la punerea
în aplicare a acestora. Pe baza respectivei evaluări, Parlamentul
European sau Consiliul pot invita Comisia să propună modificări
corespunzătoare la prezentul regulament;
(g) verificările amănunțite la ieșire cuprind:
▼M2
(i) verificarea identității și a cetățeniei resortisantului țării terțe și
a autenticității și a valabilității documentului de călătorie
folosit pentru trecerea frontierei, inclusiv prin consultarea
bazelor de date relevante, în special:
1. SIS;
2. baza de date SLTD a Interpolului;
3. bazele de date naționale care conțin informații privind
documentele de călătorie furate, deținute fără drept,
pierdute și anulate.
Pentru pașapoartele și documentele de călătorie care conțin un
suport de stocare, se verifică autenticitatea datelor înscrise în
cip, sub rezerva disponibilității unor certificate valabile;
(ii) verificarea faptului că resortisantul respectiv al unei țări terțe
nu este considerat a fi o amenințare pentru ordinea publică,
securitatea internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale
ale oricăruia dintre statele membre, inclusiv prin consultarea
SIS și a altor baze de date relevante ale Uniunii. Acest lucru
nu aduce atingere consultării bazelor de date naționale și ale
Interpolului;
▼B
(h) pe lângă verificările menționate la litera (g), verificările amănunțite
la ieșire pot să cuprindă, de asemenea:
(i) verificarea dacă persoana deține o viză valabilă, în cazul în
care aceasta este cerută în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 539/2001, cu excepția cazului în care persoana respectivă
este titulară a unui permis de ședere valabil; o astfel de veri
ficare poate include consultarea VIS în conformitate cu
articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;
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▼B
(ii) verificarea dacă persoana nu a depășit durata maximă de
ședere autorizată pe teritoriul statelor membre;
▼M2

__________

▼B
(i) în vederea identificării oricărei persoane care nu îndeplinește sau
care nu mai îndeplinește condițiile de intrare, ședere sau rezidență
pe teritoriul statelor membre, VIS poate fi consultat în conformitate
cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 ;
▼M2
(ia) verificările prin consultarea bazelor de date menționate la litera (a)
punctele (i) și (vi) și la litera (g) pot fi efectuate în prealabil, pe
baza datelor privind pasagerii primite în conformitate cu Directiva
2004/82/CE a Consiliului sau în conformitate cu alte dispoziții
legale naționale sau ale Uniunii.
În cazul în care aceste verificări se desfășoară în prealabil pe baza
unor astfel de date privind pasagerii, datele primite în prealabil se
verifică la punctul de trecere a frontierei în raport cu datele din
documentul de călătorie. Se verifică, de asemenea, identitatea și
cetățenia persoanei în cauză, precum și autenticitatea și valabilitatea
documentului de călătorie folosit pentru trecerea frontierei;
(ib) în cazul în care există îndoieli cu privire la autenticitatea docu
mentului de călătorie sau la identitatea resortisantului unei țări
terțe, verificările, atunci când este posibil, includ verificarea a cel
puțin unuia dintre elementele biometrice de identificare integrate în
documentele de călătorie.
▼B
(4)
În cazul în care există posibilitatea și resortisantul țării terțe
solicită acest lucru, astfel de verificări amănunțite se efectuează întrun loc privat.
(5)
Fără a aduce atingere celui de al doilea paragraf, resortisanților
țărilor terțe care fac obiectul unei verificări amănunțite în linia a doua li
se vor furniza informații scrise cu privire la scopul și procedura acestui
control într-o limbă pe care o înțeleg sau despre care se presupune în
mod rezonabil că o înțeleg, sau printr-un alt mijloc eficace.
Respectivele informații sunt disponibile în toate limbile oficiale ale
Uniunii și în limba sau limbile țării sau țărilor limitrofe statului
membru în cauză și precizează faptul că resortisantul țării terțe poate
solicita numele sau numărul matricol al polițiștilor de frontieră care
efectuează verificarea amănunțită în linia a doua, precum și numele
punctului de trecere a frontierei și data trecerii frontierei.
(6)
Verificările asupra persoanelor care beneficiază de dreptul la
liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii se efectuează în confor
mitate cu Directiva 2004/38/CE.
(7)
Normele practice privind informațiile care trebuie înregistrate sunt
prevăzute în anexa II.
(8)
Atunci când se aplică articolul 5 alineatul (2) litera (a) sau (b),
statele membre pot să prevadă, de asemenea, derogări de la normele
prevăzute în prezentul articol.
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▼B
Articolul 9
Relaxarea verificărilor la frontiere
(1)
Verificările la frontierele externe pot face obiectul unei relaxări în
cazul unor circumstanțe excepționale și neprevăzute. Respectivele
circumstanțe excepționale și neprevăzute sunt considerate a fi acele
evenimente imprevizibile care provoacă o intensificare a traficului
astfel încât timpul de așteptare la punctul de trecere a frontierei
devine excesiv de îndelungat și au fost epuizate toate resursele în
ceea ce privește personalul, mijloacele și organizarea.
(2)
În caz de relaxare a verificărilor la frontiere în conformitate cu
alineatul (1), verificările la frontiere pentru intrare sunt, în principiu,
prioritare în raport cu verificările la frontiere pentru ieșire.
Decizia de relaxare a verificărilor este luată de polițistul de frontieră
care este responsabil de punctul de trecere a frontierei.
Respectiva relaxare a verificărilor este temporară, adaptată circum
stanțelor care o justifică și se pune în aplicare progresiv.
(3)
Chiar și în cazul relaxării verificărilor la frontiere, polițistul de
frontieră ștampilează documentele de călătorie ale resortisanților țărilor
terțe la intrare și la ieșire, în conformitate cu articolul 11.
(4)
Fiecare stat membru transmite anual Parlamentului European și
Comisiei un raport privind aplicarea prezentului articol.

Articolul 10
Amenajarea de culoare separate și informațiile aflate pe panouri
(1)
Statele membre amenajează culoare separate, în special la
punctele de trecere a frontierei aeriene, pentru a putea efectua verificări
ale persoanelor, în conformitate cu articolul 8. Respectivele culoare se
diferențiază cu ajutorul unor panouri care conțin indicațiile prevăzute în
anexa III.
Statele membre pot amenaja culoare separate la punctele de trecere a
frontierei maritime și terestre, precum și la frontierele dintre statele
membre care nu aplică articolul 22 la frontierele lor comune. În cazul
în care statele membre amenajează culoare separate la respectivele fron
tiere, se folosesc panouri care conțin indicațiile menționate în anexa III.
Statele membre se asigură că respectivele culoare sunt semnalate clar,
inclusiv în cazul în care normele privind utilizarea culoarelor distincte
sunt suspendate în conformitate cu alineatul (4), pentru asigurarea flui
dizării circulației persoanelor care trec frontiera.
(2)
Persoanele care beneficiază de dreptul la liberă circulație în
temeiul dreptului Uniunii sunt autorizate să folosească culoarele
indicate de panoul prezentat în anexa III partea A („UE, SEE, CH”).
Respectivele persoane pot, de asemenea, să folosească culoarele indicate
de panoul prezentat în anexa III partea B1 („fără viză”) și partea B2
(„toate pașapoartele”).
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▼B
Resortisanții țărilor terțe care nu au obligația de a deține viză în
momentul trecerii frontierelor externe ale statelor membre în confor
mitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001 și resortisanții țărilor terțe
care dețin un permis de ședere valabil sau o viză de lungă ședere pot să
folosească culoarele indicate de panoul prezentat în anexa III partea B1
(„fără viză”) din prezentul regulament. Aceștia pot, de asemenea, să
folosească culoarele indicate de panoul prezentat în anexa III partea
B2 („toate pașapoartele”) din prezentul regulament.
Toate celelalte persoane folosesc culoarele indicate de panoul prezentat
în anexa III partea B2 („toate pașapoartele”).
Indicațiile care figurează pe panourile menționate la primul, al doilea și
al treilea paragraf pot fi afișate în limba sau limbile considerate adecvate
de fiecare stat membru.
Dispoziția privind amenajarea de culoare separate indicate de panoul
prezentat în anexa III partea B1 („fără viză”) nu este obligatorie.
Statele membre hotărăsc, în funcție de necesitățile lor practice, dacă și
în ce punct de trecere a frontierei doresc să folosească această opțiune.
(3)
La punctele maritime și terestre de trecere a frontierei, statele
membre pot separa traficul vehiculelor pe culoare distincte, în funcție
de categoriile de vehicule ușoare sau vehicule grele și autobuze, cu
ajutorul panourilor prezentate în anexa III partea C.
După caz, statele membre pot modifica indicațiile conținute de respec
tivele panouri, în funcție de circumstanțele locale.
(4)
În caz de dezechilibru temporar al fluxului de trafic la un anumit
punct de trecere a frontierei, normele privind utilizarea culoarelor
distincte pot fi suspendate de autoritățile competente pe perioada
necesară restabilirii echilibrului.

Articolul 11
Ștampilarea documentelor de călătorie
(1)
Se ștampilează sistematic toate documentele de călătorie ale
resortisanților țărilor terțe, la intrare și la ieșire. Ștampilele de intrare
și de ieșire se aplică în special pe:
(a) documentele care conțin o viză valabilă, permițând resortisanților
țărilor terțe să treacă frontiera;
(b) documentele care permit resortisanților țărilor terțe cărora li s-a
eliberat o viză la frontieră de către un stat membru să treacă fron
tiera;
(c) documentele care permit resortisanților țărilor terțe care nu fac
obiectul unei obligații de viză să treacă frontiera.
(2)
Se ștampilează la intrare și ieșire documentele de călătorie ale
resortisanților țărilor terțe, membri de familie ai unui cetățean al
Uniunii, cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE, dar care nu prezintă
permisul de ședere prevăzut în directiva respectivă.
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Se ștampilează la intrare și ieșire documentele de călătorie ale resorti
sanților țărilor terțe, membri de familie ai unui resortisant al unei țări
terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului
Uniunii, dar care nu prezintă permisul de ședere prevăzut în Directiva
2004/38/CE.
(3)

Nu se aplică ștampilă de intrare sau ștampilă de ieșire:

(a) pe documentele de călătorie ale șefilor de stat și ale demnitarilor a
căror sosire a fost anunțată oficial în prealabil pe cale diplomatică;
(b) pe brevetele de pilot sau certificatele membrilor echipajului unei
aeronave;
(c) pe documentele de călătorie ale marinarilor, prezenți pe teritoriul
unui stat membru doar pe perioada escalei navei în zona portului de
escală;
(d) pe documentele de călătorie ale echipajului și ale pasagerilor unei
nave de croazieră, care nu fac obiectul verificărilor la frontiere, în
conformitate cu punctul 3.2.3 din anexa VI;
(e) pe documentele care permit resortisanților din Andorra, Monaco și
San Marino să treacă frontiera;
(f) pe documentele de călătorie ale personalului de trenuri de pasageri
și de mărfuri din trenurile internaționale;
(g) pe documentele de călătorie ale resortisanților țărilor terțe care
prezintă un permis de ședere menționat în Directiva 2004/38/CE.
În mod excepțional, la cererea unui resortisant al unei țări terțe, se poate
renunța la aplicarea ștampilei la intrare sau ieșire în cazul în care aceasta
ar putea crea dificultăți majore pentru respectivul resortisant. În acest
caz, intrarea sau ieșirea este consemnată pe o foaie volantă separată, în
care se menționează numele și numărul pașaportului resortisantului în
cauză. Respectiva foaie se predă resortisantului țării terțe. Autoritățile
competente ale statelor membre pot păstra evidențe statistice ale acestor
cazuri excepționale și le pot prezenta Comisiei.
(4)
Aspectele practice de aplicare a ștampilei sunt prevăzute în
anexa IV.
(5)
Ori de câte ori este posibil, resortisanții țărilor terțe sunt informați
cu privire la obligația polițistului de frontieră de a ștampila documentul
de călătorie la intrare și la ieșire, chiar și în cazul relaxării verificărilor
în conformitate cu articolul 9.

Articolul 12
Prezumția privind îndeplinirea condițiilor de durată a șederii
(1)
În cazul în care documentul de călătorie al unui resortisant al unei
țări terțe nu are ștampilă de intrare, autoritățile naționale competente pot
prezuma că titularul nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile
privind durata șederii aplicabile în statul membru în cauză.
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(2)
Prezumția menționată la alineatul (1) poate fi infirmată în cazul în
care resortisantul țării terțe prezintă, prin orice mijloc, elemente de
probă credibile, precum un bilet de călătorie sau documente justificative
ale prezenței sale în afara teritoriului statelor membre, de natură să
demonstreze că a respectat condițiile privind durata șederii pe termen
scurt.
În acest caz:
(a) atunci când resortisantul unei țări terțe se află pe teritoriul unui stat
membru care aplică în întregime acquis-ul Schengen, autoritățile
competente indică, în conformitate cu dreptul intern și cu practicile
naționale, în documentul de călătorie al respectivului resortisant,
data și locul de trecere a frontierei externe a unui stat membru
care aplică în întregime acquis-ul Schengen;
(b) atunci când resortisantul unei țări terțe se află pe teritoriul unui stat
membru pentru care nu s-a luat încă decizia menționată la articolul 3
alineatul (2) din Actul de Aderare din 2003, la articolul 4 alineatul
(2) din Actul de aderare din 2005 și, respectiv, la articolul 4
alineatul (2) din Actul de aderare din 2011, autoritățile competente
indică, în conformitate cu dreptul intern și cu practicile naționale, în
documentul de călătorie al respectivului resortisant, data și locul de
trecere a frontierei externe a unui astfel de stat membru.
Pe lângă mențiunile indicate la literele (a) și (b), se poate înmâna
resortisantului unei țări terțe un formular, astfel cum este prezentat în
anexa VIII.
Statele membre se informează reciproc și informează Comisia și Secre
tariatul General al Consiliului cu privire la practicile lor naționale
privind mențiunile prevăzute în prezentul articol.
(3)
În cazul în care prezumția menționată la alineatul (1) nu este
infirmată, resortisantul unei țări terțe poate fi returnat în conformitate
cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1),
precum și în conformitate cu dreptul intern care respectă directiva
menționată.
(4)
Dispozițiile relevante ale alineatelor (1) și (2) se aplică mutatis
mutandis în absența ștampilei de ieșire.

Articolul 13
Supravegherea frontierelor
(1)
Supravegherea frontierelor are drept principal obiectiv prevenirea
trecerilor frauduloase ale frontierei, combaterea criminalității transfron
taliere și luarea de măsuri împotriva persoanelor care au trecut ilegal
frontiera. O persoană care a trecut ilegal frontiera și care nu are drept de
ședere pe teritoriul statului membru respectiv este reținută și i se aplică
procedurile care respectă Directiva 2008/115/CE.
(2)
Polițiștii de frontieră acționează în unități fixe sau mobile în
vederea asigurării supravegherii frontierelor externe.
(1) Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în
statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de
ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).
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Supravegherea se efectuează astfel încât să prevină și să descurajeze
sustragerea de la verificările de la punctele de trecere a frontierei.
(3)
Supravegherea între punctele de trecere a frontierei este asigurată
de polițiștii de frontieră al căror efectiv și metode sunt adaptate
riscurilor și amenințărilor existente sau previzibile. Aceasta include
modificarea frecventă și inopinată a perioadelor de supraveghere,
astfel încât trecerile ilegale ale frontierei să fie în permanență în
măsură să fie descoperite.
(4)
Supravegherea se efectuează de unități fixe sau mobile, care își
îndeplinesc misiunea prin patrulare sau prin prezența în locuri cunoscute
ca fiind sensibile, obiectivul respectivei supravegheri fiind surprinderea
persoanelor care trec ilegal frontiera. Supravegherea se poate face, de
asemenea, cu ajutorul mijloacelor tehnice, inclusiv prin mijloace elec
tronice.
(5)
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate
cu articolul 37 cu privire la măsurile suplimentare privind suprave
gherea.

Articolul 14
Refuzul intrării
(1)
Intrarea pe teritoriul statelor membre se refuză resortisanților
țărilor terțe care nu îndeplinesc toate condițiile de intrare prevăzute la
articolul 6 alineatul (1) și care nu aparțin niciuneia dintre categoriile de
persoane menționate la articolul 6 alineatul (5). Aceasta nu aduce
atingere aplicării dispozițiilor speciale privind dreptul la azil și la
protecție internațională sau eliberarea unei vize de lungă ședere.
(2)
Intrarea nu poate fi refuzată decât printr-o decizie care să indice
motivele precise ale refuzului. Decizia se ia de către autoritatea
competentă abilitată în acest sens de dreptul intern. Respectiva decizie
intră în vigoare imediat.
Decizia motivată indicând cauzele precise ale refuzului se comunică
printr-un formular uniform, prezentat în anexa V partea B, și se
completează de autoritatea abilitată de dreptul intern să refuze
intrarea. Formularul uniform astfel completat se înmânează resorti
santului țării terțe în cauză, care confirmă primirea deciziei de refuz
prin respectivul formular.
(3)
Persoanele care au făcut obiectul unei decizii de refuz al intrării
au dreptul la o cale de atac. Calea de atac se desfășoară în conformitate
cu dreptul intern. Resortisantului țării terțe i se pun la dispoziție
informații scrise cu privire la punctele de contact în măsură să îi
comunice informații legate de reprezentanții competenți să acționeze
în numele respectivului resortisantul al țării terțe, în conformitate cu
dreptul intern.
Introducerea unei asemenea căi de atac nu are efect suspensiv asupra
deciziei de refuz al intrării.
Fără a aduce atingere oricărei eventuale compensări acordate în confor
mitate cu dreptul intern, resortisantul țării terțe în cauză are dreptul la
rectificarea ștampilei de intrare anulate, precum și a oricărei anulări sau
completări, din partea statului membru care a refuzat intrarea, în cazul
în care, în cadrul căii de atac, decizia de refuz al intrării este declarată
nefondată.

02016R0399 — RO — 07.04.2017 — 002.001 — 20
▼B
(4)
Polițiștii de frontieră se asigură că resortisantul țării terțe care a
făcut obiectul unei decizii de refuz al intrării nu intră pe teritoriul
statului membru în cauză.
(5)
Statele membre întocmesc o statistică privind numărul de
persoane care au făcut obiectul unei decizii de refuz al intrării,
motivele refuzului, cetățenia persoanelor cărora li s-a refuzat intrarea
și tipul de frontieră (terestră, aeriană, maritimă) la care s-a refuzat
intrarea și transmit anual statisticile către Comisie (Eurostat), în confor
mitate cu Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și
al Consiliului (1).
(6)
Normele detaliate de reglementare a refuzului intrării sunt
descrise în anexa V partea A.

CAPITOLUL III

Personal și resurse alocate controlului la frontiere și cooperarea între
statele membre
Articolul 15
Personal și resurse alocate controlului la frontiere
Statele membre alocă personal și resurse corespunzătoare și suficiente
pentru exercitarea controlului la frontierele externe în conformitate cu
articolele 7-14, astfel încât să asigure un control eficace, de înalt nivel și
uniform la frontierele lor externe.

Articolul 16
Punerea în aplicare a controlului
(1)
Controlul la frontiere prevăzut la articolele 7-14 se efectuează de
către polițiștii de frontieră, în conformitate cu dispozițiile prezentului
regulament și cu dreptul intern.
În exercitarea controlului la frontiere, polițiștii de frontieră păstrează
competențele de inițiere a procedurilor penale conferite de dreptul
intern și care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.
Statele membre se asigură că polițiștii de frontieră sunt profesioniști
specializați și formați corespunzător, luând în considerare curricula
comună de pregătire pentru polițiștii de frontieră, stabilită și dezvoltată
de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Fron
tierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (denumită în
continuare „agenția”), înființată prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004.
Curricula de pregătire include formarea specializată privind modul de
detectare și gestionare a situațiilor în care sunt implicate persoane vulne
rabile, cum ar fi minorii neînsoțiți și victimele traficului de persoane.
Statele membre, cu sprijinul agenției, încurajează polițiștii de frontieră
să învețe limbile străine necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor.
(1) Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului
din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și
protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al
Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini
(JO L 199, 31.7.2007, p. 23).
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(2)
Statele membre notifică Comisiei lista serviciilor naționale
responsabile de controlul la frontiere în temeiul dreptului intern, în
conformitate cu articolul 39.

(3)
Pentru un control eficient la frontiere, fiecare stat membru asigură
o cooperare strânsă și permanentă între serviciile naționale responsabile
de controlul la frontiere.

Articolul 17
Cooperarea dintre statele membre
(1)
Statele membre își acordă asistență și asigură o cooperare strânsă
și permanentă în vederea punerii eficiente în aplicare a controlului la
frontiere, în conformitate cu articolele 7-16. Statele membre fac schimb
de informații relevante.

(2)
Cooperarea operativă dintre statele membre în materie de
gestionare a frontierelor externe este coordonată de agenție.

(3)
Fără a aduce atingere competențelor agenției, statele membre pot
continua cooperarea operativă cu alte state membre și/sau țări terțe la
frontierele externe, inclusiv schimbul de ofițeri de legătură, în cazul în
care o astfel de cooperare este complementară acțiunii agenției.

Statele membre se abțin de la orice acțiune care ar putea periclita
funcționarea agenției sau realizarea obiectivelor acesteia.

Statele membre informează agenția cu privire la cooperarea operativă
menționată la primul paragraf.

(4)
Statele membre propun acțiuni de formare cu privire la normele
care reglementează controlul la frontiere, precum și drepturile funda
mentale. În acest sens, se iau în considerare standardele comune de
formare stabilite și dezvoltate de agenție.

Articolul 18
Controlul comun
(1)
Statele membre care nu aplică articolul 22 la frontierele terestre
comune pot efectua, până la data aplicării articolului respectiv, un
control comun al respectivelor frontiere comune; în acest caz, o
persoană poate fi oprită numai o singură dată în scopul realizării veri
ficărilor la intrare și la ieșire, fără a aduce atingere responsabilităților
individuale ale statelor membre care decurg din articolele 7-14.

Statele membre pot încheia între ele acorduri bilaterale în acest sens.

(2)
Statele membre informează Comisia cu privire la orice acord
încheiat în conformitate cu alineatul (1).
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CAPITOLUL IV

Dispoziții speciale referitoare la verificările la frontiere
Articolul 19
Dispoziții speciale referitoare la diferitele tipuri de frontiere și
mijloacele de transport utilizate pentru trecerea frontierelor externe
Dispozițiile speciale prevăzute în anexa VI se aplică verificărilor
efectuate la diferitele tipuri de frontiere și cu privire la diferitele
mijloace de transport utilizate pentru trecerea frontierelor externe.
Respectivele dispoziții speciale pot conține derogări de la articolele 5 și
6 și de la articolele 8-14.
Articolul 20
Dispoziții speciale referitoare la verificarea anumitor categorii de
persoane
(1)
Dispoziții speciale prevăzute în anexa VII se aplică următoarelor
categorii de persoane:
(a) șefi de stat și membrii delegațiilor acestora;
(b) piloți de aeronave și alți membri ai echipajului;
(c) marinari;
(d) titulari ai pașapoartelor diplomatice, oficiale sau de serviciu și
membrii organizațiilor internaționale;
(e) lucrători transfrontalieri;
(f) minori;
(g) servicii de salvare, poliție și pompieri și polițiștii de frontieră;
(h) lucrători offshore.
Respectivele dispoziții speciale pot conține derogări de la articolele 5 și
6 și de la articolele 8-14.
(2)
Statele membre notifică Comisiei modelele de permise eliberate
de ministerele lor de afaceri externe pentru membrii acreditați ai
misiunilor diplomatice și ai reprezentanțelor consulare, precum și
pentru familiile acestora, în conformitate cu articolul 39.
CAPITOLUL V

Măsuri specifice în caz de deficiențe grave legate de controlul la
frontierele externe
Articolul 21
Măsuri la frontierele externe și sprijinul acordat de agenție
(1)
Atunci când, într-un raport de evaluare întocmit în temeiul arti
colului 14 din Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, sunt identificate defi
ciențe grave în efectuarea controalelor la frontierele externe și în
vederea asigurării respectării recomandărilor menționate la articolul 15
din respectivul regulament, Comisia poate recomanda, prin intermediul
unui act de punere în aplicare, ca statul membru evaluat să ia anumite
măsuri specifice, care pot include una sau ambele dintre următoarele:
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(a) inițierea desfășurării echipelor europene de polițiști de frontieră în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2007/2004;
(b) prezentarea, spre avizare de către agenție, a planurilor sale stra
tegice, bazate pe o evaluare de risc, care să includă informații
privind desfășurarea de personal și echipamente.
Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu
procedura de examinare menționată la articolul 38 alineatul (2).
(2)
Periodic, Comisia informează comitetul instituit în conformitate
cu articolul 38 alineatul (1) cu privire la progresele înregistrate în
punerea în aplicare a măsurilor menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și cu privire la impactul acestora asupra deficiențelor
identificate.
Comisia informează, de asemenea, Parlamentul European și Consiliul.
(3)
Atunci când, într-un raport de evaluare menționat la alineatul (1),
se concluzionează că statul membru evaluat își neglijează în mod grav
obligațiile și, prin urmare, trebuie să raporteze cu privire la punerea în
aplicare a planului de acțiune relevant în termen de trei luni în confor
mitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 1053/2013, și dacă, după perioada de trei luni respectivă, Comisia
constată că situația persistă, aceasta poate declanșa aplicarea procedurii
prevăzute la articolul 29 din prezentul regulament, în cazul în care sunt
îndeplinite toate condițiile în acest sens.

TITLUL III
FRONTIERE INTERNE
CAPITOLUL I

Absența controlului la frontierele interne
Articolul 22
Trecerea frontierelor interne
Frontierele interne pot fi trecute prin orice punct fără a fi realizată o
verificare la frontiere asupra persoanelor, indiferent de cetățenie.
Articolul 23
Verificări în interiorul teritoriului
Absența controlului la frontierele interne nu aduce atingere:
(a) exercitării competențelor polițienești de către autoritățile competente
ale statelor membre în temeiul dreptului intern, în măsura în care
exercitarea respectivelor competențe nu are un efect echivalent cu
cel al verificărilor la frontiere; acest lucru se aplică, de asemenea, și
în zonele de frontieră. În sensul primei teze, exercitarea compe
tențelor polițienești nu poate fi considerată, în special, echivalentă
cu exercitarea verificărilor la frontiere în cazul în care măsurile
poliției:
(i) nu au ca obiectiv controlul la frontiere;
(ii) se bazează pe informații generale și pe experiența serviciilor de
poliție privind eventualele amenințări la adresa securității
publice și vizează, în special, combaterea criminalității trans
frontaliere;
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(iii) sunt concepute și executate într-o manieră net diferită de veri
ficările sistematice asupra persoanelor efectuate la frontierele
externe;
(iv) sunt realizate pe baza verificărilor inopinate;
(b) exercitării controalelor de securitate în porturi sau aeroporturi,
efectuate asupra persoanelor de către autoritățile competente în
temeiul dreptului fiecărui stat membru, de către responsabilii
portului sau ai aeroportului sau de operatori de transport, cu
condiția ca respectivele controale să fie realizate, de asemenea,
asupra persoanelor care călătoresc în interiorul unui stat membru;
(c) posibilității ca un stat membru să prevadă prin lege obligația de a
deține și de a purta permise și alte documente;
(d) posibilității ca un stat membru să prevadă prin lege obligația resor
tisanților țărilor terțe de a-și raporta prezența pe teritoriul său, în
conformitate cu dispozițiile articolului 22 din Convenția de punere
în aplicare a acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele
statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale
Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a
controalelor la frontierele comune (Convenția Schengen).

Articolul 24
Eliminarea obstacolelor din calea traficului la punctele rutiere de
trecere a frontierelor interne
Statele membre elimină orice obstacol care împiedică fluidizarea
traficului la punctele rutiere de trecere a frontierelor interne, în special
limitările de viteză care nu se bazează exclusiv pe considerente de
siguranță rutieră.
În același timp, statele membre trebuie să fie în măsură să furnizeze
toate mijloacele necesare pentru a efectua verificări în cazul în care se
reintroduc controalele la frontierele interne.

CAPITOLUL II

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne
Articolul 25
Cadru general pentru reintroducerea temporară a controlului la
frontierele interne
(1)
Atunci când în spațiul fără controale la frontierele interne există o
amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne întrun stat membru, statul membru respectiv poate reintroduce în mod
excepțional controlul la toate frontierele interne sau în anumite părți
ale frontierelor sale interne, pentru o perioadă limitată de maximum
30 de zile sau pe durata previzibilă a amenințării grave, dacă aceasta
depășește 30 de zile. Domeniul de aplicare și durata reintroducerii
temporare a controlului la frontierele interne nu depășesc ceea ce este
strict necesar pentru a răspunde amenințării grave.
(2)
Controlul la frontierele interne se reintroduce numai ca măsură de
ultimă instanță și în conformitate cu articolele 27, 28 și 29. Criteriile
enumerate la articolul 26 și, respectiv, articolul 30 se iau în considerare
în fiecare caz în care se are în vedere adoptarea unei decizii de rein
troducere a controlului la frontierele interne în temeiul articolelor 27, 28
și 29.
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(3)
În cazul în care amenințarea gravă la adresa ordinii publice sau a
securității interne în statul membru respectiv persistă după expirarea
perioadei prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, statul
membru respectiv poate prelungi controlul la frontierele sale interne,
ținând seama de criteriile enumerate la articolul 26 și în conformitate
cu articolul 27, din același motive ca cele menționate la alineatul (1) din
prezentul articol și, luând în considerare orice elemente noi, pentru
perioade de maximum 30 de zile, care pot fi reînnoite.

(4)
Perioada totală pe durata căreia controlul la frontierele interne
este reintrodus, inclusiv a prelungirilor prevăzute la alineatul (3) din
prezentul articol, nu depășește șase luni. În cazul unor circumstanțe
excepționale, astfel cum sunt menționate la articolul 29, această
perioadă totală poate fi prelungită până la maximum doi ani în confor
mitate cu alineatul (1) din articolul respectiv.

Articolul 26
Criterii pentru reintroducerea temporară a controlului la frontierele
interne
Atunci când un stat membru decide, ca măsură de ultimă instanță, să
reintroducă temporar controlul la una sau mai multe frontiere interne sau
în anumite părți ale acestora sau decide să prelungească o astfel de
reintroducere, în conformitate cu articolul 25 sau cu articolul 28
alineatul (1), statul membru respectiv evaluează probabilitatea ca o
astfel de măsură să remedieze în mod corespunzător amenințarea la
adresa ordinii publice sau a securității interne și evaluează proporționa
litatea măsurii cu amenințarea respectivă. În efectuarea unei astfel de
evaluări, statul membru ia în considerare în special următoarele aspecte:

(a) impactul probabil al oricăror amenințări la adresa ordinii publice sau
a securității sale interne, inclusiv în urma unor incidente sau
amenințări teroriste, precum și al amenințării reprezentate de crimi
nalitatea organizată;

(b) impactul probabil al unei astfel de măsuri asupra libertății de
circulație în spațiul fără controale la frontierele interne.

Articolul 27
Procedura pentru reintroducerea temporară a controlului la
frontierele interne în temeiul articolului 25
(1)
Atunci când un stat membru intenționează să reintroducă
controlul la frontierele interne în temeiul articolului 25, acesta notifică
celelalte state membre și Comisia cel târziu cu patru săptămâni înainte
de reintroducerea preconizată sau într-un termen mai scurt, dacă circum
stanțele care determină necesitatea de a reintroduce controlul la fron
tierele interne devin cunoscute cu mai puțin de patru săptămâni înainte
de reintroducerea preconizată. În acest scop, statul membru furnizează
următoarele informații:

(a) motivele reintroducerii propuse, inclusiv toate datele relevante
detaliind evenimentele care constituie o amenințare gravă la
adresa ordinii publice sau a securității sale interne;
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(b) domeniul de aplicare a reintroducerii preconizate, precizând în ce
parte (părți) a (ale) frontierelor interne urmează să fie reintrodus
controlul;
(c) denumirea punctelor de trecere autorizate;
(d) data și durata reintroducerii preconizate;
(e) după caz, măsurile care trebuie să fie luate de celelalte state
membre.
O notificare în temeiul primului paragraf poate fi, de asemenea,
înaintată în comun de două sau mai multe state membre.
Dacă este necesar, Comisia poate solicita informații suplimentare
statului membru (statelor membre) în cauză.
(2)
Informațiile menționate la alineatul (1) se transmit Parlamentului
European și Consiliului în același timp cu notificarea lor către celelalte
state membre și către Comisie în temeiul alineatului respectiv.
(3)
Un stat membru care face o notificare în temeiul alineatului (1)
poate decide, atunci când este necesar și în conformitate cu dreptul
intern, să clasifice o parte din informații.
O astfel de clasificare nu împiedică punerea informațiilor de către
Comisie la dispoziția Parlamentului European. Transmiterea și prelu
crarea informațiilor și documentelor transmise către Parlamentul
European în temeiul prezentului articol respectă normele privind trans
miterea și prelucrarea informațiilor clasificate aplicabile între Parla
mentul European și Comisie.
(4)
În urma notificării din partea unui stat membru în temeiul
alineatului (1) și în vederea consultării prevăzute la alineatul (5),
Comisia sau oricare dintre celelalte state membre poate emite un aviz,
fără a aduce atingere articolului 72 din TFUE.
În cazul în care, pe baza informațiilor conținute în notificare sau a
oricăror informații suplimentare primite, Comisia are îndoieli în ceea
ce privește necesitatea sau proporționalitatea reintroducerii preconizate
a controlului la frontierele interne sau în cazul în care consideră că ar fi
adecvată o consultare asupra unor aspecte ale notificării, emite un aviz
în acest sens.
(5)
Informațiile menționate la alineatul (1), precum și orice aviz al
Comisiei sau al unui stat membru în temeiul alineatului (4) fac obiectul
unor consultări, inclusiv, atunci când este cazul, al unor reuniuni
comune, între statul membru care preconizează reintroducerea
controlului la frontierele interne, celelalte state membre, în special
cele afectate în mod direct de aceste măsuri, și Comisie, în vederea
organizării, atunci când este cazul, a unei cooperări reciproce între
statele membre și a examinării proporționalității măsurilor în raport cu
evenimentele aflate la originea reintroducerii controlului la frontiere,
precum și cu amenințările la adresa ordinii publice sau a securității
interne.
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(6)
Consultările menționate la alineatul (5) au loc cu cel puțin zece
zile înainte de data preconizată pentru reintroducerea controlului la
frontiere.

Articolul 28
Procedura specifică pentru cazurile care necesită o acțiune imediată
(1)
Atunci când, într-un stat membru, o amenințare gravă la adresa
ordinii publice sau a securității interne necesită o acțiune imediată, statul
membru în cauză poate, în mod excepțional, să reintroducă imediat
controlul la frontierele interne, pentru o perioadă limitată de
maximum zece zile.
(2)
În cazul în care un stat membru reintroduce controlul la fron
tierele interne, acesta notifică acest fapt simultan, în mod corespunzător,
celorlalte state membre și Comisiei și furnizează informațiile menționate
la articolul 27 alineatul (1), precum și motivele care justifică utilizarea
procedurii stabilite în prezentul articol. Comisia poate consulta celelalte
state membre imediat după primirea notificării.
(3)
În cazul în care amenințarea gravă la adresa ordinii publice sau a
securității interne persistă după expirarea perioadei prevăzute la alineatul
(1) din prezentul articol, statul membru poate decide să prelungească
controlul la frontierele interne pentru perioade de maximum 20 de zile,
care pot fi reînnoite. În acest caz, statul membru respectiv ia în
considerare criteriile menționate la articolul 26, care includ o evaluare
actualizată a necesității și a proporționalității măsurii, și ține seama de
orice eventuale elemente noi.
În cazul în care se ia o astfel de decizie de prelungire, dispozițiile
articolului 27 alineatele (4) și (5) se aplică mutatis mutandis, iar consul
tările se desfășoară fără întârziere după notificarea deciziei de prelungire
către Comisie și statele membre.
(4)
Fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (4), perioada totală
pe durata căreia este reintrodus controlul la frontierele interne, pe baza
perioadei inițiale prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol și a
oricărei prelungiri prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol, nu
depășește două luni.
(5)
Comisia informează fără întârziere Parlamentul European cu
privire la notificările efectuate în temeiul prezentului articol.

Articolul 29
Procedura specifică pentru circumstanțe excepționale care
periclitează funcționarea generală a spațiului fără controale la
frontierele interne
▼M1
(1)
În circumstanțe excepționale în care funcționarea generală a
spațiului fără controale la frontierele interne este periclitată ca urmare
a unor deficiențe grave persistente legate de controlul la frontierele
externe, astfel cum se menționează la articolul 21 din prezentul regu
lament sau ca rezultat al nerespectării de către un stat membru a
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Deciziei Consiliului menționate la articolul 19 alineatul (1) din Regula
mentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (1)
și în măsura în care aceste circumstanțe constituie o amenințare gravă la
adresa ordinii publice sau a securității interne în cadrul spațiului fără
controale la frontierele interne sau în cadrul unor părți ale acestuia,
controlul la frontierele interne poate fi reintrodus în conformitate cu
alineatul (2) din prezentul articol pentru o perioadă de maximum șase
luni. Respectiva perioadă poate fi prelungită maximum de trei ori,
pentru o perioadă suplimentară de maximum șase luni, în cazul în
care circumstanțele excepționale persistă.
▼B
(2)
Atunci când nicio altă măsură, în special cele menționate la
articolul 21 alineatul (1), nu poate să atenueze în mod eficient
amenințarea gravă identificată, Consiliul poate, în ultimă instanță și în
scopul protejării intereselor comune din spațiul fără controale la fron
tierele interne, să recomande ca unul sau mai multe state membre să
decidă reintroducerea controlului la toate frontierele interne ale acestora
sau în anumite părți ale frontierelor lor interne. Recomandarea
Consiliului are la bază o propunere a Comisiei. Statele membre pot
solicita Comisiei să înainteze Consiliului o astfel de propunere de reco
mandare.
În recomandarea sa, Consiliul indică cel puțin informațiile menționate la
articolul 27 alineatul (1) literele (a)-(e).
Consiliul poate recomanda o prelungire în conformitate cu condițiile și
procedurile stabilite în prezentul articol.
Înainte de a reintroduce controlul la frontiere sau în anumite părți ale
frontierelor sale interne în temeiul prezentului alineat, un stat membru
notifică acest lucru celorlalte state membre, Parlamentului European și
Comisiei în mod corespunzător.
(3)
În cazul în care recomandarea menționată la alineatul (2) nu este
pusă în aplicare de un stat membru, statul membru respectiv informează
Comisia fără întârziere, în scris, cu privire la motivele sale.
Într-un astfel de caz, Comisia înaintează Parlamentului European și
Consiliului un raport în care evaluează motivele prezentate de statul
membru respectiv și consecințele asupra protejării intereselor comune
ale spațiului fără controale la frontierele interne.
(4)
Din motive de urgență justificate în mod corespunzător, legate de
situațiile în care circumstanțele care determină necesitatea de a prelungi
controlul la frontierele interne în conformitate cu alineatul (2) nu sunt
cunoscute decât cu mai puțin de 10 zile înainte de sfârșitul perioadei
precedente de reintroducere a controalelor, Comisia poate adopta orice
recomandări necesare prin intermediul actelor de punere în aplicare
imediat aplicabile în conformitate cu procedura menționată la articolul 38
alineatul (3). În termen de 14 zile de la adoptarea unei astfel de reco
mandări, Comisia prezintă Consiliului o propunere de recomandare, în
conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.
(1) Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului
din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel
european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului
European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 863/20072007/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regu
lamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei Consiliului
2005/267/CE (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
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(5)
Prezentul articol nu aduce atingere măsurilor care pot fi adoptate
de statele membre în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii
publice sau a securității interne în temeiul articolelor 25, 27 și 28.

Articolul 30
Criterii pentru reintroducerea temporară a controlului la frontierele
interne atunci când circumstanțe excepționale periclitează
funcționarea generală a spațiului fără controale la frontierele
interne
(1)
Atunci când, în ultimă instanță, Consiliul recomandă, în confor
mitate cu articolul 29 alineatul (2), reintroducerea temporară a
controlului la una sau mai multe frontiere interne sau în anumite părți
ale acestora, acesta evaluează probabilitatea ca o astfel de măsură să
remedieze în mod corespunzător o amenințare la adresa ordinii publice
sau a securității interne în spațiul fără controale la frontierele interne și
evaluează proporționalitatea măsurii cu amenințarea respectivă. Această
evaluare se bazează pe informațiile detaliate transmise de statul membru
(statele membre) în cauză și de Comisie și pe orice alte informații
relevante, inclusiv orice informații obținute în temeiul alineatului (2)
din prezentul articol. În efectuarea unei astfel de evaluări, se iau în
considerare, în special, următoarele aspecte:

(a) disponibilitatea măsurilor de sprijin tehnic sau financiar care ar
putea fi aplicate sau care au fost aplicate la nivel național sau la
nivelul Uniunii, inclusiv asistența acordată de organismele, oficiile
sau agențiile Uniunii, cum ar fi agenția, Biroul European de Sprijin
pentru Azil, înființat prin Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parla
mentului European și al Consiliului (1), sau Oficiului European de
Poliție (Europol), înființat prin Decizia 2009/371/JAI, și probabi
litatea ca aceste măsuri să remedieze în mod corespunzător amenin
țările la adresa ordinii publice sau a securității interne în spațiul fără
controale la frontierele interne;

(b) impactul actual și impactul viitor probabil al oricăror deficiențe
grave legate de controlul la frontierele externe identificate în
contextul evaluărilor efectuate în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 1053/2013 și măsura în care astfel de deficiențe grave
constituie o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a secu
rității interne în spațiul fără controale la frontierele interne;

(c) impactul probabil al reintroducerii controlului la frontiere asupra
libertății de circulație a persoanelor în spațiul fără controale la fron
tierele interne.

(2)
Înainte de a adopta o propunere de recomandare a Consiliului, în
conformitate cu articolul 29 alineatul (2), Comisia poate:

(a) să solicite statelor membre, agenției, Europol sau altor organisme,
oficii și agenții ale Uniunii să îi furnizeze informații suplimentare;
(1) Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului
din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru
Azil (JO L 132, 29.5.2010, p. 11).
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(b) să efectueze vizite la fața locului, cu sprijinul unor experți din
statele membre și ai agenției, ai Europol și ai oricărui alt
organism, oficiu sau agenție relevantă a Uniunii, în vederea
obținerii sau a verificării informațiilor relevante pentru reco
mandarea respectivă.

Articolul 31
Informarea Parlamentului European și a Consiliului
Comisia și statul membru (statele membre) în cauză informează Parla
mentul European și Consiliul, cât mai curând posibil, cu privire la orice
motive care ar putea determina aplicarea articolului 21și a articolelor 25-30.

Articolul 32
Dispoziții în caz de reintroducere a controlului la frontierele interne
În cazul în care se reintroduce controlul la frontierele interne, dispo
zițiile relevante din titlul II se aplică mutatis mutandis.

Articolul 33
Raportul privind reintroducerea controlului la frontierele interne
În termen de patru săptămâni de la eliminarea controlului la frontierele
interne, statul membru care a efectuat controlul la frontierele interne
prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei
privind reintroducerea controlului la frontierele interne, prezentând, în
special, evaluarea inițială și respectarea criteriilor menționate la arti
colele 26, 28 și 30, efectuarea verificărilor, cooperarea practică cu
statele membre învecinate, impactul produs asupra libertății de circulație
a persoanelor, eficacitatea reintroducerii controlului la frontierele
interne, inclusiv o evaluare ex-post cu privire la proporționalitatea rein
troducerii controlului la frontierele interne.

Comisia poate emite un aviz referitor la respectiva evaluare ex-post a
reintroducerii temporare a controlului de frontieră la una sau mai multe
frontiere interne sau în anumite părți ale acestora.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, cel puțin anual,
un raport cu privire la funcționarea spațiului fără controale la frontierele
interne. Raportul include o listă a tuturor deciziilor de reintroducere a
controalelor la frontierele interne luate în decursul anului respectiv.

Articolul 34
Informarea publicului
Comisia și statul membru în cauză informează publicul în mod
coordonat cu privire la adoptarea unei decizii de reintroducere a
controlului la frontierele interne și indică, în special, data de începere
și de încheiere a unei astfel de măsuri, cu excepția cazului în care există
motive imperioase de securitate care să împiedice acest lucru.
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Articolul 35
Confidențialitatea
La cererea unui stat membru, celelalte state membre, Parlamentul
European și Comisia respectă caracterul confidențial al informațiilor
furnizate în cadrul reintroducerii și prelungirii controlului la frontiere,
precum și în cadrul raportului elaborat în temeiul articolului 33.

TITLUL IV
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 36
Modificarea anexelor
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu
articolul 37, în ceea ce privește modificarea anexelor III, IV și VIII.

Articolul 37
Exercitarea delegării de competențe
(1)
Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în
condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)
Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 13
alineatul (5) și la articolul 36 este conferită Comisiei pentru o perioadă
de timp nedeterminată.

(3)
Delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatul (5)
și la articolul 36 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau
de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe
specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care
urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia
nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)
De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan
Parlamentului European și Consiliului.

(5)
Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 alineatul (5) și al
articolului 36 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European și
nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la
notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă,
înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și
Consiliul au informat Comisia ca nu vor formula obiecții. Respectivul
termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European
sau a Consiliului.
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Articolul 38
Procedura comitetului
(1)
Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un
comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Atunci când
comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de
punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf
din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, în coroborare cu
articolul 5 din acesta.

Articolul 39
Notificări
(1)

Statele membre notifică Comisiei următoarele:

(a) lista permiselor de ședere, făcându-se distincția între cele regle
mentate la articolul 2 punctul 16 litera (a) și cele reglementate la
articolul 2 punctul 16 litera (b) și care sunt însoțite de un model
pentru permisele reglementate de articolul 2 punctul 16 litera (b).
Permisele de ședere eliberate în conformitate cu Directiva
2004/38/CE sunt evidențiate ca atare și se pun la dispoziție
modele pentru permisele de ședere care nu au fost eliberate în
conformitate cu formatul uniform prevăzut în Regulamentul (CE)
nr. 1030/2002;

(b) lista punctelor lor de trecere a frontierei;

(c) valorile de referință necesare pentru trecerea frontierelor lor externe,
care se stabilesc anual de către autoritățile naționale;

(d) lista serviciilor naționale responsabile pentru controlul frontierelor;

(e) modelele de permise eliberate de ministerele afacerilor externe;

(f) derogările de la normele privind trecerea frontierelor externe
menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (a);

(g) statisticile menționate la articolul 11 alineatul (3).

(2)
Comisia pune la dispoziția statelor membre și a publicului infor
mațiile notificate în conformitate cu alineatul (1) prin publicarea în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, sau prin orice alt
mijloc adecvat.
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Articolul 40
Micul trafic de frontieră
Prezentul regulament nu aduce atingere normelor Uniunii aplicabile
micului trafic de frontieră și acordurilor bilaterale existente în materie.

Articolul 41
Ceuta și Melilla
Dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere normelor speciale
aplicabile în orașele Ceuta și Melilla, astfel cum au fost definite prin
Declarația Regatului Spaniei privind orașele Ceuta și Melilla, care
figurează în Actul final al Acordului privind aderarea Regatului
Spaniei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din
14 iunie 1985 (1).

Articolul 42
Notificarea informațiilor de către statele membre
Statele membre notifică Comisia cu privire la dispozițiile naționale
referitoare la articolul 23 literele (c) și (d), regimul sancțiunilor
menționat la articolul 5 alineatul (3) și acordurile bilaterale autorizate
prin prezentul regulament. Modificările ulterioare aduse dispozițiilor
respective se notifică în termen de cinci zile lucrătoare.
Informațiile notificate de către statele membre se publică în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C.

Articolul 43
Mecanismul de evaluare
(1)
În conformitate cu tratatele și fără a aduce atingere dispozițiilor
acestora referitoare la procedurile de constatare a neîndeplinirii obliga
țiilor, punerea în aplicare a prezentului regulament de fiecare stat
membru este evaluată prin intermediul unui mecanism de evaluare.
(2)
Normele referitoare la mecanismul de evaluare sunt specificate în
Regulamentul (UE) nr. 1053/2013. În conformitate cu respectivul
mecanism de evaluare, statele membre și Comisia trebuie să desfășoare
în comun evaluări periodice, obiective și imparțiale pentru a verifica
aplicarea corectă a prezentului regulament, iar Comisia trebuie să coor
doneze evaluările în strânsă cooperare cu statele membre. În cadrul
mecanismului respectiv, fiecare stat membru este evaluat cel puțin o
dată la cinci ani de o mică echipă formată din reprezentanți ai
Comisiei și experți desemnați de statele membre.
Evaluările pot consta în vizite la fața locului anunțate sau neanunțate ale
frontierelor externe sau interne.
În conformitate cu mecanismul de evaluare menționat, Comisia este
responsabilă pentru adoptarea programelor multianuale și anuale de
evaluare și a rapoartelor de evaluare.
(1) JO L 239, 22.9.2000, p. 73.
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(3)
În cazul unor eventuale deficiențe, statelor membre în cauză li se
pot adresa recomandări privind acțiuni de remediere.
În cazul în care sunt identificate deficiențe grave în desfășurarea de
controale la frontiera externă într-un raport de evaluare adoptat de
Comisie în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE)
nr. 1053/2013, se aplică articolele 21 și 29 din prezentul regulament.
(4)
În toate etapele evaluării, Parlamentul European și Consiliul sunt
informate și li se transmit toate documentele relevante, în conformitate
cu normele referitoare la documentele clasificate.
(5)
Parlamentul European este informat imediat și pe deplin cu
privire la orice propunere de modificare sau de înlocuire a normelor
stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1053/2013.

Articolul 44
Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 se abrogă
Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la
prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de cores
pondență din anexa X.

Articolul 45
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se
aplică direct în toate statele membre, în conformitate cu tratatele.
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ANEXA I
Documente justificative pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de intrare
Documentele justificative menționate la articolul 6 alineatul (3) pot include urmă
toarele:
(a) pentru călătoriile de afaceri:
(i) invitația din partea unei întreprinderi sau a unei autorități de a participa
la reuniuni, conferințe sau manifestări cu caracter comercial, industrial
sau profesional;
(ii) alte documente care indică existența unor relații comerciale sau profe
sionale;
(iii) bilete de intrare la târguri și congrese, în caz de participare la un
eveniment de acest gen;
(b) pentru călătorii efectuate în scopul studiilor sau al unui alt tip de formare:
(i) certificat de înscriere la o instituție de învățământ în vederea urmării unor
cursuri de învățământ profesional sau teoretic în cadrul unei formări de
bază sau al unei formări de nivel superior;
(ii) legitimații de student sau certificate privind cursurile urmate;
(c) pentru călătorii în scop turistic sau privat:
(i) documente justificative privind cazarea:
— invitație din partea gazdei, în situația cazării la o persoană parti
culară;
— un document justificativ de la instituția de cazare sau orice alt
document corespunzător care să indice tipul de cazare preconizat;
(ii) documente justificative privind itinerarul:
— confirmarea rezervării unei călătorii organizate sau orice alt
document corespunzător care să indice programul de călătorie preco
nizat;
(iii) documente justificative privind întoarcerea:
— un bilet de întoarcere sau un bilet dus-întors;
(d) pentru călătoriile întreprinse pentru o manifestare cu caracter politic, științific,
cultural, sportiv sau religios sau pentru orice alte scopuri:
invitații, bilete de intrare, înscrieri sau programe prin care să se indice, dacă
este posibil, denumirea organismului gazdă și durata șederii, sau orice alt
document corespunzător care să indice scopul vizitei.
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ANEXA II
Înregistrarea informațiilor
Ansamblul informațiilor de serviciu, precum și orice informație de interes special
se înregistrează manual sau electronic la toate punctele de trecere a frontierei.
Informațiile care trebuie înregistrate includ în special:
(a) numele polițistului de frontieră responsabil local de verificările la frontiere și
numele celorlalți agenți din fiecare echipă;
(b) relaxarea verificărilor asupra persoanelor în conformitate cu articolul 9;
(c) eliberarea, la frontieră, a documentelor care înlocuiesc pașapoartele și vizele;
(d) persoanele reținute și plângeri (infracțiuni și contravenții);
(e) refuzul intrării în conformitate cu articolul 14 (motivele refuzului și cetă
țenia);
(f) codurile de securitate ale ștampilelor de intrare și de ieșire, identitatea poli
țiștilor de frontieră cărora li se încredințează o ștampilă, la un moment dat
sau pentru un anumit schimb, precum și toate informațiile privind ștampilele
pierdute sau furate;
(g) plângeri ale persoanelor care au făcut obiectul verificărilor;
(h) alte măsuri polițienești și judiciare de interes deosebit;
(i) evenimente deosebite.
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ANEXA III
Modele de panouri care apar pe diferite culoare ale punctelor de trecere a frontierei
PARTEA A

(1)

(1) Nu este necesar niciun simbol pentru Norvegia și Islanda.
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PARTEA B1: „Fără viză”

PARTEA B2: „Toate pașapoartele”
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PARTEA C

(1)

(1)

(1)

(1) Nu este necesar niciun simbol pentru Norvegia și Islanda.
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ANEXA IV
Aplicarea ștampilelor
1. Se aplică sistematic o ștampilă pe documentele de călătorie ale resortisanților
țărilor terțe, la intrare și la ieșire, în conformitate cu articolul 11. Specifi
cațiile respectivei ștampile sunt stabilite prin Decizia SCH/Com-ex (94) 16
rev. și SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENȚIAL) a Comitetului Executiv
Schengen.
2. Codurile de securitate ale ștampilelor se modifică la intervale regulate, care
nu depășesc o lună.
3. La intrarea și la ieșirea resortisanților țărilor terțe care fac obiectul obligati
vității deținerii unei vize, ștampila se aplică, în general, pe pagina opusă celei
pe care este aplicată viza.
În cazul în care respectiva pagină nu este utilizabilă, ștampila se aplică pe
pagina următoare. Ștampila nu se aplică pe banda de citire optică.
4. Statele membre desemnează punctele naționale de contact responsabile pentru
schimbul de informații privind codurile de securitate ale ștampilelor de intrare
și de ieșire utilizate la punctele de trecere a frontierei și informează în acest
sens celelalte state membre, Secretariatul General al Consiliului și Comisia.
Respectivele puncte de contact beneficiază imediat de acces la informațiile
privind ștampilele comune de intrare și de ieșire utilizate la frontiera externă
a statului membru în cauză și, în special, la informațiile privind:
(a) punctul de trecere a frontierei căruia i se atribuie o anumită ștampilă;
(b) identitatea polițiștilor de frontieră cărora li se încredințează o ștampilă la
un moment dat;
(c) codul de securitate al unei anumite ștampile, la un moment dat.
Orice cerere de informații privind ștampilele comune de intrare și de ieșire se
prezintă prin intermediul punctelor naționale de contact menționate anterior.
Punctele naționale de contact trebuie, de asemenea, să transmită de îndată
altor puncte de contact, Secretariatului General al Consiliului și Comisiei
informațiile privind modificările punctelor de contact, precum și ștampilele
pierdute sau furate.
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ANEXA V
PARTEA A
Proceduri privind refuzul intrării la frontieră
1. În caz de refuz al intrării, polițistul de frontieră competent:
(a) completează modelul uniform de formular de refuz al intrării, prezentat în
partea B. Resortisantul țării terțe în cauză semnează formularul și
primește un exemplar după semnare. În cazul în care resortisantul țării
terțe refuză să semneze, polițistul de frontieră indică refuzul în formular,
la rubrica „Observații”;
(b) aplică pe pașaport o ștampilă de intrare, barată de o cruce cu cerneală
neagră indelebilă, și scrie lângă aceasta, în partea dreaptă, de asemenea
cu cerneală indelebilă, literele corespunzătoare motivelor de refuz al
intrării, a căror listă este conținută în modelul uniform de formular de
refuz al intrării, menționat anterior;
(c) anulează sau revocă viza, după caz, în conformitate cu dispozițiile arti
colului 34 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009;
(d) consemnează orice refuz al intrării într-un registru sau pe o listă, în care
se menționează identitatea, cetățenia resortisantului țării terțe în cauză,
referințele documentului care permite trecerea frontierei de către resorti
santul țării terțe în cauză, precum și motivul și data refuzului intrării.
2. În cazul în care resortisantul țării terțe care a primit o decizie de refuz al
intrării a fost condus la frontieră de către un operator de transport, autoritatea
locală responsabilă:
(a) solicită operatorului de transport să preia responsabilitatea resortisantului
țării terțe și să îl transporte fără întârziere fie către țara terță din care a
fost transportat, fie către țara terță care a eliberat documentul care permite
trecerea frontierei, fie către orice altă țară terță în care este garantată
admisia, sau să găsească mijloace de transport în continuare, în confor
mitate cu articolul 26 din Convenția Schengen și cu Directiva
2001/51/CE a Consiliului (1);
(b) în așteptarea transportului în continuare, respectând dreptul intern și
luând în considerare circumstanțele locale, ia măsurile corespunzătoare
în vederea evitării intrării ilegale pe teritoriu a resortisanților țărilor terțe
cărora le-a fost refuzată intrarea.
3. În cazul în care există motive care justifică atât refuzul intrării unui resor
tisant al unei țări terțe, cât și arestarea acestuia, polițistul de frontieră ia
legătura cu autoritățile competente pentru a decide cu privire la măsurile ce
se impun în conformitate cu dreptul intern.

(1) Directiva 2001/51/CE a Consiliului din 28 iunie 2001 de completare a dispozițiilor
prevăzute la articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen
din 14 iunie 1985 (JO L 187, 10.7.2001, p. 45).
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PARTEA B
Model uniform de formular pentru refuzul intrării la frontieră
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ANEXA VI
Dispoziții speciale privind diferitele tipuri de frontiere și mijloacele de
transport utilizate pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre
1.

Frontiere terestre

1.1.

Verificarea traficului rutier

1.1.1.

În vederea asigurării eficienței verificărilor asupra persoanelor, asigurând
în același timp siguranța și fluidizarea traficului rutier, circulația la
punctele de trecere a frontierei se reglementează în mod corespunzător.
În cazul în care este necesar, statele membre pot încheia acorduri bila
terale în vederea canalizării și blocării traficului. Respectivele state
informează Comisia în acest sens în temeiul articolului 42.

1.1.2.

La frontierele terestre, statele membre pot amenaja culoare separate la
anumite puncte de trecere a frontierei în conformitate cu articolul 10, în
cazul în care consideră adecvat și dacă circumstanțele o permit.

Utilizarea culoarelor separate poate fi suspendată în orice moment de
autoritățile competente ale statelor membre, în circumstanțe excepționale
și în cazul în care situația traficului și starea infrastructurilor impun acest
lucru.

Statele membre pot coopera cu țările vecine pentru amenajarea
culoarelor separate la punctele de trecere a frontierelor externe.

1.1.3.

Persoanele care călătoresc cu autoturismele pot, în general, să rămână în
interiorul acestora în timpul verificărilor. Cu toate acestea, în cazul în
care circumstanțele o impun, acestor persoane li se poate solicita să
coboare din autoturism. Verificarea amănunțită are loc, în cazul în
care circumstanțele locale permit acest lucru, în locurile special
amenajate în acest scop. Din motive de siguranță a personalului, verifi
cările se efectuează de doi polițiști de frontieră, în cazul în care acest
lucru este posibil.

1.1.4.

Punctele comune de trecere a frontierei

1.1.4.1. Statele membre pot încheia sau menține acorduri bilaterale cu țările terțe
vecine în ceea ce privește stabilirea punctelor comune de trecere a
frontierei în care polițiștii de frontieră ai statului membru și polițiștii
de frontieră ai țării terțe desfășoară unul după celălalt controale la ieșire
și la intrare în conformitate cu dreptul lor intern pe teritoriul celeilalte
părți. Punctele comune de trecere a frontierei pot fi localizate atât pe
teritoriul unui stat membru, cât și pe teritoriul unei țări terțe.

1.1.4.2. Punctele comune de trecere a frontierei aflate pe teritoriul statelor
membre: acordurile bilaterale care stabilesc punctele comune de trecere
a frontierei aflate pe teritoriul statelor membre cuprind o autorizație
pentru polițiștii de frontieră din țările terțe să își exercite atribuțiile pe
teritoriul statului membru în cauză, respectând următoarele principii:

(a) Protecția internațională: resortisantului unei țări terțe care solicită
protecție internațională pe teritoriul unui stat membru i se asigură
accesul la procedurile relevante ale statului membru în cauză în
conformitate cu acquis-ul Uniunii în materie de azil.
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(b) Arestarea unei persoane sau confiscarea bunurilor: în cazul în care
polițiștii de frontieră ai țărilor terțe iau cunoștință de elemente care
justifică arestarea sau punerea sub protecție a unei persoane sau
confiscarea bunurilor, aceștia informează autoritățile statului
membru în cauză cu privire la elementele respective, iar autoritățile
statului membru asigură luarea de măsuri de urmare adecvate în
conformitate cu dreptul lor intern, cu dreptul Uniunii și cu dreptul
internațional, indiferent de cetățenia persoanei în cauză.

(c) Persoanele care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul
dreptului Uniunii și care intră pe teritoriul Uniunii: polițiștii de
frontieră ai țărilor terțe nu trebuie să împiedice intrarea pe teritoriul
Uniunii a persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulație
în temeiul dreptului Uniunii. În cazul în care există motive care
justifică refuzul ieșirii din țara terță în cauză, polițiștii de frontieră
ai țării terțe respective informează autoritățile statului membru cu
privire la aceste motive, iar acestea din urmă asigură luarea de
măsuri ulterioare corespunzătoare în conformitate cu dreptul intern,
cu dreptul Uniunii și cu dreptul internațional.

1.1.4.3. Punctele comune de trecere a frontierei aflate pe teritoriul țărilor terțe:
acordurile bilaterale care stabilesc punctele comune de trecere a fron
tierei aflate pe teritoriul țărilor terțe cuprind o autorizație pentru polițiștii
de frontieră ai statului membru să își exercite atribuțiile pe teritoriul țării
terțe. În sensul prezentului regulament, orice control efectuat de polițiștii
de frontieră ai unui stat membru într-un punct comun de trecere a
frontierei aflat pe teritoriul unei țări terțe se consideră a fi efectuat pe
teritoriul statului membru în cauză. Polițiștii de frontieră ai unui stat
membru își exercită atribuțiile în conformitate cu prezentul regulament
și cu respectarea următoarelor principii:

(a) Protecția internațională: resortisantului unei țări terțe care a trecut de
controlul de ieșire al polițiștilor de frontieră ai țării terțe respective și
care solicită ulterior protecție internațională polițiștilor de frontieră ai
statului membru prezenți pe teritoriul țării terțe în cauză i se asigură
accesul la procedurile relevante ale statului membru în conformitate
cu acquis-ul Uniunii în materie de azil. Autoritățile țării terțe acceptă
transferul persoanei vizate pe teritoriul statului membru în cauză.

(b) Arestarea unei persoane sau confiscarea bunurilor: în cazul în care
polițiștii de frontieră ai unui stat membru iau cunoștință de elemente
care justifică arestarea sau punerea sub protecție a unei persoane sau
confiscarea bunurilor, aceștia acționează în conformitate cu legislația
lor națională, cu dreptul Uniunii și cu dreptul internațional. Autori
tățile țării terțe acceptă transferul persoanei sau a bunului vizat pe
teritoriul statului membru.

(c) Accesul la sistemele informatice: polițiștii de frontieră ai unui stat
membru au capacitatea de a utiliza sistemele informatice de
prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu
articolul 8. Statelor membre li se permite să adopte măsurile de
securitate tehnice și organizaționale impuse de dreptul Uniunii
pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii
accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale, a modificării, a
divulgării sau a accesului neautorizate, inclusiv a accesului autori
tăților țărilor terțe.

1.1.4.4. Înainte de a încheia sau de a modifica un acord bilateral cu o țară terță
vecină privind punctele comune de trecere a frontierei, statul membru în
cauză consultă Comisia cu privire la compatibilitatea acordului cu
dreptul Uniunii. Acordurile bilaterale deja existente sunt comunicate
Comisiei până la 20 ianuarie 2014.
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În cazul în care consideră că acordul este incompatibil cu dreptul
Uniunii, Comisia notifică statul membru în cauză. Statul membru
adoptă toate măsurile necesare pentru modificarea acordului într-un
termen rezonabil, astfel încât să elimine toate incompatibilitățile identi
ficate.

1.2.

Verificarea traficului feroviar

1.2.1.

Verificările se efectuează atât asupra pasagerilor din trenuri, cât și asupra
personalului feroviar de la bordul trenurilor care trec frontierele externe,
inclusiv de la bordul trenurilor de mărfuri și al trenurilor goale. Statele
membre pot încheia acorduri bilaterale sau multilaterale privind modali
tățile de desfășurare a verificărilor, cu respectarea principiilor prevăzute
la punctul 1.1.4. Verificările se efectuează într-unul din următoarele
moduri:

— în prima gară de sosire sau în ultima gară de plecare de pe teritoriul
unui stat membru;

— la bordul trenului, în timpul tranzitului, între ultima gară de plecare
dintr-o țară terță și prima gară de sosire de pe teritoriul unui stat
membru sau viceversa;

— în ultima gară de plecare sau în prima gară de sosire de pe teritoriul
unei țări terțe.

1.2.2.

De asemenea, în vederea facilitării traficului trenurilor de călători de
mare viteză, statele membre de pe itinerarul acestor trenuri care sosesc
din țări terțe pot, de asemenea, decide, de comun acord cu țările terțe în
cauză, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 1.1.4, să efectueze
verificări la intrare asupra resortisanților țărilor terțe din trenurile care
sosesc din țări terțe, într-unul din modurile următoare:

— în gările din țările terțe din care se urcă persoanele respective în tren;

— în gările de pe teritoriul statelor membre în care coboară persoanele
respective;

— la bordul trenului, în timpul tranzitului, între gările situate pe teri
toriul unei țări terțe și gările situate pe teritoriul statelor membre, cu
condiția ca persoanele respective să rămână la bordul trenului.

1.2.3.

În cazul în care operatorul de transport feroviar are posibilitatea ca,
pentru trenurile de mare viteză provenind din țări terțe și care fac mai
multe opriri pe teritoriul statelor membre, să îmbarce pasageri pentru
restul traseului situat exclusiv pe teritoriul statelor membre, respectivii
pasageri fac obiectul unor verificări de intrare, fie la bordul trenului, fie
în gara de destinație, cu excepția cazului în care au fost efectuate veri
ficări în conformitate cu punctul 1.2.1 sau cu punctul 1.2.2 prima liniuță.

Persoanele care doresc să ia trenul exclusiv pentru partea care rămâne
din traseu, situată pe teritoriul statelor membre, trebuie să fie informate
înainte de plecare, în mod clar, că vor face obiectul unor verificări de
intrare în timpul călătoriei sau în gara de destinație.

1.2.4.

În direcția inversă, persoanele de la bordul trenului fac obiectul unor
verificări la ieșire urmându-se o procedură similară.
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1.2.5.

Polițistul de frontieră poate ordona ca spațiile goale din vagoane să fie
inspectate, în cazul în care este necesar, cu asistența șefului de tren,
pentru a se asigura că persoanele sau obiectele care fac obiectul veri
ficării la frontiere nu s-au ascuns în respectivele spații.

1.2.6.

În cazul în care există motive să se considere că persoanele semnalate
sau suspectate de comiterea unei infracțiuni sau resortisanți ai unor țări
terțe care au intenția de a intra ilegal se ascund în tren, polițistul de
frontieră, în cazul în care nu poate acționa în conformitate cu dispozițiile
de drept intern, informează statele membre către teritoriul cărora sau pe
teritoriul cărora circulă trenul.

2.

Frontiere aeriene

2.1.

Proceduri cu privire la verificările din aeroporturile internaționale

2.1.1.

Autoritățile competente ale statelor membre veghează ca societatea aero
portuară să ia măsurile necesare în vederea separării fizice a fluxurilor de
pasageri de la zborurile interne de fluxurile de pasageri de la alte
zboruri. În acest sens, se amplasează infrastructuri corespunzătoare în
toate aeroporturile internaționale.

2.1.2.

Locul în care se efectuează verificări la frontiere se stabilește în confor
mitate cu următoarea procedură:

(a) pasagerii zborurilor provenind dintr-o țară terță, care se îmbarcă
pentru un zbor intern, fac obiectul verificărilor de intrare pe aero
portul de sosire al zborului dintr-o țară terță. Pasagerii unui zbor
intern care se îmbarcă pe un zbor cu destinația într-o țară terță
(pasageri de transfer) fac obiectul verificărilor de ieșire pe aeroportul
de plecare al ultimului zbor;

(b) pentru zborurile cu proveniența sau destinația în țări terțe fără
pasageri de transfer și zborurile cu escale multiple în aeroporturi
ale statelor membre, fără schimbare de aeronavă:

(i) pasagerii zborurilor cu proveniența sau destinația în țări terțe,
fără transfer anterior sau posterior pe teritoriul statelor membre,
fac obiectul verificărilor de intrare pe aeroportul de intrare și al
verificărilor de ieșire pe aeroportul de ieșire;

(ii) pasagerii zborurilor cu proveniența sau destinația în țări terțe cu
escale multiple pe teritoriul statelor membre, fără schimbare de
aeronavă (pasageri în tranzit) și cu condiția ca pasagerii să nu
se poată îmbarca în aeronavă pe tronsonul situat pe teritoriul
statelor membre, fac obiectul verificărilor de intrare pe aero
portul de destinație și al verificărilor de ieșire pe aeroportul de
îmbarcare;

(iii) în cazul în care operatorul de transport aerian are posibilitatea
ca, pentru zborurile cu proveniența dintr-o țară terță și care fac
escale multiple pe teritoriul statelor membre, să poată îmbarca
pasageri exclusiv pentru tronsonul care mai rămâne pe teritoriul
respectiv, pasagerii în cauză fac obiectul verificărilor de ieșire
pe aeroportul de îmbarcare și al verificărilor de intrare pe aero
portul de destinație.

Verificările asupra pasagerilor care, în timpul escalelor, se află
deja la bord și nu s-au îmbarcat pe teritoriul statelor membre se
efectuează în conformitate cu punctul (ii). Procedura inversă se
aplică zborurilor din această categorie, în cazul în care țara de
destinație este o țară terță.
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2.1.3.

Verificările la frontiere nu se efectuează, în principiu, la bordul
aeronavei sau în portul de îmbarcare, cu excepția cazului când acest
lucru este justificat de o analiză a riscurilor legate de securitatea
internă și de imigrația ilegală. Pentru a garanta că, la aeroporturile
desemnate ca puncte de trecere a frontierei, persoanele fac obiectul
verificărilor în conformitate cu dispozițiile articolelor 7-14, statele
membre se asigură că autoritățile aeroportului iau măsurile necesare
astfel încât circulația să fie direcționată către facilitățile rezervate verifi
cărilor.

Statele membre se asigură că societatea aeroportuară ia toate măsurile
necesare în vederea împiedicării accesului și părăsirii de către persoanele
neautorizate a zonelor rezervate, de exemplu a zonei de tranzit. Verifi
cările nu se efectuează, în principiu, în zona de tranzit, cu excepția
cazului când acest lucru este justificat de o analiză a riscurilor legate
de securitatea internă și de imigrația ilegală; verificările din respectiva
zonă pot fi efectuate, în special, asupra persoanelor care fac obiectul
obligativității de viză de tranzit aeroportuar, pentru a verifica dacă
respectivele persoane dețin o astfel de viză.

2.1.4.

Dacă, în caz de forță majoră, de pericol iminent sau pe baza instruc
țiunilor autorităților, o aeronavă provenind dintr-o țară terță trebuie să
aterizeze pe un teren care nu este punct de trecere a frontierei, respectiva
aeronavă nu-și poate continua zborul decât după autorizarea primită de
la polițiștii de frontieră sau de la autoritățile vamale. Acest lucru se
aplică și în cazul unei aeronave cu proveniența dintr-o țară terță care
aterizează fără autorizație. În orice eventualitate, dispozițiile articolelor
7-14 se aplică verificărilor asupra persoanelor de la bordul respectivei
aeronave.

2.2.

Proceduri cu privire la verificările din aerodromuri

2.2.1.

Trebuie să se asigure că persoanele fac în mod egal obiectul verificărilor
în conformitate cu articolele 7-14 în aeroporturile care nu au statut de
aeroport internațional în temeiul dreptului intern relevant (aerodromuri),
dar pentru care sunt autorizate zboruri cu proveniența sau cu destinația
în țări terțe.

2.2.2.

Prin derogare de la punctul 2.1.1, se poate renunța în aerodromuri la
amplasarea structurilor destinate separării fizice a fluxurilor de pasageri
pentru zborurile interne de cele pentru alte zboruri, fără a aduce atingere
Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului (1). În afară de aceasta, în cazul în care volumul de trafic
nu impune aceasta, nu este necesar ca polițiștii de frontieră să fie
prezenți în permanență, în măsura în care se garantează că, în caz de
necesitate, se poate trimite personal la fața locului în timp util.

2.2.3.

În cazul în care prezența polițiștilor de frontieră nu este asigurată în
permanență într-un aerodrom, administratorul aerodromului informează
în prealabil polițiștii de frontieră cu privire la sosirea și plecarea aero
navelor cu proveniența sau destinația în țări terțe.

2.3.

Modalități de verificare a persoanelor din zborurile private

2.3.1.

În cazul zborurilor private cu proveniența sau destinația în țări terțe,
comandatul de bord transmite, înainte de decolare, polițiștilor de
frontieră din statul membru de destinație și, după caz, din statele
membre de primă intrare o declarație generală conținând, în principal,
planul de zbor în conformitate cu anexa 2 la Convenția privind aviația
civilă internațională și informații privind identitatea pasagerilor.

(1) Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din
11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (JO L 97, 9.4.2008, p. 72).
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2.3.2.

În cazul în care zborurile private provenite dintr-o țară terță și cu
destinația într-un stat membru fac escală pe teritoriul altor state
membre, autoritățile competente ale statului membru de intrare efec
tuează verificările la frontiere și aplică ștampila de intrare pe declarația
generală menționată la punctul 2.3.1.

2.3.3.

În cazul în care nu se poate stabili cu certitudine că un zbor are prove
niența sau destinația exclusiv pe teritoriile statelor membre, fără aterizare
pe teritoriul unei țări terțe, autoritățile competente efectuează verificările
asupra persoanelor în aeroporturi și aerodromuri, în conformitate cu
punctele 2.1 și 2.2.

2.3.4.

Regimul de intrare și de ieșire a planoarelor, a aeronavelor foarte ușoare,
a elicopterelor și a aeronavelor de fabricație artizanală, care nu permit
decât parcurgerea unor distanțe scurte, precum și a baloanelor dirijabile,
se stabilește de dreptul intern și, după caz, prin acordurile bilaterale.

3.

Frontiere maritime

3.1.

Proceduri generale de verificări a traficului maritim

3.1.1.

Verificarea navelor se efectuează în portul de sosire sau de plecare sau
într-o zonă prevăzută în acest scop, situată în imediata apropiere a navei
sau la bordul navei aflate în apele teritoriale, astfel cum au fost definite
de Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării.
Statele membre pot încheia acorduri în baza cărora controalele pot fi,
de asemenea, efectuate, în timpul trecerii frontierelor sau la sosirea sau
plecarea navei, pe teritoriul unei țări terțe, cu respectarea principiilor
prevăzute la punctul 1.1.4.

3.1.2.

Comandantul navei, agentul maritim sau o altă persoană autorizată în
mod corespunzător de către comandant sau autentificată într-un mod
considerat acceptabil de către autoritatea publică competentă („co
mandant” în ambele cazuri) întocmește o listă a echipajului și a even
tualilor pasageri, care cuprinde informațiile solicitate în formularele 5
(lista echipajului) și 6 (lista pasagerilor) din Convenția privind facilitarea
traficului maritim internațional (Convenția FAL), precum și, după caz,
numărul vizei sau al permisului de ședere:
— cu cel puțin 24 de ore înainte de sosirea în port;
— cel târziu în momentul în care nava părăsește portul anterior, dacă
durata cursei este mai scurtă de 24 de ore; sau
— dacă portul de escală nu este cunoscut sau este schimbat în timpul
cursei, de îndată ce aceste informații sunt disponibile.
Comandantul comunică lista (listele) polițiștilor de frontieră sau, în cazul
în care dreptul intern prevede acest lucru, altor autorități relevante care
înaintează lista (listele) fără întârziere polițiștilor de frontieră.

3.1.3.

O confirmare de primire (o copie semnată a listei/listelor sau o
confirmare de primire în format electronic) este înmânată comandantului
de către polițiștii de frontieră sau de către autoritățile menționate la
punctul 3.1.2, care o prezintă, la cerere, atunci când nava se află în port.

3.1.4.

Comandantul semnalează imediat autorității competente toate modifi
cările privind componența echipajului sau numărul de pasageri.
De asemenea, comandantul comunică imediat autorităților competente și
până la termenul prevăzut la punctul 3.1.2 prezența la bord a pasagerilor
clandestini. Cu toate acestea, pasagerii clandestini rămân sub responsa
bilitatea comandantului.
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Prin derogare de la articolele 5 și 8, nu se efectuează verificări la
frontiere în mod sistematic asupra persoanelor aflate la bord. Cu toate
acestea, polițiștii de frontieră efectuează o percheziție a navei și verificări
asupra persoanelor aflate la bordul acesteia numai în cazul în care acest
lucru se justifică, în baza unei analize de risc legată de securitatea
internă și de migrația ilegală.

3.1.5.

Comandantul informează autoritatea competentă despre plecarea navei în
timp util și în conformitate cu normele în vigoare în portul respectiv.

3.2.

Proceduri speciale de verificări ale anumitor tipuri de navigație
maritimă
Navele de croazieră

3.2.1.

Comandantul navei de croazieră transmite autorității competente
itinerarul și programul croazierei, de îndată ce acestea au fost stabilite
și cel târziu până la termenul prevăzut la punctul 3.1.2.

3.2.2.

În cazul în care itinerarul navei de croazieră conține exclusiv porturi
situate pe teritoriul statelor membre, prin derogare de la articolele 5 și
8, nu se efectuează nicio verificare la frontiere și nava de croazieră poate
acosta în porturi care nu sunt puncte de trecere a frontierei.

Cu toate acestea, se efectuează verificări asupra echipajului și pasagerilor
respectivelor nave numai atunci când acest lucru se justifică pe baza unei
analize de risc legată de securitatea internă și de migrația ilegală.

3.2.3

În cazul în care itinerarul navei de croazieră conține atât porturi situate
pe teritoriul statelor membre, cât și porturi situate în țări terțe, prin
derogare de la articolul 8, verificările la frontiere se efectuează după
cum urmează:

(a) în cazul în care nava de croazieră vine dintr-un port situat pe teri
toriul unei țări terțe și efectuează prima escală într-un port situat pe
teritoriul unui stat membru, echipajul și pasagerii fac obiectul veri
ficărilor de intrare pe baza listelor nominale cu membrii echipajului
și cu pasagerii menționate la punctul 3.1.2.

Pasagerii care coboară de pe navă fac obiectul verificărilor de intrare
în conformitate cu articolul 8, cu excepția cazului în care o analiză a
riscurilor legate de securitatea internă și de imigrația ilegală demons
trează că nu este necesară efectuarea respectivelor verificări;

(b) în cazul în care nava de croazieră vine dintr-un port situat într-o țară
terță și face din nou escală pe teritoriul unui stat membru, echipajul
și pasagerii fac obiectul verificărilor de intrare pe baza listelor
nominale cu membrii echipajului și cu pasagerii menționate la
punctul 3.1.2, cu condiția ca listele respective să fi fost modificate
după escala în portul precedent situat pe teritoriul unui stat membru.

Pasagerii care coboară de pe navă fac obiectul verificărilor de intrare
în conformitate cu articolul 8, cu excepția cazului în care o analiză a
riscurilor legate de securitatea internă și de imigrația ilegală demons
trează că nu este necesară efectuarea respectivelor verificări;

(c) în cazul în care nava de croazieră vine dintr-un port situat într-un
stat membru și face escală într-un astfel de port, pasagerii care
coboară de pe navă fac obiectul verificărilor de intrare în confor
mitate cu articolul 8, în cazul în care o analiză a riscurilor legate de
securitatea internă și de imigrația ilegală impune acest lucru;
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(d) în cazul în care nava de croazieră părăsește un port situat într-un stat
membru și are ca destinație un port situat într-o țară terță, echipajul
și pasagerii fac obiectul verificărilor de ieșire pe baza listelor
nominale cu membrii echipajului și cu pasagerii.
În cazul în care o analiză a riscurilor legate de securitatea internă și
de imigrația ilegală impune acest lucru, pasagerii care se îmbarcă fac
obiectul verificărilor de ieșire în conformitate cu articolul 8;
(e) în cazul în care o navă de croazieră părăsește un port situat într-un
stat membru și are ca destinație un astfel de port, nu se efectuează
nicio verificare de ieșire.
Cu toate acestea, se efectuează verificări asupra echipajului și pasa
gerilor respectivelor nave numai atunci când acest lucru se justifică
pe baza unei analize de risc legată de securitatea internă și de
migrația ilegală.
Navigația de agrement
3.2.4.

Prin derogare de la articolele 5 și 8, persoanele aflate la bordul navelor
de agrement cu proveniența sau destinația într-un port situat într-un stat
membru nu fac obiectul verificărilor la frontiere și pot intra într-un port
care nu este punct de trecere a frontierei.
Cu toate acestea, în funcție de analiza riscurilor legate de imigrația
ilegală și, în special, în cazul în care coasta unei țări terțe este situată
în imediata apropiere a teritoriului statului membru în cauză, se efec
tuează verificări asupra persoanelor și/sau percheziții ale navei de
agrement.

3.2.5.

Prin derogare de la articolul 5, o navă de agrement venind dintr-o țară
terță poate, în mod excepțional, să intre într-un port care nu este punct
de trecere a frontierei. În acest caz, persoanele aflate la bord informează
autoritățile portuare în vederea autorizării intrării în port. Autoritățile
portuare iau legătura cu autoritățile portului cel mai apropiat desemnat
ca punct de trecere a frontierei în vederea semnalării sosirii navei.
Declarația privind pasagerii se face prin depunerea la autoritățile
portuare a listei persoanelor aflate la bord. Respectiva listă se pune la
dispoziția polițiștilor de frontieră, cel mai târziu în momentul sosirii.
În același fel, în cazul în care din motive de forță majoră nava de
agrement venind dintr-o țară terță trebuie să acosteze într-un alt port
decât cel care este punct de trecere a frontierei, autoritățile portuare
iau legătura cu autoritățile portului celui mai apropiat desemnat ca
punct de trecere a frontierei în vederea semnalării prezenței navei
respective.

3.2.6.

Un document care conține toate caracteristicile navei și numele
persoanelor care se află la bord trebuie să fie prezentat cu ocazia veri
ficărilor. Un exemplar al documentului se înmânează autorităților
porturilor de intrare și de ieșire. Atât timp cât nava rămâne în apele
teritoriale ale unui stat membru, un exemplar din acest document trebuie
să figureze printre documentele aflate la bord.
Pescuitul de coastă

3.2.7.

Prin derogare de la articolele 5 și 8, echipajul navelor de pescuit de
coastă care intră zilnic sau în interval de 36 de ore în portul de înma
triculare sau în orice alt port situat pe teritoriul statelor membre, fără a
intra într-un port situat pe teritoriul unei țări terțe, nu face obiectul
verificărilor sistematice. Cu toate acestea, în special în cazul în care
coasta unei țări terțe este situată în imediata apropiere a teritoriului
statului membru în cauză, se ia în considerare analiza riscurilor legate
de imigrația ilegală în vederea determinării frecvenței verificărilor care
trebuie efectuate. În funcție de aceste riscuri, se efectuează verificări
asupra persoanelor și/sau percheziții ale navei.
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3.2.8.

Echipajul navelor de pescuit de coastă, care nu sunt înmatriculate într-un
port situat pe teritoriul unui stat membru, face obiectul verificărilor în
conformitate cu dispozițiile privind marinarii.

Legături prin nave feribot
3.2.9.

Se vor efectua verificări asupra persoanelor aflate la bordul navelor
feribot care efectuează curse spre porturi situate în țări terțe. Se aplică
următoarele dispoziții:

(a) în funcție de posibilități, statele membre amenajează culoare
separate, în conformitate cu articolul 10;

(b) pasagerii pietoni trebuie să facă separat obiectul unor verificări;

(c) verificările asupra pasagerilor din vehicule se efectuează în timp ce
aceștia se află în vehicul;

(d) pasagerii autocarelor trebuie tratați la fel ca pasagerii pietoni.
Respectivii pasageri trebuie să coboare din autocar pentru a face
obiectul verificărilor;

(e) verificările asupra șoferilor de camioane și asupra eventualilor înso
țitori se efectuează în timp ce persoanele respective se află în
vehicul. În principiu, aceste verificări se organizează separat de
verificările celorlalți pasageri;

(f) pentru a garanta rapiditatea verificărilor, trebuie să se prevadă un
număr suficient de posturi de control;

(g) mijloacele de transport utilizate de pasageri și, după caz, încărcătura
și alte obiecte transportate fac obiectul perchezițiilor aleatorii, în
special pentru a detecta imigranții ilegali;

(h) membrii echipajului navelor feribot sunt tratați la fel ca membrii
echipajului navelor comerciale;

(i) punctul 3.1.2 (obligația de a înainta listele pasagerilor și ale echipa
jului) nu se aplică. În cazul în care trebuie redactată lista persoanelor
aflate la bord în conformitate cu Directiva 98/41/CE a Consiliu
lui (1), comandantul înmânează autorității competente din portul de
sosire pe teritoriul statelor membre o copie a acestei liste în
maximum treizeci de minute de la plecarea navei din portul unei
țări terțe.

3.2.10. În cazul în care un feribot venind dinspre o țară terță și care face mai
mult de o escală pe teritoriul statelor membre îmbarcă pasageri exclusiv
pentru tronsonul care mai rămâne pe teritoriul respectiv, pasagerii în
cauză fac obiectul unui control de ieșire în portul de plecare și al
unui control de intrare în portul de destinație.

Asupra persoanelor care pe timpul acestor escale se află deja la bordul
feribotului și nu s-au îmbarcat pe teritoriul statelor membre se efectuează
verificări în portul de destinație. În cazul în care țara de destinație este o
țară terță, se aplică procedura inversă.
(1) Directiva 98/41/CE a Consiliului din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor care
călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de
plecare din statele membre ale Comunității (JO L 188, 2.7.1998, p. 35).
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Legăturile de transport de mărfuri între statele
membre
3.2.11. Prin derogare de la articolul 8, nu se efectuează verificări la frontiere
asupra legăturilor de transport de mărfuri între aceleași două sau mai
multe porturi situate pe teritoriul statelor membre, care nu fac escală în
niciun port din afara teritoriului statelor membre și care constau în
transport de mărfuri.
Cu toate acestea, se efectuează controlul asupra echipajului și pasagerilor
respectivelor nave numai atunci când acest lucru se justifică pe baza unei
analize de risc legată de securitatea internă și de migrația ilegală.
4.

Navigația pe apele interne

4.1.

„Navigație pe apele interne ce implică trecerea frontierelor externe”
cuprinde utilizarea, în scopuri profesionale sau de agrement, a tuturor
tipurilor de nave sau de ambarcațiuni de pe fluvii, râuri, canale și lacuri.

4.2.

În ceea ce privește navele utilizate în scopuri profesionale, căpitanul și
persoanele angajate la bord, care apar pe lista echipajului, precum și
membrii familiei respectivelor persoane care locuiesc la bordul navei
sunt considerați membri ai echipajului sau echivalenți.

4.3.

Dispozițiile relevante ale punctelor 3.1 și 3.2 se aplică mutatis mutandis
verificărilor în cadrul navigației pe apele interne.
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ANEXA VII
Dispoziții speciale pentru anumite categorii de persoane
1.

Șefi de stat
Prin derogare de la articolul 6 și de la articolele 8-14, șefii de stat și
membrii delegației acestora a căror sosire și plecare au fost anunțate
oficial pe cale diplomatică polițiștilor de frontieră pot să nu facă obiectul
verificărilor la frontiere.

2.

Piloții aeronavelor și alți membri ai echipajului

2.1. Prin derogare de la articolul 6, titularii unui brevet de pilot sau ai unui
certificat de membru al echipajului (Crew Member Certificate), prevăzute în
anexa 9 la Convenția privind aviația civilă internațională din 7 decembrie
1944, în exercitarea atribuțiilor și pe baza respectivelor documente, pot:

(a) să se îmbarce sau să debarce în aeroportul de escală sau de destinație
situat pe teritoriul unui stat membru;

(b) să intre pe teritoriul localității aeroportului de escală sau de destinație
situat pe teritoriul unui stat membru;

(c) să se deplaseze prin orice mijloc de transport către un aeroport situat pe
teritoriul unui stat membru pentru a se îmbarca pe o aeronavă care
urmează să plece de pe respectivul aeroport.

În orice altă situație, trebuie îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 6
alineatul (1).

2.2. Dispozițiile articolelor 7-14 se aplică verificărilor asupra echipajelor aero
navelor. În măsura posibilului, se efectuează cu prioritate verificările asupra
echipajului aeronavelor. Mai precis, respectivele verificări au loc fie înainte
de cele ale pasagerilor, fie în locuri special amenajate în acest scop. Prin
derogare de la articolul 8, echipajul, aflat în cadrul exercitării atribuțiilor și
cunoscut de personalul responsabil pentru controalele la frontiere, poate
face obiectul numai al unor verificări aleatorii.

3.

Marinarii
Prin derogare de la articolele 5 și 8, statele membre pot autoriza marinarii
care dețin un carnet de marinar eliberat în conformitate cu Convențiile
Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 108 (1958) sau nr. 185
(2003) privind actele de identitate ale personalului navigant, Convenția
privind facilitarea traficului maritim internațional (Convenția FAL) și cu
dreptul intern relevant, să intre pe teritoriul statelor membre și să meargă
la țărm în zona portului unde face escală nava sau în localitățile limitrofe
sau să iasă de pe teritoriul statelor membre, întorcându-se pe nava lor, fără
să se prezinte la un punct de trecere a frontierei, cu condiția să figureze pe
lista echipajului navei de care aparțin, care a fost în prealabil transmisă
pentru verificare de către autoritățile competente.

Cu toate acestea, pe baza analizei de risc legată de securitatea internă și de
migrația ilegală, marinarii fac obiectul unui control al polițiștilor de fron
tieră, înainte de a coborî la țărm, în conformitate cu articolul 8.
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4.

Titularii pașapoartelor diplomatice, oficiale sau de serviciu, precum și
membrii organizațiilor internaționale

4.1. Având în vedere privilegiile speciale sau imunitățile de care beneficiază
titularii pașapoartelor diplomatice, oficiale sau de serviciu eliberate de țări
terțe sau de guvernele lor recunoscute de statele membre, precum și titularii
documentelor eliberate de organizațiile internaționale indicate la punctul
4.4, care călătoresc în interes de serviciu, aceștia pot avea prioritate în
fața altor călători la verificările de la punctele de trecere a frontierei,
chiar dacă pot face obiectul, când este cazul, obligației de a obține o viză.

Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) litera (c), titularii respectivelor
permise nu sunt obligați să facă dovada deținerii unor mijloace suficiente
de subzistență.

4.2. În cazul în care o persoană se prezintă la frontiera externă invocând privi
legii, imunități și exonerări, polițistul de frontieră solicită ca respectiva
persoană să facă dovada calității sale prin prezentarea documentelor cores
punzătoare, în special certificate eliberate de statul acreditant, sau prin
prezentarea unui pașaport diplomatic sau printr-un alt mijloc. În cazul în
care există îndoieli, polițistul de frontieră poate, în caz de urgență, să
apeleze direct la Ministerul Afacerilor Externe.

4.3. Membrii acreditați ai misiunilor diplomatice și ai reprezentanțelor consulare
și familiile lor pot intra pe teritoriul statelor membre prezentând documentul
menționat la articolul 20 alineatul (2), însoțit de documentul care permite
trecerea frontierei. În afară de aceasta, prin derogare de la articolul 14,
polițiștii de frontieră nu au dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul
statelor membre a titularilor pașapoartelor diplomatice, oficiale sau de
serviciu, fără să fi consultat în prealabil autoritățile naționale competente.
Acest lucru este valabil și când persoana în cauză face obiectul unei alerte
în SIS.

4.4. Documentele eliberate de organizațiile internaționale în scopurile specificate
la punctul 4.1 sunt, în special, următoarele:

— permis de liberă trecere al Națiunilor Unite, eliberat pentru personalul
Națiunilor Unite și al agențiilor subordonate, în temeiul Convenției
privind privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, adoptată la
New York la 21 noiembrie 1947, de către Adunarea Generală a
Națiunilor Unite;

— permis de liberă trecere al Uniunii Europene (UE);

— permis de liberă trecere al Comunității Europene a Energiei Atomice
(Euratom);

— certificat de legitimare eliberat de secretarul general al Consiliului
Europei;

— documente eliberate în virtutea articolului III alineatul (2) din Convenția
dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul
forțelor lor armate (cărți de identitate militare însoțite de un ordin de
misiune, de o foaie de drum, de un ordin de misiune individual sau
colectiv) și documente eliberate în cadrul Parteneriatului pentru Pace.

5.

Lucrători transfrontalieri

5.1. Procedurile referitoare la verificările asupra lucrătorilor transfrontalieri sunt
reglementate de dispozițiile generale privind controlul la frontiere, în
special articolele 8 și 14.
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5.2. Prin derogare de la articolul 8, lucrătorii transfrontalieri care sunt cunoscuți
de polițiștii de frontieră întrucât trec frecvent frontiera pe la același punct
de trecere al frontierei și care, în baza verificărilor inițiale, nu fac obiectul
unei alerte nici în SIS, nici în bazele naționale de date, nu fac obiectul
verificărilor decât în mod aleatoriu, pentru a verifica dacă dețin un
document valabil care îi autorizează să treacă frontiera și dacă îndeplinesc
condițiile necesare pentru intrare. Inopinat și la intervale neregulate, respec
tivele persoane fac obiectul unor verificări amănunțite.
5.3. Dispozițiile punctului 5.2 pot fi extinse pentru alte categorii de persoane
care traversează în mod regulat frontiera.
6.

Minorii

6.1. Polițiștii de frontieră acordă o atenție deosebită minorilor, indiferent dacă
aceștia călătoresc însoțiți sau nu. Minorii care trec frontiera externă fac
obiectul acelorași verificări la intrare și la ieșire precum adulții, în confor
mitate cu dispozițiile prezentului regulament.
6.2. În cazul în care minorii sunt însoțiți, polițistul de frontieră verifică existența
autorității parentale a însoțitorilor asupra minorului, în special în cazul în
care minorul nu este însoțit decât de un sigur adult și în cazul în care există
motive întemeiate de suspiciune că respectivul minor a fost luat ilegal din
custodia persoanei (persoanelor) care deține (dețin) în mod legal autoritatea
parentală asupra sa. În acest din urmă caz, polițistul de frontieră efectuează
o cercetare mai aprofundată în vederea descoperirii eventualelor incoerențe
sau contradicții în informațiile date.
6.3. În cazul minorilor care călătoresc neînsoțiți, polițiștii de frontieră se asigură,
printr-o verificare aprofundată a documentelor de călătorie și a altor docu
mente, că minorii nu părăsesc teritoriul împotriva voinței persoanei (per
soanelor) învestite cu autoritatea parentală asupra lor.
6.4. Statele membre desemnează punctele naționale de contact pentru consultare
cu privire la minori și informează Comisia cu privire la aceasta. Comisia
pune la dispoziția statelor membre o listă cu aceste puncte naționale de
contact.
6.5. În cazul în care există dubii cu privire la circumstanțele prevăzute la
punctele 6.1, 6.2 și 6.3, polițiștii de frontieră utilizează lista punctelor
naționale de contact pentru consultarea cu privire la minori.
7.

Servicii de salvare, poliție, pompieri și polițiști de frontieră
Înțelegerile privind intrarea și ieșirea membrilor serviciilor de salvare, a
poliției, a pompierilor care acționează în situații de urgență, precum și a
polițiștilor de frontieră care trec frontiera în exercitarea atribuțiilor de
serviciu sunt prevăzute de dreptul intern. Statele membre pot încheia
acorduri bilaterale cu țările terțe privind intrarea și ieșirea acestor
categorii de persoane. Respectivele înțelegeri și acorduri bilaterale pot să
prevadă derogări de la articolele 5, 6 și 8.

8.

Lucrătorii offshore
Prin derogare de la articolele 5 și 8, lucrătorii offshore care se întorc în
mod regulat pe teritoriul statelor membre pe cale maritimă sau aeriană fără
a fi staționat pe teritoriul unei țări terțe nu fac obiectul controalelor siste
matice.
Cu toate acestea, în special în cazul în care linia de coastă a unei țări terțe
este situată în imediata apropiere a unui sit offshore, se ia în considerare
analiza de risc legată de migrația ilegală în vederea determinării frecvenței
controalelor care trebuie efectuate.
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ANEXA VIII
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ANEXA IX
Regulament abrogat și lista modificărilor ulterioare
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului
(JO L 105, 13.4.2006, p. 1)
Regulamentul (CE) nr. 296/2008 al Parla
mentului European și al Consiliului
(JO L 97, 9.4.2008, p. 60)
Regulamentul (CE) nr. 81/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului
(JO L 35, 4.2.2009, p. 56)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului

Numai articolul 55

(JO L 243, 15.9.2009, p. 1)
Regulamentul (UE) nr. 265/2010 al Parla
mentului European și al Consiliului

Numai articolul 2

(JO L 85, 31.3.2010, p. 1)
Punctul 9 din anexa V la Actul de Aderare
din 2011
Regulamentul (UE) nr. 610/2013 al Parla
mentului European și al Consiliului
(JO L 182, 29.6.2013, p. 1)
Regulamentul (UE) nr. 1051/2013 al Parla
mentului European și al Consiliului
(JO L 295, 6.11.2013, p. 1)

Numai articolul 1
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ANEXA X
Tabel de corespondență
Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 teza introductivă

Articolul 2 teza introductivă

Articolul 2 punctele 1-8

Articolul 2 punctele 1-8

Articolul 2 punctul 8a

Articolul 2 punctul 9

Articolul 2 punctul 9

Articolul 2 punctul 10

Articolul 2 punctul 10

Articolul 2 punctul 11

Articolul 2 punctul 11

Articolul 2 punctul 12

Articolul 2 punctul 12

Articolul 2 punctul 13

Articolul 2 punctul 13

Articolul 2 punctul 14

Articolul 2 punctul 14

Articolul 2 punctul 15

Articolul 2 punctul 15

Articolul 2 punctul 16

Articolul 2 punctul 16

Articolul 2 punctul 17

Articolul 2 punctul 17

Articolul 2 punctul 18

Articolul 2 punctul 18

Articolul 2 punctul 19

Articolul 2 punctul 18a

Articolul 2 punctul 20

Articolul 2 punctul 19

Articolul 2 punctul 21

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 3a

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1a)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 6 alineatul (5)

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7 alineatele (1) și (2)

Articolul 8 alineatele (1) și (2)

Articolul 7 alineatul (3) litera (a)

Articolul 8 alineatul (3) litera (a)
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Prezentul regulament

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 7 alineatul (3) litera (aa)

Articolul 8 alineatul (3) litera (b)

Articolul 7 alineatul (3) litera (ab)

Articolul 8 alineatul (3) litera (c)

Articolul 7 alineatul (3) litera (ac)

Articolul 8 alineatul (3) litera (d)

Articolul 7 alineatul (3) litera (ad)

Articolul 8 alineatul (3) litera (e)

Articolul 7 alineatul (3) litera (ae)

Articolul 8 alineatul (3) litera (f)

Articolul 7 alineatul (3) litera (b)

Articolul 8 alineatul (3) litera (g)

Articolul 7 alineatul (3) litera (c)

Articolul 8 alineatul (3) litera (h)

Articolul 7 alineatul (3) litera (d)

Articolul 8 alineatul (3) litera (i)

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2) primul paragraf litera (a)

Articolul 10 alineatul (2) primul și al doilea
paragraf

Articolul 9 alineatul (2) primul paragraf litera (b)

Articolul 10 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 10 alineatul (2) al patrulea paragraf

Articolul 9 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 10 alineatul (2) al cincilea paragraf

Articolul 9 alineatele (3) și (4)

Articolul 10 alineatele (3) și (4)

Articolul 10 alineatele (1)-(5)

Articolul 11 alineatele (1)-(5)

Articolul 10 alineatul (6)

—

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 19a (capitolul IV)

—

Articolul 19a (capitolul IVa)

Articolul 21
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Prezentul regulament

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 20

Articolul 22

Articolul 21

Articolul 23

Articolul 22

Articolul 24

Articolul 23

Articolul 25

Articolul 23a

Articolul 26

Articolul 24

Articolul 27

Articolul 25

Articolul 28

Articolul 26

Articolul 29

Articolul 26a

Articolul 30

Articolul 27

Articolul 31

Articolul 28

Articolul 32

Articolul 29

Articolul 33

Articolul 30

Articolul 34

Articolul 31

Articolul 35

Articolul 32

Articolul 36

Articolul 33

Articolul 37

Articolul 33a

Articolul 38

Articolul 34

Articolul 39

Articolul 35

Articolul 40

Articolul 36

Articolul 41

Articolul 37

Articolul 42

Articolul 37a

Articolul 43

Articolul 38

—

Articolul 39

Articolul 44

Articolul 40

Articolul 45

Anexele I-VIII

Anexele I-VIII

—

Anexa IX

—

Anexa X

15.9.2009
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L 243/1

I
(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (CE) NR. 810/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 13 iulie 2009
privind instituirea unui Cod comunitar de vize
(Codul de vize)
armonizare a legislațiilor naționale și a practicilor de
procesare a cererilor de viză la reprezentanțele
consulare locale”, astfel cum sunt definite în Programul
de la Haga: consolidarea libertății, a securității și a justiției
în Uniunea Europeană (4).

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 62 alineatul (2) litera (a) și litera (b) punctul (ii),
având în vedere propunerea Comisiei,
hotărând în conformitate
articolul 251 din tratat (1),

cu

procedura

prevăzută

(4)

Statele membre ar trebui să fie prezente sau reprezentate,
în scopul eliberării vizelor, în toate țările terțe ai căror
resortisanți intră sub incidența obligației de viză. Statele
membre care nu au propriul consulat într-o țară terță sau
într-o anumită regiune a unei țări terțe ar trebui să
depună eforturi pentru a încheia înțelegeri de repre
zentare pentru a evita ca solicitanții de viză să depună
un efort disproporționat pentru a avea acces la consulate.

(5)

Pentru combaterea imigrației ilegale, este necesar să se
elaboreze norme de tranzitare a zonelor internaționale
din aeroporturi. Astfel, resortisanților provenind din țări
terțe înscrise pe o listă comună ar trebui să li se impună
să dețină vize de tranzit aeroportuar. Cu toate acestea, în
situațiile urgente de flux în masă de imigranți ilegali, ar
trebui să li se permită statelor membre să impună o astfel
de cerință și resortisanților din alte țări terțe decât cele
înscrise pe lista comună. Deciziile individuale ale statelor
membre ar trebui revizuite anual.

(6)

Primirea solicitanților ar trebui să se desfășoare în
condiții care să respecte demnitatea umană. Cererile de
viză ar trebui să se prelucreze în mod profesional,
respectuos și proporțional cu obiectivele urmărite.

(7)

Statele membre ar trebui să se asigure că serviciile oferite
publicului sunt de înaltă calitate și respectă bunele
practici administrative. Statele membre ar trebui să
asigure personal calificat și în număr corespunzător și
să aloce resurse suficiente pentru a facilita, cât mai
mult posibil, procesul de depunere a cererilor de viză.
Statele membre ar trebui să se asigure că principiul
„ghișeului unic” se aplică tuturor solicitanților.

la

întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 61 din tratat, crearea unui
spațiu în care persoanele pot circula liber ar trebui să fie
însoțită de măsuri privind controalele la frontiera externă,
azilul și imigrația.

(2)

În conformitate cu articolul 62 alineatul (2) din tratat,
măsurile privind trecerea frontierelor externe ale statelor
membre instituie norme în materie de vize pentru șederi
cu o durată prevăzută de maximum 3 luni, inclusiv
procedurile și condițiile de eliberare a vizelor de către
statele membre.

(3)

În ceea ce privește politica în materie de vize, stabilirea
unui „corpus comun” de acte legislative, în special prin
consolidarea și dezvoltarea acquis-ului (dispozițiile
pertinente din Convenția de punere în aplicare a
Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (2) și Instruc
țiunile consulare comune (3), constituie unul dintre
elementele fundamentale ale „dezvoltării în continuare a
politicii comune în materie de vize ca parte a unui sistem
multistratificat destinat să faciliteze călătoriile legitime și
să combată imigrația clandestină printr-o mai mare

(1) Avizul Parlamentului European din 2 aprilie 2009 (nepublicat încă
în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 25 iunie 2009.
(2) JO L 239, 22.9.2000, p. 19.
(3) JO C 326, 22.12.2005, p. 1.

(4) JO C 53, 3.3.2005, p. 1.
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(8)

Sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, ar trebui să se
elibereze vize cu intrări multiple pentru a diminua
sarcina administrativă a consulatelor statelor membre și
pentru a facilita deplasarea fără probleme a persoanelor
care călătoresc în mod frecvent sau regulat. Ar trebui să
se permită solicitanților cărora consulatele le cunosc inte
gritatea și gradul de încredere să beneficieze, în măsura
posibilului, de o procedură simplificată.

(9)

Având în vedere înregistrarea elementelor biometrice de
identificare în Sistemul de Informații privind Vizele (VIS)
astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr.
767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind
vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu
privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (1),
prezentarea în persoană a solicitanților, cel puțin la
depunerea primei cereri, ar trebui să reprezinte o
cerință de bază pentru depunerea unei cereri de viză.

(10)

(11)

(12)

(13)

15.9.2009

(14)

Este necesară reglementarea situațiilor în care un stat
membru decide să coopereze cu un prestator extern de
servicii în vederea colectării cererilor. Se poate lua o astfel
de decizie în cazul în care, în situații speciale sau din
motive legate de situația locală, cooperarea cu alte state
membre sub forma reprezentării, a reprezentării limitate,
a colocării sau a centrelor comune de primire a cererilor
se dovedește a fi inadecvată pentru statul membru în
cauză. Astfel de măsuri ar trebui stabilite în conformitate
cu principiile generale de eliberare a vizelor și cu
respectarea cerințelor de protecție a datelor stabilite
prin Directiva 95/46/CE. În plus, la stabilirea și punerea
în aplicare a unor astfel de măsuri, ar trebui luată în
considerare necesitatea evitării fenomenului de „visashopping”.

(15)

Atunci când un stat membru decide să coopereze cu un
prestator extern de servicii, acesta ar trebui să permită în
continuare solicitanților să depună cererile direct la
misiunile sale diplomatice sau la oficiile sale consulare.

(16)

Statul membru ar trebui să coopereze cu un prestator
extern de servicii pe baza unui instrument juridic care
ar trebui să cuprindă dispoziții privind responsabilitățile
exacte ale acestuia, accesul direct și complet la sediul său,
informațiile destinate solicitanților, confidențialitatea,
precum și circumstanțele, condițiile și procedurile
pentru suspendarea sau încetarea cooperării.

(17)

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consi
liului din 24 octombrie 1995 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2)
se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către
statele membre la punerea în aplicare a prezentului regu
lament.

Prezentul regulament creează o derogare de la regula
generală conform căreia solicitantul trebuie să se
prezinte în persoană la misiunea diplomatică sau la
oficiul consular, permițând statelor membre să
coopereze cu prestatorii externi de servicii în vederea
colectării cererilor, stabilind totodată principiul „ghișeului
unic” la prezentarea cererilor. Aceasta nu aduce atingere
posibilității de a invita solicitantul la un interviu în
persoană.

(18)

Pentru a facilita procedura, ar trebui luate în considerare
mai multe forme de cooperare precum reprezentarea
limitată, colocarea, centrele comune de primire a
cererilor de viză, implicarea consulilor onorifici și
cooperarea cu prestatorii externi de servicii, ținând
seama în special de cerințele de protecție a datelor
prevăzute în Directiva 95/46/CE. Statele membre ar
trebui să determine, în conformitate cu condițiile
stabilite în prezentul regulament, tipul de structură orga
nizatorică pe care o vor folosi în fiecare țară terță.

Cooperarea locală Schengen este indispensabilă pentru o
aplicare armonizată a politicii comune în materie de vize
și pentru evaluarea corectă a riscurilor legate de migrație
și/sau de securitate. Date fiind situațiile diferite existente
la nivel local, misiunile diplomatice și oficiile consulare
ale statelor membre din diferite zone ar trebui să-și
evalueze aplicarea practică a anumitor dispoziții legislative, pentru a asigura aplicarea armonizată a acestora,
în vederea împiedicării fenomenului de „visa shopping” și
a tratamentului diferit aplicat solicitanților de viză.

(19)

Datele statistice constituie un mijloc important de moni
torizare a fluxurilor migratoare și pot servi ca instrument
eficient de gestionare. În consecință, aceste date ar trebui
compilate în mod regulat, într-un format comun.

În scopul facilitării procedurii de cerere de viză la
depunerea cererilor ulterioare, ar trebui să fie posibilă
copierea amprentelor digitale din prima introducere în
VIS, în termen de 59 de luni. După acest termen,
amprentele digitale ar trebui prelevate din nou.

Orice document, dată sau element biometric de identi
ficare primite de un stat membru în cadrul procesului de
depunere a cererii de viză este considerat „document
consular”, în conformitate cu Convenția de la Viena
privind relațiile consulare din 24 aprilie 1963 și face
obiectul unei procesări corespunzătoare.

(1) JO L 218, 13.8.2008, p. 60.
(2) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
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(20)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a
prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din
28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exer
citarea competențelor de executare conferite Comisiei (1).

(21)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să
adopte modificări la anexele la prezentul regulament.
Deoarece măsurile respective au un domeniu general de
aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale
ale prezentului regulament, printre altele prin
completarea acestuia cu noi elemente neesențiale,
acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu
procedura de reglementare cu control prevăzută la
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(22)

Pentru a garanta aplicarea armonizată a prezentului regu
lament la nivel operativ, ar trebui elaborate instrucțiuni
referitoare la practica și procedurile de urmat de către
statele membre la procesarea cererilor de viză.

(23)

Ar trebui creat un site Internet comun destinat vizei
Schengen pentru a îmbunătăți vizibilitatea și pentru a
oferi o imagine uniformă a politicii comune în materie
de vize. Un astfel de site va fi utilizat pentru a pune la
dispoziția publicului toate informațiile relevante cu
privire la cererile de viză.

(24)

Ar trebui să se adopte măsuri corespunzătoare pentru
monitorizarea și evaluarea prezentului regulament.

(25)

Regulamentul VIS și Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie
2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul
de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Fron
tierelor Schengen) (2) ar trebui modificate pentru a ține
seama de dispozițiile prezentului regulament.

(26)

Acordurile bilaterale încheiate de Comunitate cu țări terțe
în scopul facilitării prelucrării cererilor de viză pot
prevedea derogări de la dispozițiile prezentului regu
lament.

(27)

Atunci când un stat membru găzduiește Jocurile
Olimpice și Paralimpice, ar trebui stabilit un sistem
special care să faciliteze eliberarea de vize pentru
membrii familiei olimpice.

(28)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume
stabilirea procedurilor și a condițiilor de eliberare a
vizelor de tranzit sau de ședere pe teritoriul statelor
membre pentru o perioadă care să nu depășească trei
luni, în decursul unei perioade de șase luni, nu poate fi
realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, în
consecință, poate fi realizat mai bine la nivelul Comu
nității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu

(1) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(2) JO L 105, 13.4.2006, p. 1.
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principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la
articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul
proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul
articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este
necesar în vederea atingerii acestui obiectiv.

(29)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și
principiile recunoscute, în special, de Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
a Consiliului Europei și de Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene.

(30)

Condițiile referitoare la intrarea pe teritoriul statelor
membre sau la eliberarea vizelor nu aduc atingere
normelor actuale care reglementează recunoașterea vala
bilității documentelor de călătorie.

(31)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind
poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității
Europene, Danemarca nu participă la adoptarea
prezentului regulament, care nu este obligatoriu pentru
aceasta și nu i se aplică. Ținând seama de faptul că
prezentul regulament dezvoltă acquis-ul Schengen în
temeiul dispozițiilor părții a treia titlul IV din Tratatul
de instituire a Comunității Europene, Danemarca, în
conformitate cu articolul 5 din respectivul protocol,
decide în termen de șase luni de la data adoptării
prezentului regulament, dacă îl va pune în aplicare în
legislația sa națională.

(32)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regu
lament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen în sensul acordului încheiat de Consiliul
Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul
Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două
state la punerea în aplicare, asigurarea respectării și
dezvoltarea acquis-ului Schengen (3), care intră în
domeniul de aplicare menționat la articolul 1 punctul B
din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (4) privind
anumite modalități de aplicare a respectivului acord.

(33)

Ar trebui să se încheie un aranjament care să le permită
reprezentanților Islandei și Norvegiei să se asocieze
lucrărilor comitetelor care asistă Comisia în exercitarea
competențelor sale de executare în temeiul prezentului
regulament. Un astfel de aranjament este preconizat în
schimbul de scrisori dintre Consiliul Uniunii Europene și
Islanda și Norvegia cu privire la comitetele care asistă
Comisia Europeană în exercitarea competențelor sale de
executare (5), anexat la acordul menționat anterior.
Comisia a prezentat Consiliului un proiect de reco
mandare în vederea negocierii acestui aranjament.

(3) JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
(4) JO L 176, 10.7.1999, p. 31.
(5) JO L 176, 10.7.1999, p. 53.
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(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
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În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament
reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen în înțelesul Acordului între Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația
Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la
punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea
acquis-ului Schengen (1), care intră sub incidența dome
niului menționat la articolul 1 litera B din Decizia
1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia
2008/146/CE a Consiliului (2) privind încheierea
acordului menționat.

În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament
reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen în sensul Protocolului semnat între Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația
Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire la
aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între
Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confe
derația Elvețiană privind asocierea Confederației
Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și
dezvoltarea acquis-ului Schengen, care intră sub incidența
domeniului menționat la articolul 1 litera B din Decizia
1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia
2008/261/CE a Consiliului (3) privind semnarea proto
colului menționat.

Prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozi
țiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu
participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a
Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a
participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului
Schengen (4). În consecință, Regatul Unit nu participă la
adoptarea prezentului regulament, care nu este obli
gatoriu pentru acesta și nu i se aplică.

Prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozi
țiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în
conformitate cu Decizia 2002/192/CE din 28 februarie
2002 a Consiliului privind solicitarea Irlandei de a
participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului
Schengen (5). În consecință, Irlanda nu participă la
adoptarea prezentului regulament, care nu este obli
gatoriu pentru aceasta și nu i se aplică.

Prezentul regulament, cu excepția articolului 3, reprezintă
dispoziții care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau se
raportează la acesta în alt mod, în sensul articolului 3
alineatul (2) din Actul de aderare din 2003 și în sensul
articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005,
L
L
L
L
L

53, 27.2.2008, p. 52.
53, 27.2.2008, p. 1.
83, 26.3.2008, p. 3.
131, 1.6.2000, p. 43.
64, 7.3.2002, p. 20.
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
TITLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Obiectivul și domeniul de aplicare
(1)
Prezentul regulament stabilește procedurile și condițiile de
eliberare a vizelor de tranzit sau de ședere pe teritoriul statelor
membre pentru o perioadă care să nu depășească trei luni, în
decursul unei perioade de șase luni.
(2)
Dispozițiile prezentului regulament se aplică tuturor
resortisanților țărilor terțe care trebuie să dețină o viză la
trecerea frontierelor externe ale statelor membre, în confor
mitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din
15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resor
tisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe
și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de
această obligație (6), fără a aduce atingere:
(a) dreptului la liberă circulație de care beneficiază resortisanții
unor țări terțe în calitate de membri de familie ai unor
cetățeni ai Uniunii;
(b) drepturilor echivalente de care se bucură resortisanții unor
țări terțe și membrii familiilor acestora care, în temeiul
acordurilor dintre Comunitate și statele sale membre, pe
de o parte, și respectivele țări terțe, pe de altă parte, se
bucură de drepturi de liberă circulație echivalente cu cele
ale cetățenilor Uniunii și ale membrilor familiilor acestora.
(3)
Prezentul regulament stabilește, de asemenea, țările terțe
ai căror resortisanți trebuie să dețină o viză de tranzit aero
portuar ca o excepție de la principiul de liberă tranzitare
prevăzut în anexa 9 la Convenția de la Chicago privind
aviația civilă internațională și stabilește procedurile și condițiile
de eliberare a vizelor în vederea tranzitării zonelor interna
ționale de tranzit din aeroporturile statelor membre.
Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
1. „resortisant al unei țări terțe” înseamnă orice persoană care
nu este cetățean al Uniunii în sensul articolului 17 alineatul
(1) din tratat;
2. „viză” înseamnă o autorizație eliberată de un stat membru
în scopul:
(a) tranzitării teritoriului statelor membre sau al efectuării
unei șederi pe teritoriul acestora, pentru o perioadă care
să nu depășească trei luni, în decursul unei perioade de
șase luni cu începere de la data primei intrări pe teri
toriul statelor membre;
(6) JO L 81, 21.3.2001, p. 1.
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(b) tranzitarea zonelor de tranzit internațional din aeropor
turile statelor membre;
3. „viză uniformă” înseamnă o viză valabilă pentru întregul
teritoriu al statelor membre;
4. „viză cu valabilitate teritorială limitată” înseamnă o viză
valabilă pe teritoriul unuia sau mai multor state membre,
dar nu al tuturor statelor membre;
5. „viză de tranzit aeroportuar” înseamnă o viză valabilă
pentru tranzitarea zonelor de tranzit internațional din
unul sau mai multe aeroporturi ale statelor membre;
6. „autocolant de viză” înseamnă modelul uniform de viză,
astfel cum este definit de Regulamentul (CE) nr. 1683/95
al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model
uniform de viză (1);
7. „document de călătorie recunoscut” înseamnă un document
de călătorie recunoscut de unul sau mai multe state
membre în scopul aplicării vizelor;
8. „filă separată pentru aplicarea vizei” înseamnă formatul
tipizat pentru formularele destinate aplicării vizelor
eliberate de statele membre persoanelor care dețin
documente de călătorie nerecunoscute de statul membru
care completează formularul în sensul Regulamentului
(CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002
de stabilire a unui model uniform de formular pentru
aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor
unui document de călătorie nerecunoscut de statul
membru care completează formularul respectiv (2);
9. „consulat” înseamnă misiunea diplomatică sau oficiul
consular ale unui stat membru autorizate să elibereze vize
și conduse de un funcționar consular de carieră, astfel cum
este definit de Convenția de la Viena privind relațiile
consulare din 24 aprilie 1963;
10. „cerere” înseamnă o cerere de viză;
11. „intermediar comercial” înseamnă o agenție administrativă
privată, o firmă de transport sau o agenție de voiaj (agenție
de turism sau de comercializare cu amănuntul).
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sanții țărilor terțe care figurează pe lista prevăzută în anexa IV
trebuie să dețină o viză de tranzit aeroportuar.

(2)
În situațiile de urgență, atunci când intervine un flux în
masă de imigranți ilegali, statele membre pot impune, în mod
individual, resortisanților altor țări terțe decât cele menționate la
alineatul (1) să dețină o viză de tranzit aeroportuar atunci când
tranzitează zonele de tranzit internațional ale aeroporturilor
aflate pe teritoriul lor. Statele membre informează Comisia cu
privire la astfel de decizii înainte de intrarea lor în vigoare și cu
privire la retragerea cerinței de a deține o viză de tranzit aero
portuar.

(3)
În cadrul comitetului menționat la articolul 52 alineatul
(1), notificările respective sunt revizuite anual în scopul înscrierii
țării terțe în cauză pe lista prevăzută la anexa IV.

(4)
În cazul în care țara terță în cauză nu figurează pe lista
prevăzută la anexa IV, statul membru respectiv poate să
mențină, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la
alineatul (2), sau să retragă solicitarea de a deține o viză de
tranzit aeroportuar.

(5)
Următoarele categorii de persoane sunt exonerate de la
obligația de deținere a unei vize de tranzit aeroportuar, în
conformitate cu alineatele (1) și (2):

(a) titularii unei vize uniforme valabile, ai unei vize naționale de
lungă ședere sau ai unui permis de ședere eliberat de un stat
membru;

(b) resortisanții unor țări terțe care dețin permisele de ședere
valabile menționate în anexa V eliberate de Andora, Canada,
Japonia, San Marino sau Statele Unite ale Americii, care îi
garantează titularului un drept de readmisie necondiționat;

(c) resortisanții unor țări terțe care sunt titulari ai
valabile pentru un stat membru sau pentru un
la Acordul din 2 mai 1992 privind Spațiul
European, pentru Canada, Japonia sau Statele
Americii, sau în cazul în care aceștia se întorc
respective după ce și-au utilizat viza;

unei vize
stat parte
Economic
Unite ale
din țările

TITLUL II
VIZA DE TRANZIT AEROPORTUAR

Articolul 3
Resortisanții țărilor terțe care trebuie să dețină o viză de
tranzit aeroportuar
(1)
Atunci când tranzitează zonele de tranzit internațional ale
unor aeroporturi aflate pe teritoriile statelor membre, resorti
(1 )

JO L 164, 14.7.1995, p. 1.
(2) JO L 53, 23.2.2002, p. 4.

(d) membrii de familie ai cetățenilor Uniunii, astfel cum se
prevede la articolul 1 alineatul (2) litera (a);

(e) titularii de pașapoarte diplomatice;

(f) membrii echipajelor de zbor care sunt resortisanți ai unei
părți contractante la Convenția de la Chicago privind aviația
civilă internațională.
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TITLUL III
PROCEDURILE ȘI CONDIȚIILE DE ELIBERARE A VIZELOR

15.9.2009

(b) în caz de tranzitare a mai multor state membre, statul
membru a cărui frontieră externă urmează să fie trecută
de solicitant pentru a-și începe tranzitul.

CAPITOLUL I

Autoritățile care participă la procedurile privind cererile
Articolul 4
Autoritățile competente să participe la procedurile privind
cererile
(1)
Consulatele examinează cererile și decid cu privire la
acestea.
(2)
Prin derogare de la alineatul (1), cererile pot fi examinate
și se poate decide cu privire la acestea la frontierele externe ale
statelor membre, de către autoritățile responsabile de controlul
persoanelor, în conformitate cu articolele 35 și 36.
(3)
În teritoriile de peste mări care aparțin statelor membre și
care sunt situate în afara Europei, autoritățile desemnate de
statul membru în cauză pot examina cererile și decide cu
privire la acestea.
(4)
Un stat membru poate solicita implicarea altor autorități
decât cele desemnate la alineatele (1) și (2) în examinarea
cererilor de viză și luarea deciziilor cu privire la acestea.
(5)
Un stat membru poate solicita să fie consultat sau
informat de către un alt stat membru, în conformitate cu arti
colele 22 și 31.
Articolul 5
Statul membru competent pentru a examina și a decide cu
privire la o cerere

(3)
Statul membru competent pentru a examina și a decide
cu privire la o cerere de viză de tranzit aeroportuar este:
(a) în caz de tranzitare a unui singur aeroport, statul membru
pe al cărui teritoriu se află aeroportul tranzitat; sau
(b) în cazul tranzitului aeroportuar dublu sau multiplu, statul
membru pe al cărui teritoriu se află primul aeroport
tranzitat.
(4)
Statele membre cooperează pentru a preveni situația în
care o cerere nu poate fi examinată și nu se poate decide cu
privire la aceasta ca urmare a faptului că statul membru
competent, în conformitate cu alineatele (1)-(3), fie nu este
prezent, fie nu este reprezentat în țara terță în care solicitantul
depune cererea de viză în conformitate cu articolul 6.
Articolul 6
Competența consulară teritorială
(1)
Consulatul statului membru competent în jurisdicția
căruia solicitantul își are reședința legală examinează și decide
cu privire la cerere.
(2)
Consulatul statului membru competent examinează și
decide cu privire la o cerere depusă de un resortisant al unei
țări terțe prezent în mod legal, dar care nu își are reședința în
jurisdicția sa, în cazul în care solicitantul a justificat solicitarea
vizei la consulatul respectiv.
Articolul 7

(1)
Statul membru competent pentru a examina și a decide
cu privire la o cerere de viză uniformă este:

Competența de eliberare a vizelor pentru resortisanții unor
țări terțe prezenți în mod legal pe teritoriul unui stat
membru

(a) statul membru al cărui teritoriu reprezintă singura destinație
a vizitei (vizitelor);

Resortisanții unor țări terțe prezenți în mod legal pe teritoriul
unui stat membru și care trebuie să dețină o viză de intrare pe
teritoriul unuia sau al mai multor alte state membre solicită viza
la consulatul statului membru competent în conformitate cu
articolul 5 alineatul (1) sau (2).

(b) dacă vizita include mai multe destinații, statul membru al
cărui teritoriu constituie principala destinație a vizitei
(vizitelor) din punctul de vedere al duratei sau al scopului
șederii; sau

Articolul 8

(c) dacă destinația principală nu poate fi stabilită, statul
membru a cărui frontieră externă urmează să fie traversată
de solicitant pentru a intra pe teritoriul statelor membre.
(2)
Statul membru competent pentru a examina și a decide
cu privire la o cerere de viză uniformă de tranzit este:
(a) în caz de tranzitare a unui singur stat membru, respectivul
stat membru; sau

Înțelegeri de reprezentare
(1)
Un stat membru poate conveni să reprezinte un alt stat
membru competent în conformitate cu articolul 5, în scopul de
a examina cereri și de a elibera vize în numele statului membru
respectiv. Un stat membru poate, de asemenea, reprezenta, în
anumite limite, alt stat membru numai pentru colectarea
cererilor și înregistrarea elementelor biometrice de identificare.
(2)
În cazul în care intenționează să respingă o cerere,
consulatul statului membru reprezentant înaintează cererea
autorităților competente ale statului membru reprezentat,
pentru ca acestea să ia decizia finală asupra cererii, în
termenele stabilite la articolul 23 alineatele (1), (2) sau (3).
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(3)
Colectarea și transmiterea dosarelor și a datelor către
statul membru reprezentat se efectuează cu respectarea
normelor relevante privind protecția și securitatea datelor.

înțelegerilor de reprezentare. Autoritățile centrale ale statului
membru reprezentat sunt informate în prealabil cu privire la
modalitățile acestei cooperări.

(4)
Între statul membru reprezentant și statul membru repre
zentat se instituie un acord bilateral care conține următoarele
elemente:

CAPITOLUL II

Cererea
Articolul 9

(a) specifică durata reprezentării, dacă aceasta este temporară, și
procedurile de încetare a acesteia;
(b) poate să stabilească, în special în cazul în care statul
membru reprezentat are un consulat în țara terță în
cauză, condițiile de punere la dispoziție a unui local, a
unor efective de personal și de participare financiară din
partea statului membru reprezentat;
(c) poate stipula că cererile de viză prezentate de anumite
categorii de resortisanți ai unor țări terțe trebuie transmise
de statul membru reprezentant autorităților centrale ale
statului membru reprezentat, pentru consultare prealabilă,
astfel cum se prevede la articolul 22;
(d) prin derogare de la alineatul (2), poate autoriza consulatul
statului membru reprezentant să refuze eliberarea unei vize
după examinarea cererii.

Modalități practice de depunere a unei cereri
(1)
Cererile se depun cu cel mult trei luni înainte de
începerea vizitei preconizate. Titularii de vize cu intrări
multiple pot depune cererea înaintea expirării vizei valabile
pentru o perioadă de cel puțin șase luni.
(2)
Pentru depunerea cererilor, solicitanților li se poate
impune să obțină o programare. Programarea se face, de
regulă, în interiorul unei perioade de două săptămâni de la
data solicitării acesteia.
(3)
În cazuri de urgență justificate, consulatul poate permite
solicitanților să-și depună cererile fără programare prealabilă sau
cu acordarea unei programări pe loc.
(4)
Cererile pot fi depuse la consulat de către solicitant sau de
către intermediari comerciali acreditați, astfel cum se prevede la
articolul 45 alineatul (1), fără a se aduce atingere articolului 13,
sau în conformitate cu articolele 42 sau 43.

(5)
Statele membre care nu au propriul consulat într-o țară
terță depun eforturi pentru a încheia înțelegeri de reprezentare
cu statele membre care au consulate în țara respectivă.

Articolul 10
Reguli generale pentru depunerea unei cereri

(6)
În vederea garantării faptului că accesul solicitanților de
viză la un consulat nu presupune un efort disproporționat
cauzat de infrastructurile de transport deficitare sau de distanțele
lungi dintr-o anumită regiune sau zonă geografică, statele
membre care nu au propriul consulat în regiunea sau zona
respectivă trebuie să depună eforturi pentru a încheia înțelegeri
de reprezentare cu statele membre care au consulate în acea
regiune sau zonă.

(1)
Fără a se aduce atingere dispozițiilor articolelor 13, 42,
43 și 45, solicitanții trebuie să se prezinte în persoană pentru
depunerea unei cereri.

(7)
Statul membru reprezentat notifică Comisia cu privire la
înțelegerile de reprezentare sau la încetarea unor astfel de înțe
legeri înainte de intrarea în vigoare sau de încetarea acestora.

(3)

(8)
Concomitent, consulatul statului membru reprezentant
informează atât consulatele celorlalte state membre, cât și
delegația locală a Comisiei cu privire la înțelegerile de repre
zentare sau la încetarea unor astfel de înțelegeri, înainte de
intrarea în vigoare sau de încetarea acestora.
(9)
În cazul în care consulatul statului membru reprezentant
decide să coopereze cu un prestator extern de servicii, în
conformitate cu articolul 43, sau cu intermediari comerciali
acreditați, astfel cum se prevede la articolul 45, o astfel de
cooperare include și cererile de viză care intră sub incidența

(2)
Consulatele pot renunța la cerința menționată la alineatul
(1) în cazul în care solicitantul este cunoscut pentru integritatea
și încrederea pe care o prezintă.
La depunerea unei cereri, solicitantul:

(a) înaintează un formular de cerere în conformitate cu
articolul 11;
(b) prezintă un document de călătorie în conformitate cu
articolul 12;
(c) înaintează o fotografie în conformitate cu standardele
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1683/95, sau, atunci
când VIS este operațional în temeiul articolului 48 din
Regulamentul VIS, în conformitate cu standardele
prevăzute la articolul 13 din prezentul regulament;
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(d) permite prelevarea amprentelor digitale, în conformitate cu
articolul 13, după caz;
(e) plătește taxa de viză în conformitate cu articolul 16;
(f) furnizează documente justificative, în conformitate cu
articolul 14 și cu anexa II;
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Articolul 12
Documentul de călătorie
Solicitantul trebuie să prezinte un document de călătorie valabil
care să respecte următoarele criterii:

(g) după caz, face dovada deținerii unei asigurări medicale de
călătorie corespunzătoare și valabile, în conformitate cu
dispozițiile articolului 15.

(a) durata de valabilitate a acestuia trebuie să depășească cu cel
puțin trei luni data preconizată de părăsire a teritoriului
statelor membre sau, în cazul vizitelor multiple, ultima
dată preconizată de părăsire a teritoriului statelor membre.
Cu toate acestea, în cazuri de urgență justificate, se poate
renunța la această obligație;

Articolul 11

(b) documentul trebuie să conțină cel puțin două pagini libere;

Formularul de cerere
(1)
Fiecare solicitant de viză înaintează un formular de cerere
completat și semnat, astfel cum se prevede în anexa I.
Persoanele incluse în documentul de călătorie al solicitantului
prezintă un formular de cerere separat. Minorii prezintă un
formular de cerere semnat de o persoană care exercită în mod
permanent sau temporar autoritatea părintească sau tutela.
(2)
Consulatele pun gratuit la dispoziția solicitanților
formularul de cerere care va fi disponibil la scară largă și ușor
accesibil.
(3)

Formularul este disponibil în următoarele limbi:

(a) limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) statului membru pentru
care se solicită viză;
(b) limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) țării gazdă;
(c) limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) țării gazdă și limba
(limbile) oficială (oficiale) a(le) statului membru pentru
care se solicită viză; sau
(d) în cazul reprezentării, limba (limbile) oficială (oficiale) a(le)
statului membru reprezentant.
Pe lângă limbile menționate la litera (a), formularul poate fi pus
la dispoziție și într-o altă limbă oficială a instituțiilor Uniunii
Europene.
(4)
În cazul în care formularul nu este disponibil în limba
(limbile) oficială (oficiale) a(le) țării gazdă, se pune la dispoziția
solicitanților de viză, separat, o traducere a acestuia în limba
(limbile) respectivă (respective).
(5)
În cadrul cooperării locale Schengen prevăzute la
articolul 48, se efectuează o traducere a formularului de
cerere în limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) țării gazdă.
(6)
Consulatul va informa solicitanții cu privire la limba
(limbile) pe care o (le) pot utiliza la completarea formularului
de cerere.

(c) documentul trebuie să fi fost eliberat în ultimii zece ani.
Articolul 13
Elemente biometrice de identificare
(1)
Statele membre culeg elementele biometrice de identi
ficare ale solicitantului, care includ imaginea feței acestuia și
amprentele celor zece degete, în conformitate cu garanțiile
stipulate în Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și
a Libertăților fundamentale a Consiliului Europei, în Carta Drep
turilor Fundamentale a Uniunii Europene și în Convenția Orga
nizației Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului.
(2)
La depunerea primei cereri, fiecărui solicitant i se solicită
să se prezinte personal. Cu această ocazie sunt colectate urmă
toarele elemente biometrice de identificare ale solicitantului:
— o fotografie, scanată sau făcută în momentul depunerii
cererii; și
— prelevarea digitală în plan a celor zece amprente.
(3)
În cazul în care amprentele digitale prelevate de la soli
citant pentru o cerere anterioară au fost introduse pentru prima
data în VIS cu mai puțin de 59 de luni înaintea depunerii unei
noi cereri, acestea se copiază în cererea ulterioară.
Cu toate acestea, în cazul existenței unor îndoieli rezonabile
privind identitatea solicitanților, consulatul prelevează
amprentele digitale în interiorul termenului menționat la
primul paragraf.
Mai mult, în cazul în care, în momentul depunerii cererii, nu se
poate confirma imediat faptul că amprentele au fost prelevate în
interiorul termenului menționat la primul paragraf, solicitantul
poate cere prelevarea amprentelor sale digitale.
(4)
În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regula
mentul VIS, fotografia anexată fiecărei cereri este introdusă în
VIS. Solicitantului nu i se impune să se prezinte personal în
acest scop.
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Condițiile tehnice pe care trebuie să le satisfacă fotografia sunt
conforme cu standardele internaționale specificate în docu
mentul nr. 9303 partea I ediția a 6-a al Organizației Aviației
Civile Internaționale (OACI).
(5)
Amprentele digitale se prelevează în conformitate cu
normele OACI și Decizia 2006/648/CE a Comisiei din
22 septembrie 2006 de stabilire a specificațiilor tehnice ale
normelor privind identificatorii biometrici pentru Sistemul de
Informații privind Vizele (1).
(6)
Elementele biometrice de identificare sunt colectate de
personalul calificat și autorizat în mod corespunzător al autori
tăților competente, în conformitate cu articolul 4 alineatele (1),
(2) și (3). Sub supravegherea consulatelor, elementele biometrice
de identificare pot fi, de asemenea, colectate de personalul
calificat și autorizat în mod corespunzător al unui consul
onorific astfel cum se menționează la articolul 42 sau al unui
prestator extern de servicii astfel cum se menționează la
articolul 43. Statul membru (statele membre) în cauză prevede
(prevăd) posibilitatea verificării amprentelor digitale la consulat,
în cazul în care există îndoieli, atunci când amprentele digitale
au fost prelevate de prestatorul extern de servicii.
(7)
Următorii solicitanți sunt scutiți de obligativitatea
amprentării:
(a) copiii sub 12 ani;
(b) persoanele pentru care amprentarea este fizic imposibilă.
Dacă este posibilă luarea a mai puțin de zece amprente
digitale, se procedează la prelevarea maximului posibil de
amprente digitale. Cu toate acestea, dacă imposibilitatea este
temporară, solicitantului i se va cere să se supună
amprentării la cererea următoare. Autoritățile competente
în conformitate cu articolul 4 alineatele (1), (2) și (3) au
dreptul să solicite clarificări suplimentare cu privire la
motivele imposibilității temporare. Statele membre
garantează instituirea unor proceduri corespunzătoare, prin
care să se garanteze demnitatea solicitantului, în caz de
dificultăți de înregistrare;
(c) șefii de stat sau de guvern și membrii guvernelor naționale
însoțiți de soții (soțiile) lor, precum și membrii delegațiilor
oficiale ale acestora, atunci când sunt invitați de guvernele
statelor membre sau de organizații internaționale în scopuri
oficiale;
(d) suveranii și alți membri de rang înalt ai unei familii regale,
atunci când sunt invitați de guvernele statelor membre sau
de organizații internaționale în scopuri oficiale.
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Articolul 14
Documente justificative
(1)
Atunci când depune o cerere de viză uniformă, solici
tantul trebuie să prezinte:
(a) documente care indică scopul călătoriei;
(b) documente privind cazarea, sau dovada unor mijloace sufi
ciente pentru a acoperi cazarea;
(c) documente care arată că solicitantul dispune de suficiente
mijloace de întreținere, atât pe durata șederii propuse, cât și
pentru întoarcerea în țara de origine sau de reședință sau
pentru tranzitul către o țară terță în care este sigur că
urmează să fie primit, sau că este în măsură să dobândească
astfel de mijloace în mod legal, în conformitate cu
articolul 5 alineatul (1) litera (c) și alineatul (3) din Codul
Frontierelor Schengen;
(d) informații care permit evaluarea intenției solicitantului de a
părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei
solicitate.
(2)
Atunci când depune o cerere de viză de tranzit aero
portuar, solicitantul trebuie să prezinte:
(a) documente privind continuarea călătoriei către destinația
finală după tranzitul aeroportuar preconizat;
(b) informații care permit evaluarea intenției solicitantului de a
nu intra pe teritoriul statelor membre.
(3)
În anexa II figurează o listă neexhaustivă a documentelor
justificative pe care consulatul le poate cere solicitanților pentru
a verifica îndeplinirea condițiilor enumerate la alineatele (1) și
(2).
(4)
Statele membre pot cere solicitanților să prezinte dovada
unui angajament de luare în întreținere și/sau de cazare privată,
prin completarea unui formular elaborat de fiecare stat membru.
Formularul respectiv indică, în special:
(a) dacă scopul său îl constituie dovada unui angajament de
luare în întreținere și/sau de cazare;
(b) dacă gazda este o persoană fizică, o societate comercială sau
o organizație;
(c) identitatea și datele de contact ale gazdei;

(8)
În cazurile menționate la alineatul (7), în VIS se introduce
mențiunea „nu se aplică”, în conformitate cu articolul 8 alineatul
(5) din Regulamentul VIS.

(d) solicitantul (solicitanții) invitat (invitați);

(1) JO L 267, 27.9.2006, p. 41.

(e) adresa locului de cazare;
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(f) durata și scopul șederii;
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(4)
În principiu, solicitanții contractează o asigurare în țara
de reședință. Dacă acest lucru nu este posibil, solicitanții trebuie
să încerce să contracteze o asigurare în orice altă țară.

(g) eventualele legături de rudenie cu gazda.
Atunci când o altă persoană contractează asigurarea în numele
solicitantului, se aplică condițiile prevăzute la alineatul (3).

Pe lângă limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) statului membru,
formularul se redactează în cel puțin încă o limbă oficială a
instituțiilor Uniunii Europene. Formularul furnizează
persoanelor care îl semnează informațiile prevăzute la
articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul VIS. Modelul formu
larului se comunică Comisiei.

(5)
Atunci când procedează la evaluarea acoperirii asigu
rărilor, consulatele stabilesc dacă indemnizațiile plătite de
compania de asigurări pot fi obținute într-un stat membru.

(5)
În cadrul cooperării locale Schengen, se procedează la
evaluarea necesității de a completa și a armoniza în cadrul
fiecărei jurisdicții listele de documente justificative, astfel încât
să se țină seama de circumstanțele locale.

(6)
Obligativitatea încheierii unei asigurări se consideră înde
plinită în cazul în care este de presupus că situația profesională
a solicitanților este de natură să le ofere acestora un nivel
corespunzător de acoperire prin asigurare. Derogarea de la
prezentarea dovezii de asigurare medicală de călătorie poate fi
acordată unor categorii profesionale speciale, cum sunt navi
gatorii, care beneficiază de acoperirea unei asigurări medicale
de călătorie prin însăși natura activității lor.

(6)
Consulatele pot renunța la una sau mai multe dintre
cerințele de la alineatul (1) în cazul în care un solicitant este
cunoscut pentru integritatea și încrederea pe care o prezintă, în
special în ceea ce privește utilizarea cu respectarea legii pentru
vizele anterioare, în cazul în care nu există niciun dubiu cu
privire la faptul că solicitantul va îndeplini cerințele prevăzute
la articolul 5 alineatul (1) din Codul Frontierelor Schengen în
momentul trecerii frontierelor externe ale statelor membre.

(7)
Titularii de pașapoarte diplomatice sunt exonerați de
obligația de a deține o asigurare medicală de călătorie.
Articolul 16
Taxa de viză
(1)

Articolul 15
Asigurarea medicală de călătorie
(1)
Solicitanții unei vize uniforme cu una sau două intrări
trebuie să facă dovada că dețin o asigurare medicală de călătorie
corespunzătoare și valabilă care acoperă toate cheltuielile pe
care le-ar putea ocaziona repatrierea pe motive medicale, trata
mentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau
decesul, pe durata șederii lor pe teritoriul statelor membre.

(2)
Solicitanții unei vize uniforme cu mai mult de două
intrări („intrări multiple”) trebuie să demonstreze că dețin o
asigurare medicală de călătorie corespunzătoare și valabilă,
care acoperă perioada primei vizite prevăzute a acestora.

În afară de aceasta, respectivii solicitanți semnează o declarație,
prevăzută în cuprinsul formularului de cerere, prin care afirmă
că au luat la cunoștință că, pentru următoarele șederi, trebuie să
dețină o asigurare medicală de călătorie.

(3)
Asigurarea trebuie să fie valabilă pe întregul teritoriu al
statelor membre și să acopere integral perioada preconizată de
ședere sau de tranzit a persoanei în cauză. Acoperirea minimă
este de 30 000 EUR.

Atunci când se eliberează o viză cu valabilitate teritorială
limitată, care acoperă teritoriul a mai mult de un stat
membru, acoperirea asigurării trebuie să fie valabilă cel puțin
în statele membre în cauză.

Solicitanții achită o taxă de viză de 60 EUR.

(2)
Copiii cu vârsta cuprinsă între șase și 12 ani achită o taxă
de viză de 35 EUR.
(3)
Taxa de viză se revizuiește periodic pentru a reflecta
costurile administrative.
(4)
Solicitanții de viză aparținând uneia dintre următoarele
categorii sunt scutiți de la plata taxei de viză:
(a) copiii cu vârsta sub șase ani;
(b) elevii, studenții, absolvenții care urmează cursuri postuniver
sitare și profesorii însoțitori a căror ședere are drept scop
studiile sau formarea educațională;
(c) cercetători din țări terțe care se deplasează în scopul desfă
șurării cercetării științifice, astfel cum au fost definiți în
Recomandarea 2005/761/CE a Parlamentului European și
a Consiliului din 28 septembrie 2005 de facilitare a
eliberării de către statele membre de vize uniforme de
scurtă ședere pentru cercetătorii din țări terțe care călătoresc
în cadrul Comunității în scopul desfășurării cercetării știin
țifice (1);
(d) reprezentanții organizațiilor non-profit cu vârsta de 25 de
ani sau sub 25 de ani care participă la seminarii, conferințe,
evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate
de organizații non-profit.
(1) JO L 289, 3.11.2005, p. 23.
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Pot fi scutiți de la plata taxei de viză:

(a) copiii cu vârsta mai mare de șase ani și mai mică de 12 ani;
(b) titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu;
(c) participanții cu vârsta de 25 de ani sau sub 25 de ani la
seminarii, conferințe, evenimente sportive, culturale sau
educaționale, organizate de organizații non-profit.

(4)
Taxa pentru servicii nu depășește jumătate din cuantumul
taxei de viză prevăzut la articolul 16 alineatul (1), indiferent de
posibilele reduceri ale taxei de viză sau scutiri de la plata
acesteia prevăzute la articolul 16 alineatele (2), (4), (5) și (6).
(5)
Statul membru (statele membre) în cauză menține
(mențin) posibilitatea pentru toți solicitanții de a depune cereri
direct la consulatele acestuia (acestora).
CAPITOLUL III

Examinarea și adoptarea deciziilor cu privire la cererea de viză
Articolul 18

În cadrul cooperării locale Schengen, statele membre trebuie să
urmărească armonizarea aplicării acestor scutiri.
(6)
În cazuri particulare, se poate renunța la perceperea taxei
de viză sau valoarea acesteia poate fi redusă dacă acest lucru
contribuie la promovarea unor interese de ordin cultural sau
sportiv, precum și a unor interese din domeniul politicii
externe, al politicii de dezvoltare și alte domenii de interes
public vital sau din motive umanitare.
(7)
Taxa de viză se încasează în euro, în moneda națională a
țării terțe sau în moneda utilizată în mod curent în țara terță în
care este depusă cererea și nu este rambursabilă, cu excepția
cazurilor menționate la articolul 18 alineatul (2) și la
articolul 19 alineatul (3).
În situația în care se încasează în altă monedă decât euro,
valoarea taxei de viză percepute în respectiva monedă este
stabilită și revizuită periodic, conform cursului de schimb de
referință al euro stabilit de Banca Centrală Europeană. Suma
percepută poate fi rotunjită, iar consulatele se asigură că, în
cadrul acordurilor Schengen de cooperare la nivel local,
încasează taxe similare.
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Verificarea competenței consulare
(1)
După depunerea unei cereri, consulatul verifică dacă este
competent să o examineze și să decidă cu privire la aceasta, în
conformitate cu prevederile articolelor 5 și 6.
(2)
În cazul în care consulatul nu este competent, acesta
returnează fără întârziere formularul de cerere și orice
documente prezentate de solicitant, rambursează taxa de viză
și indică consulatul competent.
Articolul 19
Admisibilitate
(1)

Consulatul competent verifică dacă:

— cererea a fost depusă în termenul menționat la articolul 9
alineatul (1);
— cererea conține elementele prevăzute la articolul 10 alineatul
(3) literele (a)-(c);
— datele biometrice ale solicitantului au fost colectate; și

(8)
Solicitantului i se eliberează o chitanță pentru taxa de
viză achitată.
Articolul 17
Taxa pentru servicii
(1)
Un prestator extern de servicii poate percepe o taxă supli
mentară pentru servicii, astfel cum se prevede la articolul 43.
Taxa pentru servicii este proporțională cu costurile suportate de
prestatorul extern de servicii în îndeplinirea uneia sau a mai
multor sarcini menționate la articolul 43 alineatul (6).
(2)
Această taxă pentru servicii este prevăzută în instru
mentul juridic menționat la articolul 43 alineatul (2).
(3)
În cadrul cooperării locale Schengen, statele membre se
asigură că taxa pentru servicii aplicată solicitantului reflectă în
mod corespunzător serviciile oferite de prestatorii externi de
servicii și este adaptată circumstanțelor locale. În plus, statele
membre urmăresc armonizarea taxelor aplicate pentru servicii.

— taxa de viză a fost percepută.
(2)
Atunci când consulatul competent consideră că au fost
îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), cererea este
admisibilă, iar consulatul:
— urmează procedurile descrise la articolul 8 din Regulamentul
VIS; și
— continuă examinarea cererii.
Datele se introduc în VIS exclusiv de către personalul consular
autorizat, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), articolul 7
și articolul 9 alineatele (5) și (6) din Regulamentul VIS.
(3)
Atunci când consulatul competent consideră că nu au
fost îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), cererea
este considerată ca fiind inadmisibilă, iar consulatul efectuează
fără întârziere următoarele acțiuni:
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— returnează formularul de cerere și orice documente
prezentate de solicitant;
— distruge datele biometrice colectate;
— rambursează taxa de viză; și
— nu examinează cererea.
(4)
Prin derogare, o cerere care nu îndeplinește cerințele
prevăzute la alineatul (1) poate fi considerată admisibilă din
motive de ordin umanitar sau de interes național.
Articolul 20
Ștampila care indică admisibilitatea unei cereri
(1)
Atunci când o cerere este admisibilă, consulatul
competent ștampilează documentul de călătorie al solicitantului.
Ștampila este conformă cu modelul din anexa III și se aplică în
conformitate cu prevederile anexei respective.
(2)
Pașapoartele diplomatice, de serviciu/oficiale și cele
speciale nu se ștampilează.
(3)
Dispozițiile prezentului articol se aplică consulatelor
statelor membre până la data la care VIS este pe deplin opera
țional în toate regiunile, în conformitate cu articolul 48 din
Regulamentul VIS.
Articolul 21
Verificarea condițiilor de intrare și evaluarea riscului
(1)
Atunci când se procedează la examinarea unei cereri de
viză uniformă, se stabilește dacă solicitantul îndeplinește
condițiile de intrare prevăzute la articolul 5 alineatul (1)
literele (a), (c), (d) și (e) din Codul Frontierelor Schengen și se
evaluează, cu o atenție deosebită, dacă solicitantul prezintă un
risc de imigrație ilegală sau un risc la adresa securității statelor
membre și dacă acesta intenționează să părăsească teritoriul
statelor membre înainte de expirarea vizei solicitate.
(2)
VIS este consultat în legătură cu fiecare cerere în parte, în
conformitate cu articolul 8 alineatul (2) și articolul 15 din
Regulamentul VIS. Statele membre garantează utilizarea
integrală a tuturor criteriilor de căutare menționate la
articolul 15 din Regulamentul VIS, pentru evitarea refuzurilor
și a identificărilor eronate.
(3)
Atunci când analizează dacă solicitantul îndeplinește
condițiile de intrare, consulatul verifică următoarele:
(a) că documentul de călătorie prezentat nu este contrafăcut,
fals sau falsificat;
(b) justificarea oferită de solicitant cu privire la obiectul și
condițiile șederii și faptul că acesta dispune de mijloace de
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întreținere suficiente, atât pentru durata prevăzută a șederii,
cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau de reședință,
sau pentru tranzitul către o țară terță în care este sigur că
urmează să fie primit sau dacă este în măsură să dobân
dească legal respectivele mijloace;
(c) dacă solicitantul este o persoană care face obiectul unei
alerte în Sistemul de Informații Schengen (SIS), emisă în
scopul de a i se refuza intrarea;
(d) că solicitantul nu este considerat ca reprezentând o
amenințare pentru ordinea publică, siguranța internă,
sănătatea publică, astfel cum este definită la articolul 2
punctul 19 din Codul Frontierelor Schengen, sau pentru
relațiile internaționale ale unuia din statele membre, în
special, dacă în bazele de date naționale ale statelor
membre nu a fost emisă o alertă în scopul de a i se
refuza intrarea pentru motivele enumerate anterior;
(e) după caz, deținerea unei asigurări medicale de călătorie
corespunzătoare și valabile.
(4)
După caz, consulatul verifică durata șederilor anterioare și
pe a celor prevăzute pentru a verifica dacă solicitantul nu
depășește durata maximă de ședere autorizată pe teritoriul
statelor membre, indiferent de posibilele șederi autorizate în
baza unei vize naționale de lungă ședere sau a unui permis
de ședere emis de un alt stat membru.
(5)
Mijloacele de întreținere pentru șederea prevăzută sunt
evaluate în conformitate cu durata și obiectul șederii și în
raport cu nivelul mediu al prețurilor în materie de cazare și
masă din statul membru (statele membre) în cauză, pentru o
cazare la preț moderat, înmulțite cu numărul de zile de ședere,
pe baza plafoanelor de referință stabilite de statele membre în
conformitate cu articolul 34 alineatul (1) litera (c) din Codul
Frontierelor Schengen. Dovada unui angajament de luare în
întreținere și/sau de cazare particulară poate reprezenta, de
asemenea, dovada unor mijloace suficiente de întreținere.
(6)
Atunci când procedează la examinarea unei cereri de viză
de tranzit aeroportuar, consulatul verifică în special:
(a) că documentul de călătorie prezentat nu este contrafăcut,
fals sau falsificat;
(b) punctele de plecare și de destinație ale resortisantului în
cauză al unei țări terțe și coerența traseului și a tranzitului
aeroportuar preconizate;
(c) dovada continuării călătoriei către destinația finală.
(7)
Examinarea cererii se bazează în special pe autenticitatea
și pe fiabilitatea documentelor înaintate și pe veridicitatea și
fiabilitatea declarațiilor solicitantului.
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(8)
În timpul examinării unei cereri, consulatele îl pot
convoca pe solicitant pentru un interviu, în cazuri justificate,
și pot cere documente suplimentare.
(9)
Un refuz anterior de acordare a vizei nu conduce la
refuzul automat al unei noi cereri. O nouă cerere este
evaluată pe baza tuturor informațiilor disponibile.
Articolul 22
Consultarea prealabilă a autorităților centrale ale altor state
membre
(1)
Un stat membru poate solicita autorităților centrale ale
altor state membre să consulte autoritățile sale centrale în cursul
examinării cererilor depuse de resortisanții anumitor țări terțe
sau de anumite categorii de astfel de resortisanți. Astfel de
consultări nu se aplică în cazul cererilor de vize de tranzit
aeroportuar.
(2)
Autoritățile centrale consultate transmit un răspuns
definitiv în termen de șapte zile calendaristice de la inițierea
consultării. Lipsa unui răspuns în termenul respectiv înseamnă
că acestea nu au motive pentru a obiecta cu privire la eliberarea
vizei.
(3)
Statele membre notifică Comisia cu privire la intro
ducerea sau eliminarea cerinței de consultare prealabilă, înainte
de punerea în aplicare a măsurii. Respectiva notificare trebuie
transmisă de asemenea în cadrul cooperării locale Schengen în
jurisdicția în cauză.
(4)
Comisia informează statele membre cu privire la astfel de
notificări.
(5)
De la data înlocuirii Rețelei de consultare Schengen, astfel
cum se prevede la articolul 46 din Regulamentul VIS, consul
tările prealabile se desfășoară în conformitate cu articolul 16
alineatul (2) din respectivul regulament.
Articolul 23
Decizia privind cererea
(1)
Statele membre decid cu privire la cereri în termen de 15
zile calendaristice de la data depunerii unei cereri admisibile în
conformitate cu articolul 19.
(2)
Această perioadă poate fi prelungită la cel mult 30 de zile
calendaristice în cazuri individuale, și anume atunci când este
necesară examinarea mai aprofundată a cererii sau în cazul
reprezentării, când autoritățile statului membru reprezentat
sunt consultate.
(3)
În mod excepțional, atunci când, în cazuri individuale,
este necesară o documentație suplimentară, perioada respectivă
poate fi prelungită până la cel mult 60 de zile calendaristice.
(4)
Cu excepția cazului în care cererea a fost retrasă, se ia
decizia de a:
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(a) elibera o viză uniformă, în conformitate cu articolul 24;
(b) elibera o viză cu valabilitate teritorială limitată, în confor
mitate cu articolul 25;
(c) refuza o viză, în conformitate cu articolul 32; sau
(d) suspenda examinarea cererii și de a o transfera autorităților
relevante ale statului membru reprezentat, în conformitate
cu articolul 8 alineatul (2).
Faptul că amprentarea este fizic imposibilă, în conformitate cu
articolul 13 alineatul (7) litera (b), nu influențează eliberarea sau
refuzul unei vize.
CAPITOLUL IV

Eliberarea vizei
Articolul 24
Eliberarea vizei uniforme
(1)
Perioada de valabilitate a unei vize și durata șederii auto
rizate au la bază examinarea desfășurată în conformitate cu
articolul 21.
O viză poate fi eliberată pentru una sau două intrări sau pentru
intrări multiple. Perioada de valabilitate nu trebuie să depășească
cinci ani.
În cazul tranzitului, durata șederii autorizate corespunde
timpului necesar pentru scopul tranzitului.
Fără a se aduce atingere articolului 12 litera (a), perioada de
valabilitate a vizei include o „perioadă de grație” suplimentară de
15 zile.
Statele membre pot decide să nu acorde o astfel de perioadă de
grație din motive de ordine publică sau din cauza relațiilor
internaționale ale oricăruia dintre statele membre.
(2)
Fără a se aduce atingere articolului 12 litera (a), vizele cu
intrări multiple se eliberează pe o perioadă de valabilitate
cuprinsă între șase luni și cinci ani, atunci când sunt îndeplinite
următoarele condiții:
(a) solicitantul dovedește necesitatea sau justifică intenția de a
călători frecvent și/sau periodic, în special datorită situației
sale profesionale sau familiale, precum în cazul oamenilor
de afaceri, al funcționarilor care au contacte oficiale
periodice cu statele membre și cu instituțiile UE, al repre
zentanților organizațiilor societății civile care călătoresc în
scopul formării educaționale sau pentru a participa la
seminarii și conferințe, al membrilor de familie a unor
cetățeni ai Uniunii, al membrilor de familie a unor resor
tisanți ai unor țări terțe cu reședința legală în statele
membre și al navigatorilor; și
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(b) solicitantul își dovedește integritatea și gradul de încredere
care i se poate acorda, în special în ceea ce privește
utilizarea cu respectarea legii a vizelor uniforme sau a
vizelor cu valabilitate teritorială limitată anterioare, situația
sa economică în țara de origine și intenția veridică de a
părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei
pe care o solicită.
(3)
De îndată ce a fost adoptată o decizie de eliberare a unei
vize, se introduc în VIS datele specificate la articolul 10 alineatul
(1) din Regulamentul VIS.
Articolul 25
Eliberarea vizei cu valabilitate teritorială limitată
(1)
Vizele cu valabilitate teritorială limitată se eliberează în
mod excepțional, în următoarele cazuri:
(a) atunci când statul membru vizat consideră că este necesar,
din motive de ordin umanitar, de interes național sau
datorită anumitor obligații internaționale,
(i) să acorde o derogare de la principiul obligativității înde
plinirii condițiilor de intrare specificate la articolul 5
alineatul (1) literele (a), (c), (d) și (e) din Codul Fron
tierelor Schengen;
(ii) să elibereze o viză chiar dacă statul membru consultat
în conformitate cu articolul 22 a obiectat cu privire la
eliberarea unei vize uniforme; sau
(iii) să elibereze o viză din motive de urgență, chiar dacă nu
a avut loc consultarea prealabilă în conformitate cu
articolul 22;
sau
(b) atunci când, din motive considerate justificate de consulat, o
nouă viză este eliberată pentru o ședere în cursul aceleiași
perioade de șase luni unui solicitant care, pe parcursul
respectivei perioade de șase luni, a utilizat deja o viză
uniformă sau o viză cu valabilitate teritorială limitată
permițând o ședere de trei luni.
(2)
Viza cu valabilitate teritorială limitată este valabilă pe
teritoriul statului membru care o eliberează. Aceasta poate fi
valabilă, în mod excepțional, pe teritoriul a mai mult de un
stat membru, sub rezerva acordului fiecărui stat membru.
(3)
În cazul în care solicitantul deține un document de
călătorie care nu este recunoscut de unul sau mai multe, dar
nu de toate statele membre, se eliberează o viză valabilă pentru
teritoriul statelor membre în care documentul de călătorie este
recunoscut. În cazul în care statul membru emitent nu recu
noaște documentul de călătorie al solicitantului, viza eliberată
este valabilă exclusiv pentru statul membru în cauză.
(4)
Atunci când o viză cu valabilitate teritorială limitată a fost
eliberată în cazurile descrise la alineatul (1) litera (a), autoritățile
centrale ale statului membru emitent transmit fără întârziere
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informațiile relevante autorităților centrale din celelalte state
membre, prin intermediul procedurii menționate la
articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul VIS.
(5)
De îndată ce a fost adoptată o decizie de eliberare a unei
vize, se introduc în VIS datele specificate la articolul 10 alineatul
(1) din Regulamentul VIS.
Articolul 26
Eliberarea vizei de tranzit aeroportuar
(1)
Viza de tranzit aeroportuar este valabilă pentru tran
zitarea zonelor de tranzit internațional din aeroporturile
situate pe teritoriul statelor membre.
(2)
Fără a se aduce atingere articolului 12 litera (a), perioada
de valabilitate a vizei include o „perioadă de grație” suplimentară
de 15 zile.
Statele membre pot decide să nu acorde o astfel de perioadă de
grație din motive de ordine publică sau din cauza relațiilor
internaționale ale oricăruia dintre statele membre.
(3)
Fără a se aduce atingere articolului 12 litera (a), vizele de
tranzit aeroportuar cu intrări multiple pot fi eliberate pentru o
perioadă de valabilitate de maximum șase luni.
(4)
Atunci când se iau decizii cu privire la eliberarea unor
vize de tranzit aeroportuar cu intrări multiple, următoarele
criterii sunt deosebit de relevante:
(a) necesitatea solicitantului de a tranzita în mod frecvent și/sau
regulat; și
(b) integritatea și încrederea pe care le prezintă solicitantul, în
special utilizarea cu respectarea legii a vizelor uniforme, a
vizelor cu valabilitate teritorială limitată sau a vizelor de
tranzit aeroportuar eliberate anterior, situația sa economică
în țara sa de origine și intenția sa veridică de a-și continua
călătoria.
(5)
În situația în care solicitantul trebuie să dețină o viză de
tranzit aeroportuar în conformitate cu dispozițiile articolului 3
alineatul (2), viza de tranzit aeroportuar este valabilă numai
pentru tranzitarea zonelor de tranzit internațional ale aeropor
turilor aflate pe teritoriul statului membru (statelor membre)
respectiv (respective).
(6)
De îndată ce a fost adoptată o decizie de eliberare a unei
vize, se introduc în VIS datele specificate la articolul 10 alineatul
(1) din Regulamentul VIS.
Articolul 27
Completarea autocolantului de viză
(1)
În momentul în care autocolantul de viză este completat,
se introduc mențiunile obligatorii specificate în anexa VII și se
completează zona de citire optică, astfel cum se prevede în
documentul OACI nr. 9303 partea 2.
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(2)
În secțiunea „observații” a autocolantului de viză, statele
membre pot adăuga rubrici naționale, fără a dubla în acest fel
rubricile obligatorii menționate în anexa VII.
(3)
Toate mențiunile de pe autocolantul de viză se imprimă
și nu se fac niciun fel de modificări manual pe un autocolant de
viză imprimat.
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Articolul 30
Drepturile care decurg din eliberarea unei vize
Simpla deținere a unei vize uniforme sau a unei vize cu vala
bilitate teritorială limitată nu conferă în mod automat dreptul de
intrare.
Articolul 31

(4)
Autocolantele de viză pot fi completate manual numai în
caz de forță majoră de natură tehnică. Pe un autocolant
completat manual nu se fac modificări.
(5)
În situația în care un autocolant de viză este completat
manual în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol,
această informație se introduce în VIS, în conformitate cu
articolul 10 alineatul (1) litera (k) din Regulamentul VIS.
Articolul 28
Anularea autocolantului de viză completat
(1)
Dacă pe un autocolant de viză care nu a fost încă aplicat
în documentul de călătorie se identifică o eroare, autocolantul
de viză se anulează.
(2)
Dacă se constată o eroare după ce autocolantul de viză a
fost aplicat în documentul de călătorie, autocolantul de viză se
anulează barându-l cu o cruce cu cerneală neradiabilă și se
aplică un alt autocolant de viză pe o pagină diferită.
(3)
Dacă se constată o eroare după introducerea datelor
relevante în VIS în conformitate cu articolul 10 alineatul (1)
din Regulamentul VIS, aceasta se corectează, în conformitate
cu articolul 24 alineatul (1) din respectivul regulament.
Articolul 29
Aplicarea autocolantului de viză
(1)
Autocolantele de viză imprimate cuprinzând datele
indicate la articolul 27 și în anexa VII se aplică pe documentul
de călătorie, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în anexa
VIII.
(2)
În cazul în care statul membru care eliberează viza nu
recunoaște documentul de călătorie al solicitantului, pentru
aplicarea vizei se utilizează fila separată.
(3)
În situația în care un autocolant de viză a fost aplicat pe
fila separată de aplicare a vizei, această informație se introduce
în VIS, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (j) din
Regulamentul VIS.
(4)
Vizele individuale eliberate persoanelor înscrise în docu
mentul de călătorie al solicitantului se aplică pe respectivul
document de călătorie.
(5)
În cazul în care documentul de călătorie în care sunt
incluse aceste persoane nu este recunoscut de statul membru
emitent, autocolantele de viză individuale se aplică pe fila
separată prevăzută în acest scop.

Informarea autorităților centrale ale altor state membre
(1)
Un stat membru poate solicita ca autoritățile sale centrale
să fie informate cu privire la vizele eliberate de consulatele altor
state membre resortisanților anumitor țări terțe sau unor
categorii specifice de astfel de resortisanți, cu excepția vizelor
de tranzit aeroportuar.
(2)
Statele membre notifică Comisia cu privire la intro
ducerea sau eliminarea cerinței de informare, înainte de
punerea în aplicare a măsurii. Respectiva notificare trebuie
transmisă de asemenea în cadrul cooperării locale Schengen în
jurisdicția în cauză.
(3)
Comisia informează statele membre cu privire la astfel de
notificări.
(4)
Cu începere de la data prevăzută la articolul 46 din
Regulamentul VIS, informațiile se transmit în conformitate cu
articolul 16 alineatul (3) din respectivul regulament.
Articolul 32
Respingerea cererilor de viză
(1)
Fără a se aduce atingere articolului 25 alineatul (1),
cererea de viză se respinge:
(a) dacă solicitantul:
(i) prezintă un document de călătorie contrafăcut, fals sau
falsificat;
(ii) nu furnizează o justificare pentru scopul și condițiile
șederii prevăzute;
(iii) nu furnizează dovada unor mijloace de întreținere sufi
ciente, atât pe durata șederii prevăzute, cât și pentru
întoarcerea în țara de origine sau de reședință sau
pentru tranzitul către o țară terță în care este sigur
că urmează să fie primit, sau dacă nu este în măsură
să dobândească astfel de mijloace în mod legal;
(iv) a petrecut deja trei luni în cursul perioadei de șase luni
în desfășurare pe teritoriul statelor membre pe baza
unei vize uniforme sau a unei vize cu valabilitate teri
torială limitată;
(v) este o persoană care face obiectul unei alerte în SIS
emisă în scopul de a i se refuza intrarea;
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(vi) este considerat ca reprezentând o amenințare pentru
ordinea publică, siguranța internă sau sănătatea
publică, astfel cum este definită la articolul 2 punctul
19 din Codul Frontierelor Schengen, sau relațiile inter
naționale ale unuia din statele membre, în special dacă
în bazele de date naționale ale statelor membre a fost
emisă o alertă în scopul de a i se refuza intrarea pentru
motivele enumerate anterior; sau

(vii) nu dovedește că deține o asigurare medicală de
călătorie corespunzătoare și valabilă, după caz;

sau

(b) dacă există îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea
documentelor justificative înaintate de către solicitant sau
cu privire la veridicitatea datelor pe care le cuprind, la
gradul de încredere care poate fi acordat declarațiilor solici
tantului sau cu privire la intenția acestuia de a părăsi teri
toriul statelor membre înainte de expirarea vizei pe care o
solicită.

bilitate sau a duratei de ședere autorizate prin viză. O astfel de
prelungire se acordă cu titlu gratuit.
(2)
Perioada de valabilitate și/sau durata de ședere acordată
prin eliberarea unei vize se poate prelungi dacă titularul vizei
este în măsură să facă dovada unor motive de ordin personal
întemeiate care să justifice prelungirea perioadei de valabilitate
sau a duratei de ședere. Pentru o astfel de prelungire se percepe
o taxă de 30 EUR.
(3)
În lipsa unei decizii contrare adoptate de autoritatea care
prelungește viza, valabilitatea teritorială a vizei prelungite
rămâne neschimbată.
(4)
Autoritatea competentă să prelungească viza este aceea a
statului membru pe al cărui teritoriu se află resortisantul unei
țări terțe în momentul în care solicită prelungirea.
(5)
Statele membre comunică Comisiei denumirea autori
tăților competente să prelungească vize.
(6)

(2)
Decizia de respingere și motivele pe care se întemeiază se
comunică solicitantului cu ajutorul formularului tipizat care
figurează în anexa VI.

(3)
Solicitanții cărora li s-a refuzat eliberarea unei vize au
drept de exercitare a unei căi de atac. Calea de atac este
îndreptată împotriva statului membru care a luat decizia finală
cu privire la cerere și în conformitate cu legislația națională a
respectivului stat membru. Statele membre furnizează solici
tanților informații referitoare la procedura care trebuie urmată
în situația exercitării unei căi de atac, astfel cum se precizează în
anexa VI.

(4)
În cazurile menționate la articolul 8 alineatul (2),
consulatul statului reprezentant informează solicitantul cu
privire la decizia luată de statul membru reprezentat.

(5)
Datele privind viza refuzată se introduc în VIS în confor
mitate cu articolul 12 din Regulamentul VIS.

CAPITOLUL V
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Prelungirea vizelor se face printr-un autocolant de viză.

(7)
Informațiile privind vizele prelungite se introduc în VIS,
în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul VIS.
Articolul 34
Anularea și revocarea
(1)
O viză se anulează în situația în care se constată că, la
momentul eliberării sale, nu au fost îndeplinite condițiile
necesare pentru eliberarea acesteia, în special dacă există
motive serioase pentru a considera că viza a fost obținută în
mod fraudulos. În principiu, o viză este anulată de către auto
ritățile competente ale statului membru care a eliberat respectiva
viză. Viza poate fi anulată de autoritățile competente ale altui
stat membru, caz în care autoritățile statului membru care a
eliberat viza sunt informate cu privire la această anulare.
(2)
O viză este revocată în situația în care se constată că nu
mai sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea vizei. În
principiu, o viză este revocată de către autoritățile competente
ale statului membru care a eliberat respectiva viză. Viza poate fi
revocată de autoritățile competente ale altui stat membru, caz în
care autoritățile statului membru care a eliberat viza sunt
informate cu privire la această revocare.

Modificarea unei vize eliberate
Articolul 33
Prelungirea
(1)
Perioada de valabilitate și/sau durata de ședere acordată
printr-o viză eliberată se prelungește în situația în care auto
ritatea competentă a unui stat membru consideră că un titular
de viză a făcut dovada unei situații de forță majoră sau a unor
motive de ordin umanitar care îl/o împiedică să părăsească
teritoriul statelor membre înainte de expirarea perioadei de vala

(3)
Viza poate fi revocată la cererea titularului vizei. Autori
tățile competente ale statului membru care a eliberat viza sunt
informate cu privire la respectiva revocare.
(4)
Incapacitatea titularului de viză de a prezenta la frontieră
unul sau mai multe documente justificative enumerate la
articolul 14 alineatul (3) nu conduce automat la o decizie de
anulare sau de revocare a vizei.
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(5)
Dacă o viză este anulată sau revocată, se aplică o ștampilă
cu mențiunea „ANULAT” sau „REVOCAT”, iar elementul optic
variabil al autocolantului de viză, elementul de securitate
„efect de imagine latentă”, precum și termenul „viză” se
anulează prin hașurare.
(6)
Decizia de anulare sau revocare a unei vize și motivele pe
care se întemeiază se comunică solicitantului prin formularul
tipizat care figurează în anexa VI.
(7)
Un titular de viză a cărui viză a fost anulată sau revocată
are dreptul să exercite o cale de atac, cu excepția situației în care
viza a fost revocată la cererea acestuia, în conformitate cu
alineatul (3). Calea de atac este îndreptată împotriva statului
membru care a luat decizia de anulare și de revocare și în
conformitate cu legislația națională a respectivului stat
membru. Statele membre furnizează solicitanților informații
referitoare la procedura care trebuie urmată în situația exercitării
unei căi de atac, astfel cum se precizează în anexa VI.
(8)
Informațiile privind vizele anulate sau revocate se
introduc în VIS în conformitate cu articolul 13 din Regula
mentul VIS.

CAPITOLUL VI

Vizele eliberate la frontierele externe
Articolul 35
Vizele solicitate la frontiera externă
(1)
În situații excepționale, vizele se pot elibera la punctele de
trecere a frontierei dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
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prevăzute. În cazul tranzitului, durata șederii autorizate
corespunde timpului necesar pentru scopul tranzitului.
(4)
În cazul în care condițiile prevăzute la articolul 5
alineatul (1) literele (a), (c), (d) și (e) din Codul Frontierelor
Schengen nu sunt îndeplinite, autoritățile responsabile de
eliberarea vizei la frontieră pot elibera o viză cu valabilitate
limitată exclusiv la teritoriul statului membru emitent, în
conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (a) din
prezentul regulament.
(5)
În principiu, resortisanților unor țări terțe care se înca
drează într-una dintre categoriile de persoane pentru care este
necesară o consultare prealabilă, în conformitate cu articolul 22,
nu li se eliberează vize la frontiera externă.
Cu toate acestea, în cazuri excepționale, acestor persoane li se
pot elibera la frontiera externă vize cu valabilitate limitată la
teritoriul statului membru emitent, în conformitate cu
articolul 25 alineatul (1) litera (a).
(6)
În plus față de motivele de refuz al unei vize, astfel cum
sunt prevăzute la articolul 32 alineatul (1), o viză este refuzată
la punctul de trecere a frontierei dacă nu se îndeplinesc
condițiile menționate la alineatul (1) litera (b) din prezentul
articol.
(7)
Dispozițiile privind motivarea și notificarea refuzurilor,
precum și dreptul de exercitare a unei căi de atac stabilit la
articolul 32 alineatul (3) și în anexa VI sunt aplicabile.
Articolul 36

(a) solicitantul îndeplinește condițiile stabilite la articolul 5
alineatul (1) literele (a), (c), (d) și (e) din Codul Frontierelor
Schengen;
(b) solicitantul nu a fost în măsură să solicite viza în prealabil și
prezintă, la cerere, documente care dovedesc existența unor
motive neprevăzute și imperative de intrare; și
(c) întoarcerea solicitantului în țara sa de origine sau de
reședință sau tranzitarea de către acesta a unor state altele
decât statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen
este considerată certă.
(2)
Dacă viza este solicitată la frontiera externă, obligati
vitatea asigurării medicale de călătorie poate fi eliminată, în
cazul în care o astfel de asigurare medicală de călătorie nu
este disponibilă la respectivul punct de trecere a frontierei sau
din motive de ordin umanitar.
(3)
O viză eliberată la frontiera externă este o viză uniformă,
care conferă titularului dreptul de ședere pentru o durată de
maximum 15 zile, în funcție de scopul și condițiile șederii

Vizele eliberate navigatorilor în tranzit la frontiera externă
(1)
Navigatorii cărora li se cere să dețină o viză la trecerea
frontierelor externe ale statelor membre pot obține vize în
scopul tranzitului la frontieră dacă:
(a) îndeplinesc condițiile specificate la articolul 35 alineatul (1);
și
(b) trec frontiera în cauză în scopul îmbarcării, reîmbarcării sau
debarcării de pe un vas pe care urmează să lucreze sau pe
care au lucrat ca navigatori.
(2)
Înainte de a elibera o viză la frontieră unui navigator în
tranzit, autoritățile naționale competente se conformează
normelor stabilite în anexa IX partea 1 și se asigură că infor
mațiile necesare privind navigatorul în cauză au fost schimbate
prin intermediul unui formular pentru navigatori în tranzit
completat corespunzător, în conformitate cu anexa IX partea 2.
(3)
Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere articolului
35 alineatele (3), (4) și (5).
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TITLUL IV
GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ ȘI ORGANIZAREA

Articolul 37

15.9.2009

(4)
Autoritățile centrale ale statelor membre asigură monito
rizarea frecventă și adecvată a modului în care sunt examinate
cererile și iau măsuri corective atunci când se constată neres
pectări ale dispozițiilor prezentului regulament.

Organizarea secțiilor de vize
Articolul 39

(1)
Statele membre sunt responsabile de organizarea secțiilor
de vize din cadrul consulatelor.

Pentru a preveni orice scădere a gradului de vigilență și a nu
expune personalul la presiuni exercitate la nivel local, pentru
personalul care intră în contact direct cu solicitanții se instituie
sisteme de rotație, după caz. O atenție deosebită se acordă
adoptării unor scheme de lucru clare și repartizării/divizării
precise a responsabilităților în ceea ce privește luarea deciziilor
finale asupra cererilor de viză. Accesul la VIS și SIS pentru
consultare, precum și la alte informații cu caracter confidențial,
se restrânge la un număr limitat de membri ai personalului
autorizați în mod corespunzător. Pentru prevenirea accesului
neautorizat la aceste baze de date se iau măsuri adecvate.

(2)
Păstrarea și utilizarea autocolantelor de viză sunt supuse
unor măsuri adecvate de siguranță, pentru a se evita fraudele sau
pierderea acestora. Fiecare consulat păstrează un inventar al
stocului de autocolante de viză și înregistrează informații refe
ritoare la modul în care a fost utilizat fiecare autocolant de viză.

(3)
Consulatele statelor membre arhivează cererile. Fiecare
dosar în parte cuprinde formularul de cerere, copii ale docu
mentelor justificative relevante, o evidență a verificărilor
efectuate și numărul de referință al vizei eliberate, astfel încât
personalul să poată reconstitui, la nevoie, contextul în care a
fost luată decizia cu privire la cerere.

Dosarele cu cereri individuale se păstrează timp de minimum
doi ani, cu începere de la data deciziei privind cererea prevăzută
la articolul 23 alineatul (1).

Articolul 38
Resursele alocate examinării cererilor și monitorizării
consulatelor
(1)
Statele membre alocă personalul corespunzător în număr
suficient de mare pentru desfășurarea activității de examinare a
cererilor, astfel încât să asigure o calitate rezonabilă și armo
nizată a serviciilor adresate publicului.

(2)
Localurile trebuie să satisfacă anumite cerințe de ordin
funcțional și să permită aplicarea unor măsuri adecvate de
siguranță.

(3)
Autoritățile centrale ale statelor membre asigură
pregătirea corespunzătoare a personalului expatriat și a anga
jaților locali, furnizându-le acestora informații complete, precise
și actualizate cu privire la legislația națională și comunitară în
materie.

Conduita personalului
(1)
Consulatele statelor membre asigură întâmpinarea cu
amabilitate a solicitanților.
(2)
În exercitarea îndatoririlor sale, personalul consular
respectă pe deplin demnitatea umană. Măsurile luate sunt pe
măsura obiectivelor urmărite.
(3)
În exercitarea funcțiunilor sale, personalul consular nu
discriminează persoanele pe motive legate de sex, rasă sau
origine etnică, religie ori credință, dizabilități, vârstă sau
orientare sexuală.
Articolul 40
Forme de cooperare
(1)
Fiecare stat membru este responsabil de organizarea
procedurilor legate de cereri. În principiu, cererile se depun la
un consulat al unui stat membru.
(2)

Statele membre:

(a) își dotează consulatele și autoritățile care răspund de
eliberarea vizelor la frontiere cu echipamentul necesar
pentru colectarea elementelor biometrice de identificare,
precum și birourile consulilor onorifici ori de câte ori le
utilizează în scopul colectării elementelor biometrice de
identificare, în conformitate cu articolul 42; și/sau
(b) cooperează cu unul sau mai multe alte state membre, în
cadrul cooperării locale Schengen sau prin intermediul
altor contacte corespunzătoare, sub forma reprezentării
limitate, a colocării sau a centrelor comune de primire a
cererilor, în conformitate cu articolul 41.
(3)
În situații speciale sau din motive legate de situația locală,
de exemplu atunci când:
(a) numărul mare de solicitanți nu permite organizarea
colectării cererilor și a datelor în timp util și în condiții
decente; sau
(b) asigurarea unei acoperiri teritoriale bune a țării terțe
respective nu este posibilă în niciun alt mod,
și în cazul în care formele de cooperare menționate la alineatul
(2) litera (b) se dovedesc inadecvate pentru statul membru în
cauză, un stat membru poate coopera, în ultimă instanță, cu un
prestator extern de servicii, în conformitate cu articolul 43.
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(4)
Fără a aduce atingere dreptului de a-l invita pe solicitant
la un interviu în persoană, astfel cum se prevede la articolul 21
alineatul (8), alegerea unei forme de organizare nu trebuie să
aibă ca rezultat invitarea solicitantului de a se prezenta în
persoană în mai multe locații pentru depunerea unei cereri.
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unor cerințe comparabile celor care s-ar aplica dacă sarcinile ar
fi îndeplinite de către consulatul acestuia.
Articolul 43
Cooperarea cu prestatorii externi de servicii

(5)
Statele membre informează Comisia cu privire la modul
în care intenționează să organizeze procedurile legate de cereri
în cadrul fiecărui oficiu consular.

Articolul 41
Cooperarea dintre statele membre
(1)
Atunci când se optează pentru „colocare”, personalul
consulatului unuia sau mai multor state membre desfășoară
procedurile legate de cererile care îi sunt adresate (inclusiv
colectarea elementelor biometrice de identificare) la sediul
consulatului altui stat membru, utilizând în comun echipa
mentul respectivului stat membru. Statele membre implicate
convin asupra duratei și condițiilor de încetare ale unei
colocări, precum și asupra părții din suma taxei de viză pe
care urmează să o primească statul membru al cărui consulat
este utilizat.

(2)
Atunci când se înființează „centre comune de primire a
cererilor”, personalul consulatelor a două sau mai multor state
membre se comasează într-o singură clădire în vederea primirii
cererilor (inclusiv a elementelor biometrice de identificare). Soli
citanții sunt îndrumați către statul membru competent pentru a
examina și a decide cu privire la cerere. Statele membre convin
asupra duratei și condițiilor de încetare a cooperării, precum și
asupra repartizării costurilor între statele membre participante.
Unul dintre statele membre este desemnat drept unic
responsabil în ceea ce privește logistica și relațiile diplomatice
cu țara gazdă.

(3)
În eventualitatea încetării cooperării cu alte state membre,
statele membre asigură continuitatea furnizării de servicii
complete.

(1)
Statele membre depun eforturi în vederea cooperării cu
un prestator extern de servicii împreună cu unul sau mai multe
state membre, fără a aduce atingere normelor privind achizițiile
publice și concurența.
(2)
Cooperarea cu un prestator extern de servicii are la bază
un instrument juridic conform cu cerințele prevăzute în anexa
X.
(3)
În cadrul cooperării locale Schengen, statele membre efec
tuează schimburi de informații cu privire la selecția prestatorilor
externi de servicii și la stabilirea termenilor și a condițiilor
respectivelor instrumente juridice.
(4)
Examinarea cererilor, interviurile și, după caz, deciziile cu
privire la cereri, precum și tipărirea și aplicarea autocolantului
de viză se efectuează numai de consulat.
(5)
Prestatorii externi de servicii nu au, în niciun caz, acces la
VIS. Accesul la VIS este rezervat exclusiv personalului autorizat
în mod corespunzător al consulatelor.
(6)
Prestatorului extern de servicii i se poate încredința înde
plinirea a una sau mai multe dintre următoarele sarcini:
(a) furnizarea de informații generale privind condițiile de
obținere a vizelor și formularele pentru cererile de viză;
(b) informarea solicitantului cu privire la documentele justifi
cative solicitate, pe baza unei liste de control;
(c) colectarea datelor și a cererilor (inclusiv colectarea
elementelor biometrice de identificare) și transmiterea
cererii către consulat;

Articolul 42
Implicarea consulilor onorifici
(1)
Consulii onorifici pot fi, de asemenea, autorizați să înde
plinească anumite sarcini menționate la articolul 43 alineatul (6)
sau totalitatea acestora. Se iau măsuri corespunzătoare în
vederea garantării securității și protecției datelor.

(2)
În cazul în care consulul onorific nu este funcționar
public al unui stat membru, îndeplinirea acestor sarcini este
conformă cerințelor prevăzute în anexa X, cu excepția dispozi
țiilor de la punctul D litera (c) din respectiva anexă.

(3)
În cazul în care consulul onorific este funcționar public al
unui stat membru, respectivul stat membru garantează aplicarea

(d) perceperea taxei de viză;
(e) gestionarea programărilor pentru prezentarea în persoană la
consulat sau la prestatorul extern de servicii;
(f) colectarea documentelor de călătorie (inclusiv a notificării
refuzului, dacă este cazul) de la consulat și returnarea
acestora solicitantului.
(7)
Pentru alegerea prestatorului extern de servicii, statul
membru (statele membre) în cauză verifică solvabilitatea și
reputația societății, inclusiv licențele necesare, înregistrarea la
registrul comerțului, actul constitutiv și statutul, contractele
bancare, asigurându-se că nu există niciun conflict de interese.
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(8)
Statul membru (statele membre) în cauză se asigură că
prestatorul extern de servicii ales respectă termenii și condițiile
prevăzute în instrumentul juridic menționat la alineatul (2).

(13)
Statele membre furnizează Comisiei un exemplar al
instrumentului juridic menționat la alineatul (2).

(9)
Statul membru (statele membre) în cauză este (sunt)
răspunzător (răspunzătoare) de respectarea normelor de
protecție a datelor în cadrul procesului de prelucrare a
acestora și este (sunt) supravegheat(e), în conformitate cu
articolul 28 din Directiva 95/46/CE.

Articolul 44

Cooperarea cu un prestator extern de servicii nu limitează sau
exclude niciun fel de răspundere prevăzută de legislația
națională a statului membru (statelor membre) în cauză
pentru încălcări ale obligațiilor privind datele cu caracter
personal ale solicitanților sau efectuarea uneia sau a mai
multor sarcini menționate la alineatul (6). Această dispoziție
nu aduce atingere niciunei acțiuni care poate fi introdusă
direct împotriva prestatorului extern de servicii conform legislației naționale a țării terțe în cauză.
(10)
Statul membru (statele membre) în cauză asigură
formarea prestatorului extern de servicii, corespunzător
volumului de cunoștințe necesare pentru a oferi solicitanților
servicii corespunzătoare și informații suficiente.
(11)
Statul membru (statele membre) în cauză monitorizează
îndeaproape punerea în aplicare a instrumentului juridic
menționat la alineatul (2), inclusiv:
(a) informațiile generale privind condițiile de obținere a vizelor
și formularele de cerere furnizate solicitanților de către pres
tatorul extern de servicii;
(b) toate măsurile de securitate tehnice și organizatorice impuse
în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva
distrugerii accidentale sau ilicite, sau pierderii, modificării
accidentale, divulgării sau accesului neautorizat, în special
în cazul în care cooperarea implică transmiterea dosarelor
și a datelor către consulatul statului membru (statelor
membre) în cauză, precum și împotriva oricăror alte
forme de prelucrare ilicită ale datelor cu caracter personal;
(c) colectarea și transmiterea elementelor biometrice de identi
ficare;
(d) măsurile luate pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile
privind protecția datelor.
În acest scop, consulatul (consulatele) statului membru (statelor
membre) în cauză efectuează periodic verificări neanunțate la
sediul prestatorului extern de servicii.
(12)
În eventualitatea unei încetări a cooperării cu un
prestator extern de servicii, statele membre garantează conti
nuitatea furnizării de servicii complete.

Criptarea și transferul securizat de date
(1)
În cazul înțelegerilor de reprezentare între statele membre
și al cooperării dintre statele membre și prestatori externi de
servicii și al implicării consulilor onorifici, statul (statele)
membru (membre) reprezentat(e) sau statul (statele) membru
(membre) în cauză se asigură că datele sunt complet criptate
când sunt transferate fie pe cale electronică, fie fizic pe un
suport electronic de stocare, de la autoritățile din statul
membru reprezentant către autoritățile din statul (statele)
membru (membre) reprezentat(e) sau de la prestatorul extern
de servicii sau de la consulul onorific către autoritățile statului
(statelor) membru (membre) în cauză.

(2)
În țările terțe care interzic criptarea datelor care urmează
a fi transferate pe cale electronică de la autoritățile statului
membru reprezentant către autoritățile statului (statelor)
membru (membre) reprezentat(e) sau de la prestatorul extern
de servicii sau de la consulul onorific către autoritățile statului
(statelor) membru (membre) în cauză, statul (statele) membru
(membre) reprezentat(e) sau statul (statele) membru (membre) în
cauză nu permite (permit) statului membru reprezentant sau
prestatorului extern de servicii sau consulului onorific să
transfere date pe cale electronică.

În acest caz, statul (statele) membru (membre) reprezentat(e) sau
statul (statele) membru (membre) în cauză se asigură că datele
electronice sunt transferate fizic în formă complet criptată pe un
suport electronic de stocare de la autoritățile din statul membru
reprezentant către autoritățile din statul (statele) membru
(membre) reprezentat(e) sau de la prestatorul extern de servicii
sau de la consulul onorific către statul (statele) membru
(membre) în cauză printr-un funcționar consular al unui stat
membru, sau, în cazul în care un astfel de transfer ar
presupune adoptarea unor măsuri disproporționate sau nerezo
nabile, printr-un alt mod sigur și securizat, de exemplu prin
intermediul operatorilor de transport recunoscuți, cu experiență
în transportarea documentelor și a datelor sensibile în țara terță
în cauză.

(3)
Nivelul de securitate pentru transfer este adaptat în fiecare
caz la natura sensibilă a datelor.

(4)
Statele membre sau Comunitatea depun eforturi pentru a
ajunge la un acord cu țările terțe vizate, cu scopul de a ridica
interdicția de criptare a datelor care urmează a fi transferate pe
cale electronică de la autoritățile statului membru reprezentant
către autoritățile statului (statelor) membru (membre) repre
zentat(e) sau de la prestatorul extern de servicii sau de la
consulul onorific către autoritățile statului membru (statelor
membre) în cauză.
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Articolul 47

Articolul 45
Cooperarea

dintre

statele membre
comerciali
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și

intermediarii

(1)
Statele membre pot coopera cu intermediari comerciali
pentru depunerea cererilor, cu excepția colectării elementelor
biometrice de identificare.

Informarea publicului larg
(1)
Autoritățile centrale și consulatele statelor membre pun la
dispoziția publicului toate informațiile relevante cu privire la
cererile de viză, în special:
(a) criteriile, condițiile și procedurile de solicitare a vizelor;

(2)
O astfel de cooperare se bazează pe acordarea unei acre
ditări de către autoritățile relevante ale statelor membre. Acre
ditarea se bazează, în special, pe verificarea următoarelor
aspecte:
(a) situația actuală a intermediarului comercial: valabilitatea
licenței, înmatricularea la registrul comerțului, contractele
bancare;
(b) contractele existente, încheiate cu parteneri comerciali cu
sediul în statele membre, care oferă cazare și alte pachete
de servicii turistice;
(c) contractele încheiate cu companiile de transport, care
trebuie să includă călătorii dus, precum și călătorii
garantate și fixe pentru întoarcere.
(3)
Intermediarii comerciali acreditați sunt monitorizați în
mod periodic, prin controale aleatorii care includ interviuri tele
fonice sau personale cu solicitanții, verificarea călătoriilor și a
cazării, verificarea asigurărilor medicale de călătorie, pentru a se
asigura că sunt adecvate și că acoperă fiecare călător individual
și, atunci când se consideră că este necesar, verificarea docu
mentelor care atestă întoarcerea în grup.
(4)
În cadrul cooperării locale Schengen se efectuează
schimburi de informații cu privire la performanțele în activitatea
intermediarilor comerciali acreditați în ceea ce privește nere
gulile constatate și refuzul cererilor depuse de intermediarii
comerciali, și cu privire la formele identificate de fraudare a
documentelor de călătorie și neefectuarea călătoriilor
programate.
(5)
În cadrul cooperării locale Schengen au loc schimburi de
liste cuprinzând intermediarii comerciali acreditați de fiecare
consulat ori cărora li s-a retras acreditarea, inclusiv motivele
care au determinat retragerea.

(b) mijloacele prin care se obțin programări, dacă este cazul;
(c) locul în care pot fi depuse cererile (consulatul competent,
centrul comun de primire a cererilor sau prestatorul extern
de servicii);
(d) intermediarii comerciali acreditați;
(e) faptul că ștampila prevăzută la articolul 20 nu produce
efecte juridice;
(f) termenele de examinare a cererilor prevăzute la articolul 23
alineatele (1), (2) și (3);
(g) țările terțe pentru ai căror resortisanți sau categorii specifice
de resortisanți este necesară o consultare sau o informare
prealabilă;
(h) faptul că deciziile negative privind cererile trebuie comu
nicate solicitantului, că acestea trebuie să menționeze
motivele pe care se întemeiază și că solicitanții ale căror
cereri au fost respinse dispun de un drept de exercitare a
unei căi de atac, precum și informații privind procedura care
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac, inclusiv
autoritatea competentă și termenul-limită pentru exercitarea
căii de atac;
(i) faptul că simpla deținere a unei vize nu conferă în mod
automat dreptul de intrare și că titularilor vizelor li se
solicită să prezinte dovada că îndeplinesc condițiile de
intrare la frontiera externă, astfel cum se prevede la
articolul 5 din Codul frontierelor Schengen.
(2)
Statul membru reprezentant și reprezentat informează
publicul cu privire la înțelegerile de reprezentare, în confor
mitate cu articolul 8, înainte ca acestea să intre în vigoare.
TITLUL V

Fiecare consulat se asigură că lista intermediarilor comerciali
acreditați cu care cooperează este adusă la cunoștința publicului.

COOPERAREA LOCALĂ SCHENGEN

Articolul 48
Articolul 46
Elaborarea statisticilor
Statele membre elaborează statistici anuale privind vizele, în
conformitate cu tabelul prevăzut în anexa XII. Respectivele
statistici sunt prezentate până la data de 1 martie pentru anul
calendaristic precedent.

Cooperarea locală Schengen între consulatele statelor
membre
(1)
Pentru a asigura aplicarea armonizată a politicii comune
în materie de vize luând în considerare, atunci când este cazul,
condițiile locale, consulatele statelor membre și Comisia,
cooperează în cadrul fiecărei jurisdicții evaluând, în special,
necesitatea:
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(a) întocmirii unei liste de documente justificative ce urmează a
fi prezentată de solicitanți, luând în considerare articolul 14
și anexa II;
(b) stabilirii unor criterii comune de examinare a cererilor cu
privire la scutirea de la taxa de viză prevăzută la articolul 16
alineatul (5) și a unor aspecte referitoare la traducerea
formularului de cerere, în conformitate cu articolul 11
alineatul (5);
(c) unei liste exhaustive de documente de călătore eliberate de
țara gazdă, care trebuie să fie actualizate regulat.
În cazul în care, în legătură cu una sau mai multe dintre literele
(a)-(c), evaluarea în cadrul cooperării locale Schengen confirmă
necesitatea unei abordări locale armonizate, se adoptă măsuri
privind o astfel de abordare, în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 52 alineatul (2).
(2)
În cadrul cooperării locale Schengen se întocmește o fișă
informativă comună referitoare la vizele uniforme și vizele cu
valabilitate teritorială limitată și vizele de tranzit aeroportuar,
cuprinzând respectiv drepturile pe care le conferă viza și
condițiile stabilite pentru a solicita astfel de vize, inclusiv,
dacă este cazul, lista documentelor justificative prevăzute la
alineatul (1) litera (a).
(3)
În cadrul cooperării locale Schengen se efectuează urmă
toarele schimburi de informații:
(a) statistici lunare privind vizele uniforme, vizele cu valabilitate
teritorială limitată și vizele de tranzit aeroportuar eliberate,
precum și numărul de cereri de viză respinse;
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(4)
Periodic, se organizează reuniuni de cooperare locală
Schengen, la care participă statele membre și Comisia,
destinate să abordeze în mod specific aspecte operaționale ale
aplicării politicii comune în materie de vize. Cu excepția cazului
în care s-a convenit altfel la cererea Comisiei, aceste reuniuni
sunt convocate în cadrul jurisdicției de către Comisie.

În cadrul cooperării locale Schengen, se pot organiza reuniuni
monotematice și se pot constitui subgrupuri de studiu al unor
aspecte specifice.

(5)
În mod sistematic, se întocmesc rapoarte de sinteză ale
reuniunilor de cooperare locală Schengen care se difuzează la
nivel local. Comisia poate delega întocmirea rapoartelor unui
stat membru. Consulatele fiecărui stat membru transmit
rapoartele autorităților centrale.

Pe baza acestor rapoarte, Comisia întocmește, în fiecare juris
dicție, un raport anual pe care îl înaintează Parlamentului
European și Consiliului.

(6)
Reprezentați ai consulatelor statelor membre care nu
aplică acquis-ul comunitar în materie de vize, sau reprezentați
ai unor țări terțe, pot fi invitați ad-hoc să participe la reuniuni,
în vederea unui schimb de informații privind vizele.

TITLUL VI
DISPOZIȚII FINALE

(b) privind evaluarea riscurilor legate de migrație și/sau de secu
ritate, informații privind:
(i) structura socioeconomică a țării gazdă;
(ii) sursele de informare la nivel local, inclusiv privind
asigurările sociale, asigurările medicale, registrele fiscale
și registrele de intrări/ieșiri;

Articolul 49
Înțelegeri relative la Jocurile Olimpice și Paralimpice
Statele membre care găzduiesc Jocuri Olimpice sau Paralimpice
aplică procedurile și condițiile specifice de facilitare a eliberării
vizelor prevăzute în anexa XI.

Articolul 50
(iii) utilizarea de documente contrafăcute, false sau falsi
ficate;
(iv) rețelele de imigrație ilegală;
(v) vize refuzate;
(c) informații privind cooperarea cu companiile de transport;
(d) informații privind companiile de asigurări care oferă
asigurări medicale de călătorie corespunzătoare (inclusiv
verificarea tipului de acoperire și eventualele sume exce
dentare).

Modificarea anexelor
Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale
prezentului regulament și prin care se modifică anexele I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII și XII se adoptă în conformitate cu
procedura de reglementare cu control menționată la
articolul 52 alineatul (3).

Articolul 51
Instrucțiuni privind aplicarea în practică a Codului vizelor
Instrucțiunile operaționale pentru aplicarea în practică a dispo
zițiilor prezentului regulament se elaborează în conformitate cu
procedura menționată la articolul 52 alineatul (2).
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Articolul 52

Articolul 54

Procedura comitetului

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 767/2008

(1)
Comisia este asistată de un comitet (Comitetul pentru
vize).

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 se modifică după cum
urmează:

(2)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se
aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în
vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie și cu
condiția ca măsurile de aplicare adoptate în conformitate cu
procedura respectivă să nu modifice principalele dispoziții ale
prezentului regulament.

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia
1999/468/CE se stabilește la trei luni.
(3)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se
aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia
1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din
respectiva decizie.
Articolul 53
Notificarea
(1)

Statele membre comunică Comisiei:

(a) înțelegerile de reprezentare, menționate la articolul 8;

(a) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) «viză uniformă», astfel cum este definită la
articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
810/2009 al Parlamentului European și al Consi
liului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui
Cod comunitar de vize (Codul de vize) (*);
___________
(*) JO L 243, 15.9.2009, p. 1”;
(b) litera (b) se elimină;
(c) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„(c) «viză de tranzit aeroportuar», astfel cum este definită
la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr.
810/2009;”;
(d) litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

(b) țările terțe ai căror resortisanți fac obiectul cerinței unor
state membre de a deține o viză de tranzit aeroportuar
atunci când tranzitează zonele de tranzit internațional ale
aeroporturilor aflate pe teritoriul lor, astfel cum se
menționează la articolul 3;

„(d) «viză cu valabilitate teritorială limitată», astfel cum
este definită la articolul 2 punctul 4 din Regula
mentul (CE) nr. 810/2009;”;
(e) litera (e) se elimină.

(c) formularul național de luare în întreținere și/sau de cazare
particulară, menționat la articolul 14 alineatul (4), după caz;
(d) lista țărilor terțe pentru care este necesară o consultare
prealabilă, menționată la articolul 22 alineatul (1);
(e) lista țărilor terțe pentru care este necesară procedura de
informare menționată la articolul 31 alineatul (1);
(f) mențiunile adăugate la nivel național în secțiunea
„observații” a autocolantului de viză, în conformitate cu
articolul 27 alineatul (2);
(g) autoritățile competente să prelungească vize, în conformitate
cu articolul 33 alineatul (5);
(h) formele de cooperare alese, menționate la articolul 40;
(i) statisticile elaborate în conformitate cu articolul 46 și cu
anexa XII.
(2)
Comisia pune informațiile comunicate în temeiul
alineatului (1) la dispoziția statelor membre și a publicului,
prin intermediul unei publicații electronice permanent actua
lizate.

2. La articolul 8 alineatul (1), cuvintele „La primirea unei
cereri” se înlocuiesc cu:
„Atunci când cererea este admisibilă în conformitate cu
articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009”.
3. Articolul 9 se modifică după cum urmează:
(a) titlul se modifică după cum urmează:
„Datele care trebuie introduse în momentul depunerii
cererii”;
(b) alineatul (4) se modifică după cum urmează:
(i) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) numele (numele de familie), numele la naștere
[numele anterior (anterioare)], prenumele; data
nașterii, locul nașterii, țara nașterii, sexul;”;
(ii) litera (e) se elimină;
(iii) litera (g) se înlocuiește cu următorul text:
„(g) statul membru (statele membre) de destinație
și durata șederii sau a tranzitului prevăzute;”;

L 243/24

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

către o țară terță în care este sigur că
urmează să fie primit, sau dacă nu este în
măsură să dobândească astfel de mijloace în
mod legal;

(iv) litera (h) se înlocuiește cu următorul text:
„(h) principalul scop (principalele scopuri) al(e)
călătoriei;”;
(v) litera (i) se înlocuiește cu următorul text:
„(i) data prevăzută de sosire în spațiul Schengen și
data prevăzută de plecare din spațiul
Schengen;”;
(vi) litera (j) se înlocuiește cu următorul text:
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(iv) a petrecut deja trei luni în cursul perioadei de
șase luni în desfășurare pe teritoriul statelor
membre în temeiul unei vize uniforme sau al
unei vize cu valabilitate teritorială limitată;
(v) este o persoană care face obiectul unei alerte în
SIS emisă în scopul de a i se refuza intrarea;

„(j) Statul membru al primei intrări;”;
(vii) litera (k) se înlocuiește cu următorul text:
„(k) adresa de domiciliu a solicitantului;”;
(viii) nu privește versiunea în limba română;
(ix) la litera (m), cuvintele „tatălui și al mamei” se
înlocuiesc cu „autorității părintești sau tutorelui”.
4. La articolul 10 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

(vi) este considerat ca reprezentând o amenințare
pentru ordinea publică, siguranța internă sau
pentru sănătatea publică astfel cum este
definită la articolul 2 punctul 19 din Codul
Frontierelor Schengen sau pentru relațiile inter
naționale ale unuia din statele membre, în
special dacă în bazele de date naționale ale
statelor membre a fost emisă o alertă în
scopul de a i se refuza intrarea pentru
motivele enumerate anterior;

„(k) dacă este cazul, indicația că autocolantul de viză a fost
completat manual.”

(vii) nu dovedește că deține o asigurare medicală de
călătorie corespunzătoare și valabilă, după caz;

5. La articolul 11, paragraful introductiv se înlocuiește cu
următorul text:

(b) informațiile prezentate cu privire la justificarea
scopului și a condițiilor șederii preconizate nu
sunt fiabile;

„Atunci când autoritatea competentă în domeniul vizelor
care reprezintă un alt stat membru întrerupe examinarea
cererii, aceasta adaugă următoarele informații în dosarul de
cerere:”.

(c) intenția solicitantului de a părăsi teritoriul statelor
membre înainte de expirarea vizei nu a putut fi
stabilită;

6. Articolul 12 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul
text:
„(a) informații referitoare la stadiul procedurii, cu
menționarea faptului că viza a fost refuzată și a
faptului dacă autoritatea respectivă a refuzat-o în
numele altui stat membru;”;
(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
În dosarul de cerere se menționează, de
asemenea, motivul sau motivele refuzului vizei, care
poate (pot) fi unul sau mai multe dintre următoarele:
(a) solicitantul:
(i) prezintă un document de călătorie contrafăcut,
fals sau falsificat;
(ii) nu furnizează o justificare pentru scopul și
condițiile șederii prevăzute;
(iii) nu furnizează dovada unor mijloace de între
ținere suficiente, atât pe durata șederii
prevăzute, cât și pentru întoarcerea în țara de
origine sau de reședință sau pentru tranzitul

(d) nu s-au furnizat suficiente dovezi care să arate că
solicitantul nu a fost în măsură să solicite o viză în
prealabil, ceea ce ar justifica solicitarea vizei la
frontieră.”
7. Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 13
Date de adăugat în cazul anulării sau al retragerii unei
vize
(1)
În cazul în care s-a luat decizia de a anula sau de a
retrage o viză sau de a reduce durata de valabilitate a unei
vize, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a
luat această decizie adaugă următoarele date în dosarul de
cerere:
(a) informații referitoare la stadiul procedurii, cu
menționarea faptului că viza a fost anulată sau retrasă;
(b) autoritatea care a anulat sau a retras viza, inclusiv sediul
acesteia;
(c) locul și data deciziei.
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Articolul 55

(2)
În dosarul de cerere se menționează, de asemenea,
motivul sau motivele anulării sau al(e) retragerii, care poate
(pot) fi:
(a) unul sau mai multe dintre motivele enumerate la
articolul 12 alineatul (2);
(b) cererea titularului vizei de revocare a acesteia.”

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 562/2006
Anexa V partea A din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 se
modifică după cum urmează:
(a) punctul 1 litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

8. Articolul 14 se modifică după cum urmează:

„(c) să anuleze sau să revoce viza, după caz, în conformitate
cu dispozițiile articolului 34 din Regulamentul (CE) nr.
810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod
comunitar de vize (Codul de vize) (*);

(a) alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(i) paragraful introductiv se înlocuiește cu următorul
text:
„(1)
În cazul în care s-a luat decizia de a
prelungi perioada de valabilitate a unei vize și/sau
durata șederii în cazul unei vize eliberate, auto
ritatea responsabilă în domeniul vizelor care a
prelungit viza adaugă următoarele date în dosarul
de cerere:”;

___________
(*) JO L 243, 15.9.2009, p. 1”;

(b) punctul 2 se elimină.
Articolul 56

(ii) litera (d) se înlocuiește cu următorul text:
„(d) numărul autocolantului de viză corespunzător
vizei prelungite;”;
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Abrogări
(1)
Articolele 9-17 din Convenția de punere în aplicare a
Acordului Schengen din 14 iunie 1985 se abrogă.

(iii) litera (g) se înlocuiește cu următorul text:
„(g) teritoriul pe care titularul vizei este autorizat să
călătorească, dacă valabilitatea teritorială a vizei
prelungite diferă de cea a vizei inițiale;”;
(b) la alineatul (2), litera (c) se elimină.
9. La articolul 15 alineatul (1) cuvintele „prelungire sau
reducere a duratei de valabilitate a vizelor” se înlocuiesc
cu „sau de prelungire a vizelor”.
10. Articolul 17 se modifică după cum urmează:
(a) punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:
„4. Statul membru al primei intrări;”;
(b) punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:
„6. tipul de viză eliberată;”;
(c) punctul 11 se înlocuiește cu următorul text:

(2)

Se abrogă:

(a) Decizia Comitetului executiv Schengen din 28 aprilie 1999
privind versiunile definitive ale Manualului comun și
Instrucțiunilor consulare comune [SCH/Com-ex (99) 13 –
Instrucțiunile consulare comune, inclusiv anexele];
(b) Deciziile Comitetului executiv Schengen din 14 decembrie
1993 privind prelungirea vizei uniforme [SCH/Com ex (93)
21] și privind principiile comune de anulare, revocare sau
de scurtare a duratei de valabilitate a vizei uniforme
[SCH/Com ex (93) 24], Decizia Comitetului executiv
Schengen din 22 decembrie 1994 privind schimbul de
informații statistice referitoare la eliberarea vizelor
uniforme [SCH/Com ex (94) 25], Decizia Comitetului
executiv Schengen din 21 aprilie 1998 privind schimbul
de date statistice referitoare la vizele eliberate [SCH/Com
ex (98) 12] și Decizia Comitetului executiv Schengen din
16 decembrie 1998 privind introducerea unui formular
armonizat pentru invitații, declarații de garanție și atestări
de cazare [SCH/Com-ex (98) 57];

„11. principalul scop (principalele scopuri) al(e) călă
toriei;”.

(c) Acțiunea comună 96/197/JAI din 4 martie 1996 cu privire
la regimul de tranzit aeroportuar (1);

11. La articolul 18 alineatul (4) litera (c) și la articolul 19
alineatul (2) litera (c), cuvintele „sau s-a redus”, iar la
articolul 20 alineatul (2) litera (d) și la articolul 22
alineatul (2) litera (d) cuvintele „sau redusă” se elimină.

(d) Regulamentul (CE) nr. 789/2001 al Consiliului din
24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului competențele de
executare în ceea ce privește anumite norme metodologice
și proceduri de examinare a cererilor de viză (2);

12. La articolul 23 alineatul (1) litera (d), cuvintele „al reducerii
duratei de valabilitate” se elimină.

(1) JO L 63, 13.3.1996, p. 8.
(2) JO L 116, 26.4.2001, p. 2.
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(e) Regulamentul (CE) nr. 1091/2001 al Consiliului din 28 mai
2001 privind libera circulație cu o viză de lungă ședere (1);
(f) Regulamentul (CE) nr. 415/2003 al Consiliului din
27 februarie 2003 privind eliberarea vizelor la frontieră,
inclusiv marinarilor în tranzit (2);
(g) articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 390/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009
de modificare a Instrucțiunilor consulare comune adresate
misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră în
legătură cu introducerea biometriei, inclusiv a dispozițiilor
privind organizarea primirii și prelucrării cererilor de
viză (3).
(3)
Trimiterile la actele abrogate se interpretează ca trimiteri
la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de
corespondență din anexa XIII.
Articolul 57
Monitorizare și evaluare
(1)
La doi ani de la punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor
prezentului regulament, Comisia realizează o evaluare a aplicării
acestuia. Această evaluare globală trebuie să includă o examinare
a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele și a punerii în
aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, fără a aduce
atingere rapoartelor menționate la alineatul (3).
(2)
Comisia transmite evaluarea menționată la alineatul (1)
Parlamentului European și Consiliului. Pe baza acestei evaluări,
Comisia va transmite, după caz, propuneri corespunzătoare în
vederea modificării prezentului regulament.
(3)
Comisia prezintă, în termen de trei ani de la începerea
activității VIS și la fiecare patru ani după aceasta, un raport către
Parlamentul European și către Consiliu cu privire la punerea în
aplicare a articolelor 13, 17, 40-44 din prezentul regulament,
inclusiv cu privire la punerea în aplicare a colectării și a utilizării
elementelor biometrice de identificare, compatibilitatea stan
dardelor OACI alese, conformitatea cu normele privind
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protecția datelor, experiența cu prestatorii externi de servicii,
cu o referire specifică la colectarea datelor biometrice, punerea
în aplicare a regulii referitoare la termenul de 59 de luni
aplicabil în materie de copiere a amprentelor și organizarea
procedurilor referitoare la cereri. Raportul include, de
asemenea, în temeiul articolului 17 alineatele (12), (13) și (14)
și al articolului 50 alineatul (4) din Regulamentul VIS, cazurile
în care amprentele digitale nu au putut fi furnizate din motive
de ordin faptic sau cazurile în care nu s-a solicitat să fie
furnizate din motive legale, în comparație cu numărul
cazurilor în care amprentele digitale au fost prelevate.
Raportul include informații cu privire la cazurile în care unei
persoane care nu a putut faptic să furnizeze amprentele digitale
i-a fost refuzată viza. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de
propuneri corespunzătoare de modificare a prezentului regu
lament.
(4)
Primul dintre rapoartele prevăzute la alineatul (3)
abordează, de asemenea, chestiunea fiabilității suficiente în
scopul identificării și verificării amprentelor digitale ale
copiilor cu vârsta sub 12 ani și, în special, cum evoluează
amprentele odată cu vârsta, pe baza rezultatelor unui studiu
efectuat sub responsabilitatea Comisiei.
Articolul 58
Intrarea în vigoare
(1)
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi
de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2)

Prezentul regulament se aplică de la 5 aprilie 2010.

(3)
Articolul 52 și articolul 53 alineatul (1) literele (a)-(h) și
alineatul (2) se aplică de la 5 octombrie 2009.
(4)
În ceea ce privește Rețeaua de consultare Schengen (speci
ficații tehnice), articolul 56 alineatul (2) litera (d) se aplică de la
data menționată la articolul 46 din Regulamentul VIS.
(5)
Articolul 32 alineatele (2) și (3), articolul 34 alineatele (6)
și (7) și articolul 35 alineatul (7) se aplică de la 5 aprilie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2009.

(1) JO L 150, 6.6.2001, p. 4.
(2) JO L 64, 7.3.2003, p. 1.
(3) JO L 131, 28.5.2009, p. 1.
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ANEXA II

Lista neexhaustivă a documentelor justificative
Documentele justificative care sunt prevăzute în articolul 14 și trebuie prezentate de către solicitanții de vize pot include
următoarele:
A. DOCUMENTAȚIA PRIVIND SCOPUL CĂLĂTORIEI
1. pentru călătorii de afaceri:
(a) o invitație din partea unei firme sau autorități pentru participarea la reuniuni, conferințe sau evenimente pe
teme legate de comerț, industrie sau muncă;
(b) alte documente care să ateste existența unor relații comerciale sau profesionale;
(c) bilete de intrare pentru târguri și congrese, dacă este cazul;
(d) documente care să ateste activitățile societății;
(e) documente care să ateste rolul [statutul] solicitantului în cadrul societății;
2. pentru călătorii efectuate în cadrul studiilor sau al altor tipuri de formare:
(a) un certificat de înscriere la o instituție de învățământ, pentru a participa la cursuri teoretice sau de formare
profesională, în cadrul formării de bază sau al perfecționării;
(b) carnete de student sau certificate pentru cursurile la care urmează să se participe;
3. pentru călătorii realizate în scopuri turistice sau pentru motive personale:
(a) documente privind cazarea:
— o invitație din partea persoanei care urmează să îl găzduiască pe solicitantul vizei, dacă este cazul;
— un document care să ateste cazarea sau orice alt document corespunzător care menționează cazarea avută
în vedere;
(b) documente privind itinerariul:
— confirmarea rezervării unei călătorii organizate sau orice alt document corespunzător care menționează
planurile de călătorie preconizate;
— în caz de tranzit: viza sau un alt permis de intrare pentru țara terță de destinație; bilete pentru continuarea
călătoriei;
4. pentru călătorii realizate în scopuri politice, științifice, culturale, sportive sau al unor evenimente religioase, sau
pentru alte motive:
— invitații, bilete de intrare, înscrieri sau programe care să ateste (pe cât posibil) denumirea organizației gazdă și
durata șederii sau orice alt document corespunzător care să menționeze scopul călătoriei;
5. pentru călătorii ale delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale, adresate guvernului țării terțe în
cauză, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de
instituții interguvernamentale pe teritoriul statelor membre:
— o scrisoare din partea unei autorități din țara terță în cauză care să confirme că solicitantul este un membru al
delegației oficiale care călătorește către un stat membru în scopul participării la evenimentele menționate
anterior, scrisoare însoțită de o copie a invitației oficiale;
6. pentru călătorii din motive medicale:
— un document oficial din partea instituției medicale, care să confirme necesitatea îngrijirii medicale în această
instituție și dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical.
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B. DOCUMENTAȚIA NECESARĂ EVALUĂRII INTENȚIEI SOLICITANTULUI DE A PĂRĂSI TERITORIUL STATELOR
MEMBRE
1. rezervarea sau existența unui bilet de întoarcere sau a unui bilet dus-întors;
2. dovada existenței mijloacelor financiare în țara de reședință;
3. dovada locului de muncă: extrase de cont;
4. dovada posesiei de bunuri imobiliare;
5. dovada integrării în țara de reședință: legături de rudenie; statut profesional.
C. DOCUMENTAȚIA PRIVIND SITUAȚIA FAMILIALĂ A SOLICITANTULUI
1. acordul persoanelor care exercită autoritatea părintească sau tutela (în cazul în care un minor nu călătorește însoțit
de acestea);
2. dovada legăturilor de rudenie cu gazda/persoana care emite invitația.
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ANEXA III
MODEL UNIFORM DE ȘTAMPILĂ ȘI UTILIZAREA ȘTAMPILEI INDICÂND ADMISIBILITATEA UNEI CERERI
DE VIZĂ
… viza … (1)
xx/xx/xxxx (2)

… (3)

Exemplu:
viza C FR
22.4.2009

Consulatul Franței

Djibouti
Această ștampilă se aplică pe prima pagină liberă a documentului de călătorie pe care nu sunt înscrise mențiuni sau
aplicate ștampile.

(1) Codul statului membru care examinează cererea. Se utilizează codurile prevăzute în anexa VII punctul 1.1.
(2) Data depunerii cererii (opt cifre: xx ziua, xx luna, xxxx anul).
(3) Autoritatea care examinează cererea de viză.
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ANEXA IV
Lista comună a țărilor terțe, enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001, ai căror resortisanți trebuie
să fie în posesia unei vize de tranzit aeroportuar la trecerea prin zona de tranzit internațional din aeroporturile
situate pe teritoriul statelor membre
AFGANISTAN
BANGLADESH
REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO
ERITREEA
ETIOPIA
GHANA
IRAN
IRAK
NIGERIA
PAKISTAN
SOMALIA
SRI LANKA
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ANEXA V
LISTA PERMISELOR DE ȘEDERE CARE CONFERĂ TITULARILOR DREPTUL DE TRANZIT PRIN
AEROPORTURILE STATELOR MEMBRE FĂRĂ SĂ LI SE SOLICITE SĂ DEȚINĂ O VIZĂ DE TRANZIT
AEROPORTUAR
ANDORRA:
— Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permis provizoriu de ședere și de muncă) (alb). Acestea sunt eliberate
lucrătorilor sezonieri; perioada de valabilitate depinde de durata activității desfășurate, nedepășind, în niciun caz, șase
luni. Acest permis nu se poate reînnoi;
— Tarjeta de estancia y de trabajo (permis de ședere și de muncă) (alb). Acest permis se eliberează pentru șase luni și
poate fi reînnoit pentru încă un an;
— Tarjeta de estancia (permis de ședere) (alb). Acest permis se eliberează pentru șase luni și poate fi reînnoit pentru încă
un an;
— Tarjeta temporal de residencia (permis de ședere temporar) (roz). Acest permis se eliberează pentru un an și poate fi
reînnoit de două ori, de fiecare dată pentru încă un an;
— Tarjeta ordinaria de residencia (permis de ședere normal) (galben). Acest permis se eliberează pentru trei ani și poate fi
reînnoit pentru încă trei ani;
— Tarjeta privilegiada de residencia (permis de ședere special) (verde). Acest permis se eliberează pentru cinci ani și se
poate reînoi, de fiecare dată pentru încă cinci ani;
— Autorización de residencia (autorizație de ședere) (verde). Acest permis se eliberează pentru un an și se poate reînoi, de
fiecare dată pentru încă trei ani;
— Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorizație temporară de ședere și de muncă) (roz). Acest permis se
eliberează pentru doi ani și poate fi reînnoit pentru încă doi ani;
— Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorizație normală de ședere și de muncă) (galbenă). Acest permis
se eliberează pentru cinci ani;
— Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorizație specială de ședere și de muncă) (verde). Acest permis
se eliberează pentru zece ani și se poate reînoi, de fiecare dată pentru încă zece ani.
CANADA:
— Permis de ședere permanent (card din plastic).
JAPONIA:
— Permis de reintrare pe teritoriul Japoniei.
SAN MARINO:
— Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) [permis de ședere normal (fără dată de expirare)];
— Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) [permis de ședere permanent special (fără dată de
expirare)];
— Carta d’identità de San Marino (validità illimitata) [carte de identitate pentru San Marino (fără dată de expirare)].
STATELE UNITE ALE AMERICII:
— Formularul I-551 permis de ședere permanent (cu o durată de valabilitate de la doi la zece ani);
— Formularul I-551 Permis de confirmare a înregistrării unei persoane străine (cu o durată de valabilitate de la doi la
zece ani);
— Formularul I-551 Permis de confirmare a înregistrării unei persoane străine (fără dată de expirare);
— Formularul I-327 Document de reintrare (cu o durată de valabilitate de doi ani – eliberat posesorilor unui I-551);
— Permis de ședere pentru străini (cu o durată de valabilitate de la doi la zece ani sau fără dată de expirare. Acest
document îi garantează posesorului faptul că poate reveni numai în cazul în care perioada petrecută în afara SUA nu a
fost mai mare de un an);
— Permis de reintrare (cu o durată de valabilitate de doi ani. Acest document îi garantează posesorului faptul că poate
reveni numai în cazul în care perioada petrecută în afara SUA nu a fost mai mare de doi ani);
— Ștampilă valabilă de ședere temporară într-un pașaport valabil (cu o valabilitate de un an de la data eliberării).
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ANEXA VII
COMPLETAREA AUTOCOLANTULUI DE VIZĂ
1.

Secțiunea pentru mențiuni obligatorii

1.1. Rubrica „VALABIL PENTRU”:
În această rubrică se precizează teritoriul pe care deținătorul vizei are dreptul să călătorească.
Rubrica poate fi completată numai în unul din modurile de mai jos:
(a) State Schengen;
(b) State Schengen sau state Schengen pe al căror teritoriu viza are o valabilitate limitată (în acest caz se utilizează
următoarele abrevieri):
BE

BELGIA

CZ

REPUBLICA CEHĂ

DK

DANEMARCA

DE

GERMANIA

EE

ESTONIA

GR

GRECIA

ES

SPANIA

FR

FRANȚA

IT

ITALIA

LV

LETONIA

LT

LITUANIA

LU

LUXEMBURG

HU

UNGARIA

MT

MALTA

NL

ȚĂRILE DE JOS

AT

AUSTRIA

PL

POLONIA

PT

PORTUGALIA

SI

SLOVENIA

SK

SLOVACIA

FI

FINLANDA

SE

SUEDIA

IS

ISLANDA

NO

NORVEGIA

CH

ELVEȚIA

1.2. Atunci când autocolantul de viză este utilizat pentru eliberarea unei vize uniforme, această rubrică este completată cu
mențiunea „State Schengen”, în limba statului membru care a eliberat viza.
1.3. Atunci când autocolantul de viză este utilizat pentru eliberarea unei vize cu valabilitate teritorială limitată, în
conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din prezentul regulament, această rubrică se completează cu numele
statului (statelor) membru (membre) la teritoriul căruia (cărora) se limitează șederea titularului vizei, în limba
statului membru care a eliberat viza.
1.4. Atunci când autocolantul de viză este utilizat pentru eliberarea unei vize cu o valabilitate teritorială limitată, în
conformitate cu articolul 25 alineatul (3) din prezentul regulament, se poate recurge la următoarele opțiuni pentru
codurile care trebuie menționate:
(a) menționarea codurilor pentru statele membre respective;
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(b) menționarea cuvintelor „State Schengen”, urmate – între paranteze – de semnul minus și de codurile statelor
membre pentru teritoriul cărora viza nu este valabilă;
(c) în cazul în care rubrica „valabil pentru” nu este suficientă pentru toate codurile statelor membre care (nu)
recunosc documentul de călătorie în cauză, se reduce dimensiunea literelor utilizate.
2.

Rubrica „DE LA ... PÂNĂ LA”:
În această rubrică se precizează perioada șederii titularului vizei, astfel cum este autorizată de aceasta.
Data de la care deținătorul vizei poate intra pe teritoriul pentru care este valabilă viza este menționată mai jos, după
cuvintele „DE LA”:
— ziua este menționată prin utilizarea a două cifre, din care prima este zero în cazul în care ziua respectivă se
exprimă printr-o singură cifră;
— liniuță de separare;
— luna este menționată prin utilizarea a două cifre, din care prima este zero în cazul în care luna respectivă se
exprimă printr-o singură cifră;
— liniuță de separare;
— anul este menționat prin utilizarea a două cifre, care corespund ultimelor două cifre ale anului.
De pildă: 05-12-07 = 5 decembrie 2007.
Data corespunzătoare ultimei zile a perioadei de ședere autorizată a titularului vizei se completează după cuvintele
„PÂNĂ LA” și este înscrisă în același mod ca prima dată. Titularul vizei trebuie să fi părăsit teritoriul pentru care este
valabilă viza până la miezul nopții la acea dată.

3.

Rubrica „NUMĂRUL DE INTRĂRI”:
În această rubrică se precizează de câte ori deținătorul vizei poate intra pe teritoriul pentru care este valabilă viza,
mai precis se referă la numărul de perioade de ședere care pot fi petrecute în decursul întregii perioade de valabilitate
(a se vedea punctul 4).
Intrările pot fi în număr de una, două sau mai multe. Acest număr este înscris în dreapta mențiunii preimprimate,
folosind „01”, „02” sau abrevierea „MULT”, în cazul în care viza dă dreptul la mai mult de două intrări.
În cazul în care se eliberează o viză de tranzit aeroportuar cu intrări multiple în conformitate cu articolul 26
alineatul (3) din prezentul regulament, valabilitatea vizei se calculează după cum urmează: prima dată a plecării plus
șase luni.
Viza nu mai este valabilă atunci când numărul total de ieșiri efectuate de titularul vizei este egal cu numărul de
intrări autorizate, chiar dacă titularul vizei nu a epuizat numărul de zile autorizate de viză.

4.

Rubrica „DURATA VIZITEI ... ZILE”
În această rubrică se precizează numărul de zile pe care titularul vizei le poate petrece pe teritoriul pentru care este
valabilă viza. Această perioadă poate fi continuă sau, în funcție de numărul de zile autorizate, împărțită în mai multe
perioade cuprinse între datele menționate la punctul 2, ținând seama de numărul de intrări autorizate conform cu
punctul 3.
Numărul de zile autorizate este înscris în spațiul liber dintre „DURATA VIZITEI” și „ZILE”, sub forma a două cifre,
din care prima este zero dacă numărul zilelor este mai mic de 10.
Numărul maxim de zile care se poate înscrie la această rubrică este de 90.
În cazul vizelor cu o valabilitate de peste șase luni, durata șederii este 90 de zile pentru fiecare perioadă de șase luni.

5.

Rubrica „ELIBERATĂ ÎN ... LA”
În această rubrică se precizează numele localității în care este situată autoritatea emitentă. Data eliberării se
menționează după „LA”.
Data eliberării este menționată în același mod cu data la care se face referire la punctul 2.

6.

Rubrica „NUMĂRUL PAȘAPORTULUI”:
În această rubrică se precizează numărul documentului de călătorie pe care se aplică autocolantul de viză.
În cazul în care persoana căreia îi este eliberată viza este inclusă în pașaportul soțului/soției, al persoanei care exercită
autoritatea părintească sau tutela, se precizează numărul documentului de călătorie al persoanei respective.
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Atunci când documentul de călătorie al solicitantului nu este recunoscut de către statul membru care eliberează viza,
se utilizează modelul uniform de filă separată pentru aplicarea vizelor.
Numărul care trebuie menționat la această rubrică, în cazul în care autocolantul de viză este aplicat pe fila separată,
nu este numărul pașaportului, ci același număr tipografic care apare și pe formular, format din șase cifre.
7.

Rubrica „TIPUL DE VIZĂ”:
Pentru facilitarea procedurilor de urmat de către autoritățile de control, în această rubrică se precizează tipul de viză
cu ajutorul literelor A, C și D după cum urmează:
A: viză de tranzit aeroportuar [conform definiției de la articolul 2 alineatul (5) din prezentul regulament]
C: viză [conform definiției de la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament]
D: viză de lungă ședere.

8.

Rubrica „NUME ȘI PRENUME”:
Primul cuvânt din căsuța pentru „nume” urmat de primul cuvânt din căsuța pentru „prenume” din documentul de
călătorie al titularului vizei se menționează în ordinea indicată. Autoritatea emitentă verifică dacă numele și
prenumele care apar în documentul de călătorie și care trebuie completate la această rubrică și în secțiunea care
urmează să fie scanată electronic sunt aceleași cu cele care apar în cererea de viză. Dacă numărul de caractere al
prenumelui și al numelui depășește numărul spațiilor disponibile, caracterele în plus se înlocuiesc cu un punct (.).

9.

(a) Date obligatorii de adăugat în secțiunea „OBSERVAȚII”
— În cazul în care se emite o viză în numele unui alt stat membru, în conformitate cu articolul 8, se adaugă
următoarea mențiune: „R/[Codul statului membru reprezentat]”.
— În cazul în care se emite o viză în scopul tranzitării, se adaugă următoarea mențiune: „TRANZIT”.
(b) Datele de ordin național din secțiunea „OBSERVAȚII”
În această secțiune se conțin, de asemenea, în limba statului membru care eliberează viza, observațiile referitoare la
dispozițiile naționale. Cu toate acestea, observațiile nu constituie o repetare a mențiunilor obligatorii la care se face
referire la punctul 1.
(c) Secțiunea pentru fotografie
Fotografia în culori a titularului vizei ocupă spațiul special rezervat în acest scop.
În ceea ce privește fotografia de introdus în autocolantul de viză, trebuie să se urmeze regulile de mai jos.
Dimensiunea capului, între creștet și bărbie, va fi între 70 % și 80 % din dimensiunea verticală a suprafeței
fotografiei.
Cerințele minime pentru rezoluție sunt:
— 300 de pixeli pe inch (ppi), necompresat, pentru scanare;
— 720 de puncte pe inch (dpi) pentru fotografiile imprimate color.

10. Zona rezervată lecturii optice
Această secțiune este alcătuită din două rânduri de 36 de caractere (OCR B-10 cpi).
primul rând: 36 de caractere (obligatoriu)
Poziții

Numărul de caractere

1-2

2

Conținutul rubricii

Tipul documentului

Specificații

primul caracter: V
al 2-lea caracter: cod de indicare a tipului
vizei (A, C sau D)

3-5

3

Statul emitent

Codul alfabetic de 3 caractere al OACI: BEL,
CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA,
ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT,
POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR.

6-36

31

Numele și prenumele

Numele trebuie separat de prenume prin 2
simboluri (<<); părțile componente ale
numelui trebuie separate printr-un simbol
(<); spațiile care nu sunt necesare trebuie
completate cu un simbol (<).
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al doilea rând: 36 de caractere (obligatoriu)
Poziții

Numărul de caractere

1

9

Numărul vizei

Acesta este numărul tipărit în colțul din
dreapta sus al autocolantului.

10

1

Caracter de control

Acest caracter este rezultatul unui calcul
complex, efectuat pe baza zonei precedente
în conformitate cu un algoritm elaborat de
OACI.

11

3

Cetățenia
tantului

Codificare alfabetică în conformitate cu codul
de 3 caractere al OACI.

14

6

Data nașterii

Conținutul rubricii

solici

Specificații

Ordinea este: AALLZZ, în care:
AA = anul (obligatoriu)
LL = luna, sau << dacă luna nu este
cunoscută
ZZ = ziua, sau << dacă ziua nu este
cunoscută

20

1

Caracter de control

Acest caracter este rezultatul unui calcul
complex, efectuat pe baza zonei precedente
în conformitate cu un algoritm elaborat de
OACI.

21

1

Sex

F = Feminin;
M = Masculin;
< = Nespecificat.

22

6

Data la care expiră
viza

Ordinea este AALLZZ fără caractere de
umplutură.

28

1

Caracter de control

Acest caracter este rezultatul unui calcul
complex, efectuat pe baza zonei precedente
în conformitate cu un algoritm elaborat de
OACI.

29

1

Valabilitate teritorială

(a) Pentru vizele cu valabilitate teritorială
limitată (VTL), se introduce litera T.
(b) Pentru vizele uniforme, se introduce
caracterul de umplutură <.

30

1

Numărul intrărilor

1, 2 sau M

31

2

Durata șederii

(a) Ședere de scurtă durată: numărul zilelor
trebuie introdus în zona de lectură vizuală.
(b) Ședere de lungă durată: <<

33

4

Data de începere a
perioadei de valabi
litate

Structura este
umplutură.

LLZZ,

fără

caractere

de
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ANEXA VIII
APLICAREA AUTOCOLANTULUI DE VIZĂ
1. Autocolantul de viză se aplică pe prima pagină din documentul de călătorie pe care nu apar mențiuni sau ștampile,
altele decât ștampila care indică faptul că cererea este admisibilă.
2. Autocolantul se aliniază și se aplică la marginea paginii documentului de călătorie. Zona lizibilă optic a autocolantului
se aliniază cu marginea paginii.
3. Ștampila autorităților emitente se aplică în spațiul „OBSERVAȚII”, astfel încât să depășească autocolantul și să treacă pe
pagina documentului de călătorie.
4. Ștampila poate fi aplicată în zona de scanare electronică pentru ca aceasta să devină neutilizabilă în cazurile în care
este necesară renunțarea la completarea secțiunii scanate electronic. Mărimea și conținutul ștampilei se stabilesc în
conformitate cu reglementările naționale ale statului membru respectiv.
5. Pentru a evita refolosirea autocolantului de viză aplicat pe o filă separată pentru aplicarea vizei, ștampila autorităților
emitente se aplică în dreapta, o parte aflându-se pe autocolant și cealaltă pe fila separată, astfel încât să nu împiedice
citirea rubricilor și a observațiilor și nici să nu pătrundă în zona de citire optică.
6. Viza se prelungește, conform articolului 33 din prezentul regulament, printr-un autocolant de viză. Ștampila autori
tăților emitente se aplică pe autocolantul de viză.
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ANEXA IX
PARTEA 1
Norme privind eliberarea de vize la frontieră pentru navigatorii în tranzit supuși obligației de viză
Aceste norme se referă la schimbul de informații dintre autoritățile competente ale statelor membre în ceea ce privește
navigatorii aflați în tranzit supuși obligației de viză. Atunci când se procedează la eliberarea unei vize la frontieră pe baza
schimbului de informații, responsabilitatea acestei eliberări revine statului membru care eliberează viza.

În sensul prezentelor norme:

„port al unui stat membru”: înseamnă un port care constituie o frontieră externă a unui stat membru;

„aeroport al unui stat membru”: înseamnă un aeroport care constituie o frontieră externă a unui stat membru.

I. Îmbarcarea la bordul unei nave care se află într-un port al unui stat membru sau este așteptată în portul respectiv
(intrarea pe teritoriul statelor membre)
— compania maritimă sau agentul acesteia anunță autorităților competente din portul statului membru în care se află
sau este așteptată nava sosirea navigatorilor supuși obligației de viză, printr-un aeroport al unui stat membru sau
la o frontieră terestră sau maritimă. Compania maritimă sau agentul acesteia semnează o garanție cu privire la acei
navigatori, conform căreia toate cheltuielile de ședere și, dacă este cazul, de repatriere a navigatorilor vor fi
acoperite de compania maritimă;

— autoritățile competente menționate verifică, cât mai rapid cu putință, corectitudinea informațiilor comunicate de
către compania maritimă sau agentul acesteia și verifică în ce măsură sunt îndeplinite celelalte condiții de intrare
pe teritoriul statelor membre. Autoritățile verifică, de asemenea, itinerariul pe teritoriul statelor membre, de pildă
pe baza biletelor de avion;

— dacă navigatorii sunt așteptați să sosească la un aeroport al unui stat membru, autoritățile competente din portul
statului membru informează autoritățile competente de pe aeroportul de intrare al statului membru, prin inter
mediul unui formular referitor la navigatorii în tranzit supuși obligației de viză (astfel cum se prevede în partea 2),
completat în mod corespunzător, transmis prin fax, poștă electronică sau alte mijloace, în legătură cu rezultatele
acestei verificări și precizează dacă, în principiu, se poate elibera o viză la frontieră. Dacă navigatorii sunt așteptați
să sosească la o frontieră terestră sau maritimă, autoritățile competente de la postul de frontieră prin care
navigatorii în cauză intră pe teritoriul statelor membre sunt informate prin aceeași procedură;

— dacă rezultatul verificării datelor disponibile este unul pozitiv și dacă reiese cu claritate că acesta corespunde
declarațiilor navigatorului sau documentelor prezentate de acesta, autoritățile competente de pe aeroportul de
intrare sau de ieșire al statului membru pot elibera, la frontieră, o viză a cărei ședere autorizată corespunde cu
condițiile necesare în scopul tranzitării. De asemenea, în acest caz, o ștampilă a statului membru de intrare sau de
ieșire este aplicată pe documentul de călătorie al navigatorului, acest document fiind remis navigatorului respectiv.

II. Încetarea serviciului la bordul unei nave care a intrat într-un port al unui stat membru (ieșire de pe teritoriul statelor
membre)
— compania maritimă sau agentul acesteia informează autoritățile competente din portul statului membru de sosire a
unor navigatori supuși obligației de viză care își încetează serviciul și care vor părăsi teritoriul statelor membre
printr-un aeroport al unui stat membru, sau pe la o frontieră terestră sau maritimă. Compania maritimă sau
agentul acesteia semnează o garanție cu privire la acei navigatori, conform căreia toate cheltuielile de ședere și,
dacă este cazul, de repatriere a navigatorilor vor fi acoperite de compania maritimă;

— autoritățile competente verifică, cât mai rapid cu putință, corectitudinea informațiilor comunicate de către
compania maritimă sau agentul acesteia și verifică în ce măsură sunt îndeplinite celelalte condiții de intrare pe
teritoriul statelor membre. Autoritățile verifică, de asemenea, itinerariul pe teritoriul statelor membre, de pildă pe
baza biletelor (de avion);

— dacă rezultatul verificării datelor disponibile este pozitiv, autoritățile competente pot elibera o viză a cărei ședere
autorizată corespunde cu condițiile necesare în scopul tranzitării.
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III. Transferul de pe o navă care a intrat într-un port al unui stat membru pe o altă navă
— compania maritimă sau agentul acesteia informează autoritățile competente din portul statului membru de sosire a
unor navigatori supuși obligației de viză care își încetează serviciul și care vor părăsi teritoriul statelor membre
printr-un alt port al unui stat membru. Compania maritimă sau agentul acesteia semnează o garanție cu privire la
acei navigatori, conform căreia toate cheltuielile de ședere și, dacă este cazul, de repatriere a navigatorilor vor fi
acoperite de compania maritimă;
— autoritățile competente verifică, cât mai rapid cu putință, corectitudinea informațiilor comunicate de către
compania maritimă sau agentul acesteia și verifică în ce măsură sunt îndeplinite celelalte condiții de intrare pe
teritoriul statelor membre. În cadrul acestei verificări, sunt contactate autoritățile competente aflate în portul
statului membru din care navigatorii vor părăsi teritoriul statelor membre la bordul unei nave. Se verifică dacă
nava pe care se îmbarcă navigatorii se află deja în acest port sau dacă aceasta este așteptată acolo. Autoritățile
verifică, de asemenea, itinerariul pe teritoriul statelor membre;
— dacă rezultatul verificării datelor disponibile este pozitiv, autoritățile competente pot elibera o viză a cărei ședere
autorizată corespunde cu condițiile necesare în scopul tranzitării.
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DESCRIERE DETALIATĂ A FORMULARULUI
Punctele 1-4: identitatea navigatorului

1.

A. Nume
B. Prenume
C. Cetățenie
D. Rang/Grad

2.

A. Locul nașterii
B. Data nașterii

3.

A. Numărul pașaportului
B. Data eliberării
C. Perioada de valabilitate

4.

A. Numărul livretului de navigator
B. Data eliberării
C. Perioada de valabilitate

La punctele 3 și 4: în funcție de cetățenia navigatorului și de statul membru în care trebuie să se intre, se poate utiliza în
scopul identificării un document de călătorie sau carnetul de navigator.

Punctele 5-8: agentul maritim și nava în cauză

5.

Numele agentului maritim (persoana sau societatea care reprezintă armatorul la fața locului în orice
chestiune legată de obligațiile armatorului cu privire la echiparea navei) la punctul 5A și numărul de
telefon (precum și alte date de contact cum ar fi numărul de fax, adresa e-mail) la punctul 5B.

6.

A. Numele navei
B. Numărul IMO (acesta este format din 7 cifre și este cunoscut de asemenea ca „numărul Lloyds”)
C. Pavilionul (sub care navighează nava comercială)

7.

A. Data de sosire a navei
B. Proveniența (portul) navei
Litera „A” se referă la data de sosire a navei în portul în care navigatorul trebuie să se îmbarce.

8.

A. Data de plecare a navei
B. Destinația navei (portul următor)

La punctele 7A și 8A: indicații privind perioada în care navigatorul se poate deplasa pentru a se îmbarca.
Trebuie amintit că traseul unei nave depinde în mare măsură de factori externi și neașteptați, cum ar fi furtunile, avariile
etc.
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Punctele 9-12: motivului călătoriei navigatorului, precum și destinația sa
9. „Destinația finală” este ultima destinație a călătoriei navigatorului. Este vorba fie de portul în care urmează să se
îmbarce, fie de țara către care se îndreaptă în cazul încetării serviciului.
10. Motivele cererii
(a) În cazul îmbarcării, destinația finală este portul în care navigatorul urmează să se îmbarce.
(b) În cazul transferului pe o altă navă situată pe teritoriul statelor membre, destinația finală este, de asemenea, portul
în care urmează ca navigatorul să se îmbarce. Transferul pe o navă situată în afara teritoriului statelor membre
echivalează cu încetarea serviciului.
(c) Serviciul poate înceta din diverse motive, cum ar fi încheierea contractului, un accident de muncă, motive
familiale urgente etc.
11. Mijloc de transport
Lista mijloacelor utilizate pe teritoriul statelor membre de către navigatorul în tranzit supus unei obligații de viză
pentru a ajunge la destinația sa finală. În formular sunt avute în vedere următoarele trei posibilități:
(a) Automobil (sau autocar).
(b) Tren.
(c) Avion.
12. Data sosirii (pe teritoriul statelor membre)
Acest punct îi privește în primul rând pe navigatori la sosirea lor în primul aeroport al unui stat membru sau în
primul punct de trecere a unei frontiere prin care ei doresc să intre pe teritoriul statelor membre (trecerea frontierei
externe nu trebuie să se efectueze neapărat printr-un aeroport).
Data tranzitului
Este vorba despre data la care navigatorul debarcă într-un port de pe teritoriul statelor membre și se îndreaptă către
un alt port situat, de asemenea, pe teritoriul statelor membre.
Data plecării
Data plecării este data la care navigatorul debarcă într-un port de pe teritoriul statelor membre pentru a se îmbarca
pe o altă navă într-un port situat în afara teritoriului statelor membre sau data la care navigatorul debarcă într-un
port de pe teritoriul statelor membre pentru a se îndrepta către domiciliul său (în afara teritoriului statelor membre).
După indicarea mijlocului (mijloacelor) de transport utilizat(e), trebuie furnizate, de asemenea, informațiile disponibile
cu privire la mijlocul (mijloacele) respectiv(e):
(a) automobil, autocar: numărul de înmatriculare
(b) tren: nume, număr etc.
(c) informații privind zborul avionului: data, ora și numărul zborului.
13. Declarație formală semnată de către agentul maritim sau armator, prin care se confirmă asumarea, de către acesta, a
cheltuielilor de întreținere pe durata șederii și, dacă este cazul, de repatriere a navigatorului.
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ANEXA X
LISTA CERINȚELOR MINIME CARE TREBUIE INCLUSE ÎN INSTRUMENTUL JURIDIC ÎN CAZUL
COOPERĂRII CU PRESTATORI EXTERNI DE SERVICII
A. În raport cu îndeplinirea sarcinilor sale, prestatorul extern de servicii are următoarele obligații în ceea ce privește
protecția datelor:
(a) previne, în orice moment, orice citire, copiere, modificare sau ștergere neautorizată a datelor, în special în timpul
transmiterii acestora către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru (statelor membre)
competent(e) în ceea ce privește prelucrarea unei cereri;
(b) în conformitate cu instrucțiunile primite de la statul membru (statele membre) în cauză, transmite datele,
— pe cale electronică, în formă criptată; sau
— fizic, într-un mod securizat;
(c) transmite datele în cel mai scurt timp posibil:
— cel puțin o dată pe săptămână, în cazul datelor transferate fizic;
— în cazul datelor criptate transferate pe cale electronică, cel târziu la sfârșitul zilei în care s-a realizat colectarea
acestora;
(d) șterge datele imediat după transmiterea acestora și garantează că singurele date care ar putea fi reținute sunt
numele și datele de contact ale solicitantului, în vederea demersurilor pentru programare, precum și numărul
pașaportului, până în momentul în care i se înapoiază pașaportul solicitantului, dacă este cazul;
(e) asigură toate măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare în vederea protejării datelor cu caracter
personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite sau a pierderii accidentale, a modificării, a divulgării sau
accesului neautorizat, în special în cazul în care cooperarea implică transmiterea dosarelor și a datelor către
misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului membru (statelor membre) în cauză, precum și împotriva
oricăror alte forme de prelucrare ilicită a datelor cu caracter personal;
(f) prelucrează datele exclusiv în scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale solicitanților în numele statului
membru (statelor membre) în cauză;
(g) aplică standarde de protecție a datelor cel puțin echivalente cu cele prevăzute în Directiva 95/46/CE;
(h) le furnizează solicitanților informațiile necesare în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul VIS.
B. În raport cu îndeplinirea sarcinilor sale, prestatorul extern de servicii are următoarele obligații în ceea ce privește
conduita personalului:
(a) garantează că personalul său este format în mod corespunzător;
(b) se asigură că, în îndeplinirea sarcinilor acestuia, personalul său:
— întâmpină cu amabilitate solicitanții;
— respectă demnitatea și integritatea umană a solicitanților;
— nu discriminează persoanele pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă
sau orientare sexuală; și
— respectă normele de confidențialitate care se aplică, de asemenea, și după ce membrii personalului își încetează
activitatea sau după suspendarea sau încetarea instrumentului juridic;
(c) asigură identificarea în orice moment a personalului care lucrează pentru prestatorul extern de servicii;
(d) dovedește că personalul său nu are antecedente penale și deține competențele necesare.
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C. În ceea ce privește verificarea îndeplinirii sarcinilor sale, prestatorul extern de servicii:
(a) asigură accesul personalului mandatat de statul membru (statele membre) în cauză la sediul său, în orice moment,
fără notificare prealabilă, în special în scopul realizării unor inspecții;
(b) asigură posibilitatea accesului de la distanță la sistemul său de programare în scopul efectuării unor inspecții;
(c) asigură utilizarea unor metode de monitorizare pertinente (de exemplu, solicitanți de probă; cameră web);
(d) asigură accesul la dovezi ale respectării protecției datelor, inclusiv obligații de raportare, audituri externe și
controale prin sondaj periodice;
(e) notifică imediat statului membru (statelor membre) în cauză orice încălcare a securității sau orice reclamație din
partea solicitanților cu privire la utilizarea necorespunzătoare a datelor sau la accesul neautorizat și colaborează cu
statul membru (statele membre) în cauză, pentru a găsi o soluție și a răspunde prompt reclamațiilor din partea
solicitanților;
D. În ceea ce privește cerințele generale, prestatorul extern de servicii:
(a) acționează în conformitate cu instrucțiunile statului membru (statelor membre) competent(e) în ceea ce privește
prelucrarea cererilor;
(b) adoptă măsuri anticorupție adecvate (de exemplu, dispoziții privind remunerarea personalului; cooperarea în
selecționarea membrilor personalului angajat pentru realizarea sarcinii; regula „minimum două persoane”; prin
cipiul rotației);
(c) respectă pe deplin dispozițiile instrumentului juridic, care conține o clauză suspensivă sau de încetare a
contractului, în special în cazul încălcării normelor stabilite, precum și o clauză de revizuire menită să asigure
că instrumentul juridic reflectă cele mai bune practici.
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ANEXA XI
PROCEDURI ȘI CONDIȚII SPECIFICE DE FACILITARE A ELIBERĂRII VIZELOR PENTRU MEMBRII FAMILIEI
OLIMPICE CARE PARTICIPĂ LA JOCURILE OLIMPICE ȘI PARALIMPICE
CAPITOLUL I

Obiectiv și definiții
Articolul 1
Obiectiv
Următoarele proceduri și condiții specifice urmăresc să faciliteze procedurile de cerere și de eliberare a vizelor pentru
membrii familiei olimpice pentru perioada de desfășurare a Jocurilor Olimpice și Paralimpice organizate de un stat
membru.
Sunt aplicabile, de asemenea, dispozițiile relevante din acquis-ul comunitar cu privire la procedurile de cerere și de
eliberare a vizelor.

Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament:
1. „organizații responsabile” se referă la măsurile avute în vedere pentru facilitarea procedurilor de cerere și de eliberare a
vizelor pentru membrii familiei olimpice care participă la Jocurile Olimpice și/sau Paralimpice, și înseamnă organizațiile
oficiale care, conform Cartei Olimpice, au dreptul de a depune pe lângă Comitetul Organizator al statului membru care
găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice liste cu membrii familiei olimpice în vederea eliberării unor legitimații de
acreditare pentru Jocuri;
2. „membru al familiei olimpice” înseamnă orice persoană, membru al Comitetului Olimpic Internațional, al Comitetului
Paralimpic Internațional, al federațiilor internaționale, al comitetelor naționale olimpice și paralimpice, al comitetelor
organizatoare ale Jocurilor olimpice și al asociațiilor naționale – cum ar fi atleții, judecătorii/arbitrii, antrenorii și alți
tehnicieni sportivi, personalul medical care însoțește echipele sau sportivii, precum și jurnaliștii care beneficiază de o
acreditare mass-media, responsabilii de înalt nivel, donatorii, sponsorii sau alți invitați oficiali – care acceptă să se
ghideze după Carta Olimpică, acționează sub controlul și autoritatea supremă a Comitetului Olimpic Internațional,
figurează pe listele organizațiilor responsabile și este acreditată de Comitetul Organizator al statului membru care
găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice în calitate de participant la Jocurile Olimpice și/sau Paralimpice din [anul];
3. „legitimații de acreditare la Jocurile Olimpice” care sunt eliberate de Comitetul Organizator al statului membru care
găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice, în conformitate cu legislația națională a acestuia, înseamnă unul din două
documente securizate, unul pentru Jocurile Olimpice și celălalt pentru Jocurile Paralimpice, pe fiecare aflându-se
fotografia titularului, care stabilesc identitatea membrului familiei olimpice și asigură accesul în spațiile de desfășurare
a competițiilor sportive, precum și la alte manifestări programate pe întreaga durată a Jocurilor;
4. „durata Jocurilor Olimpice și a Jocurilor Paralimpice” înseamnă perioada în care se desfășoară Jocurile Olimpice și
perioada în care se desfășoară Jocurile Paralimpice;
5. „Comitetul Organizator al statului membru care găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice” înseamnă comitetul
înființat de statul membru gazdă în conformitate cu legislația națională a acestuia pentru a organiza Jocurile
Olimpice și Paralimpice, care decide cu privire la acreditarea membrilor familiei olimpice care participă la aceste Jocuri;
6. „serviciile competente pentru eliberarea vizelor” înseamnă serviciile desemnate de statul membru care găzduiește
Jocurile Olimpice și Paralimpice pentru verificarea cererilor și eliberarea vizelor pentru membrii familiei olimpice.
CAPITOLUL II

Eliberarea vizelor
Articolul 3
Condiții
O viză poate fi eliberată în temeiul prezentului regulament doar dacă persoana în cauză îndeplinește următoarele condiții:
(a) a fost desemnată de una dintre organizațiile responsabile și acreditată de Comitetul Organizator al statului membru
care găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice în calitate de participant la Jocurile Olimpice și/sau Paralimpice;
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(b) este în posesia unui document valabil de călătorie care autorizează trecerea frontierelor externe, după cum se
precizează în articolul 5 din Codul Frontierelor Schengen;
(c) nu a făcut obiectul unei alerte în scopul refuzului intrării;
(d) nu este considerată drept o amenințare pentru ordinea publică, securitatea națională sau relațiile internaționale ale
unuia dintre statele membre.

Articolul 4
Înaintarea cererii
(1)
Atunci când o organizație responsabilă stabilește o listă de persoane selectate pentru a participa la Jocurile Olimpice
și/sau Paralimpice, aceasta poate înainta, împreună cu cererea de eliberare a unei legitimații de acreditare la Jocurile
Olimpice pentru persoanele selectate, o solicitare colectivă de viză pentru persoanele selectate care sunt supuse obligației
de viză în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001, cu excepția cazului în care aceste persoane sunt în posesia
unui permis de ședere eliberat de un stat membru sau a unui permis de ședere eliberat de Regatul Unit sau Irlanda, în
conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la
liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora (1).
(2)
Solicitarea colectivă de viză pentru persoanele în cauză se transmite, în același timp cu cererile de legitimație de
acreditare la Jocurile Olimpice, Comitetului Organizator al statului membru care găzduiește Jocurile Olimpice și Para
limpice în conformitate cu procedura stabilită de acesta.
(3)
Se vor înainta cereri individuale de viză pentru fiecare persoană care participă la Jocurile Olimpice și/sau Para
limpice.
(4)
Comitetul Organizator al statului membru care găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice are sarcina de a
transmite serviciilor competente pentru eliberarea vizelor, cât mai rapid cu putință, solicitările colective de viză,
însoțite de copii ale cererilor de legitimație de acreditare la Jocurile Olimpice pentru persoanele în cauză, pe care
figurează numele și prenumele acestora, precum și cetățenia, sexul, data și locul nașterii, precum și numărul, tipul și
data expirării documentului lor de călătorie.

Articolul 5
Verificarea solicitării colective de viză și tipul vizei eliberate
(1)
Viza este eliberată de către serviciile competente pentru eliberarea de vize în urma unei verificări al cărei scop este
acela de a se asigura că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în articolul 3.
(2)
Viza eliberată este o viză uniformă, o viză cu intrări multiple, care autorizează o ședere de maximum trei luni în
cursul perioadei de desfășurare a Jocurilor Olimpice și/sau Paralimpice.
(3)
Dacă membrul familiei olimpice în cauză nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 litera (c) sau (d),
serviciile competente pentru eliberarea de vize pot elibera o viză cu valabilitate teritorială limitată, în conformitate cu
articolul 25 din prezentul regulament.

Articolul 6
Forma vizei
(1)
Viza se materializează prin aplicarea a două numere pe legitimația de acreditare olimpică. Primul număr este
numărul vizei. În cazul unei vize uniforme, acest număr este compus din șapte (7) caractere, din care șase (6) cifre,
precedate de litera „C”. În cazul unei vize cu valabilitate teritorială limitată, acest număr este compus din opt (8) caractere,
din care șase (6) cifre, precedate de literele „XX” (2). Al doilea număr este numărul documentului de călătorie al persoanei
în cauză.
(2)
Serviciile competente pentru eliberarea de vize transmit Comitetului Organizator al statului membru care găzduiește
Jocurile Olimpice și Paralimpice numerele vizelor în scopul eliberării legitimațiilor de acreditare la Jocurile Olimpice.
(1) JO L 158, 30.4.2004, p. 77.
(2) Trimitere la codul ISO al statului membru organizator.
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Articolul 7
Gratuitatea vizelor

Examinarea cererilor de viză și eliberarea vizelor se efectuează fără perceperea unor taxe de către serviciile competente
pentru eliberarea vizelor.
CAPITOLUL III

Dispoziții generale și finale
Articolul 8
Anularea unei vize
Atunci când lista de persoane propuse pentru participarea la Jocurile Olimpice și/sau Paralimpice este modificată înainte
de începerea Jocurilor, organizațiile responsabile informează imediat Comitetul Organizator al statului membru care
găzduiește Jocurile Olimpice și Paralimpice pentru a permite retragerea legitimațiilor de acreditare la Jocurile Olimpice
ale persoanelor care nu mai figurează pe listă. Comitetul Organizator al Jocurilor Olimpice informează serviciile
competente pentru eliberarea vizelor în legătură cu acest lucru, indicând numerele vizelor în cauză.
Serviciile competente pentru eliberarea vizelor anulează vizele persoanelor respective. Ele comunică imediat acest lucru
autorităților responsabile de controlul la frontieră, iar acestea din urmă transmit fără întârziere informația respectivă
autorităților competente ale celorlalte state membre.

Articolul 9
Controlul la frontierele externe
(1)
Controlul la intrare efectuat asupra membrilor familiei olimpice care au primit o viză în conformitate cu prezentul
regulament se limitează, la trecerea frontierelor externe ale statelor membre, la verificarea respectării condițiilor prevăzute
în articolul 3.
(2)

Pe durata Jocurilor Olimpice și/sau Paralimpice:

(a) ștampile de intrare și de ieșire sunt aplicate pe prima filă liberă a documentului de călătorie al membrilor familiei
olimpice pentru care este necesară aplicarea acestor ștampile în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Codul
Frontierelor Schengen. Cu ocazia primei intrări, numărul vizei este indicat pe această pagină;
(b) condițiile de intrare prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Codul Frontierelor Schengen sunt considerate a fi
îndeplinite atunci când un membru al familiei olimpice este acreditat în mod corespunzător.
(3)
Alineatul (2) se aplică membrilor familiei olimpice care sunt cetățeni ai țărilor terțe, indiferent dacă aceștia sunt
supuși sau nu obligației de viză în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001.
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ANEXA XII
STATISTICI ANUALE PRIVIND VIZELE UNIFORME, VIZELE CU VALABILITATE TERITORIALĂ LIMITATĂ ȘI
VIZELE DE TRANZIT AEROPORTUAR
Date ce urmează a fi transmise Comisiei în termenul prevăzut la articolul 46 pentru fiecare locație în care statele membre
individuale eliberează vize:
— totalul vizelor A solicitate (inclusiv vizele A multiple);
— totalul vizelor A eliberate (inclusiv vizele A multiple);
— totalul vizelor A multiple eliberate;
— totalul vizelor A neeliberate (inclusiv vizele A multiple);
— totalul vizelor C solicitate (inclusiv vizele C cu intrări multiple);
— totalul vizelor C eliberate (inclusiv vizele C cu intrări multiple);
— totalul vizelor C cu intrări multiple eliberate;
— totalul vizelor C neeliberate (inclusiv vizele C cu intrări multiple);
— totalul vizelor VTL eliberate.
Norme generale pentru transferul datelor:
— datele pentru anul anterior complet se compilează într-un singur fișier;
— datele se transmit pe baza modelului comun (furnizat de Comisie);
— datele sunt puse la dispoziție pentru fiecare locație în parte în care statul membru vizat eliberează vize și sunt grupate
pe țară terță;
— „Neeliberat” cuprinde datele privind vizele refuzate și cererile a căror examinare a fost oprită [în conformitate cu
articolul 8 alineatul (2)].
În cazul în care nu există date sau acestea nu sunt pertinente pentru o anumită categorie și pentru o țară terță, statele
membre lasă căsuța respective necompletată [și nu introduc „0” (zero), „N.A.” (neaplicabil) sau o altă mențiune].
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ANEXA XIII
TABEL DE CORESPONDENȚĂ
Dispoziție înlocuită din cadrul Convenției Schengen (CSA), al
Instrucțiunilor consulare comune (ICC) sau al Comitetului Executiv
Schengen (SCH/Com-ex)

Dispoziție din cadrul prezentului regulament

TITLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 1

ICC partea I.1 Domeniu de aplicare (CSA articolele 9 și 10)

Obiectivul și domeniul de aplicare
Articolul 2

ICC: partea I.2 Definirea și tipul vizelor

Definiții

ICC: partea IV „Temei juridic”

(1)-(4)

CSA: articolul 11 alineatul (2), articolul 14 alineatul (1),
articolele 15 și 16

TITLUL II
VIZĂ DE TRANZIT AEROPORTUAR
Articolul 3

Acțiunea comună 96/197/JAI, ICC partea I.2.1.1

Resortisanții țărilor terțe care trebuie să dețină o viză de
tranzit aeroportuar

TITLUL III
PROCEDURILE ȘI CONDIȚIILE DE ELIBERARE A VIZELOR
CAPITOLUL I
Autoritățile care participă la procedurile privind cererile
Articolul 4
Autoritățile competente să participe la procedurile privind
cererile
Articolul 5
Statul membru competent pentru a examina și a decide cu
privire la o cerere
Articolul 6

ICC, partea II.4, CSA articolul 12 alineatul (1), Regula
mentul (CE) nr. 415/2003

ICC partea II punctul 1.1 literele (a) și (b), CSA articolul 12
alineatul (2)

ICC partea II punctele 1.1 și 3

Competența consulară teritorială
Articolul 7

—

Competența de eliberare a vizelor pentru resortisanții unor
țări terțe prezenți în mod legal pe teritoriul unui stat
membru
Articolul 8
Înțelegeri de reprezentare

ICC partea II punctul 1.2
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CAPITOLUL II
Cererea
ICC anexa 13, notă [articolul 10 alineatul (1)]

Articolul 9
Modalități practice de depunere a unei cereri

—

Articolul 10
Reguli generale pentru depunerea unei cereri

ICC partea III punctul 1.1

Articolul 11
Formularul de cerere

ICC partea III punctul 2 litera (a), CSA articolul 13
alineatele (1) și (2)

Articolul 12
Documentul de călătorie

ICC partea III. punctul 1.2 literele (a) și (b)

Articolul 13
Elementele biometrice de identificare

ICC partea III punctul 2 litera (b) și partea V punctul 1.4,
Com-ex (98) 57

Articolul 14
Documente justificative

ICC partea V punctul 1.4

Articolul 15
Asigurarea medicală de călătorie

ICC partea VII punctul 4 și anexa 12

Articolul 16
Taxa de viză

ICC partea VII punctul 1.7

Articolul 17
Taxa pentru servicii

CAPITOLUL III
Examinarea și adoptarea deciziilor cu privire la cererea de viză
Articolul 18

—

Verificarea competenței consulare
Articolul 19

—

Admisibilitate
Articolul 20

ICC partea VIII punctul 2

Ștampila care indică admisibilitatea unei cereri
Articolul 21

ICC partea III punctul 4 și partea V punctul 1

Verificarea condițiilor de intrare și evaluarea riscului
Articolul 22
Consultarea prealabilă a autorităților centrale ale altor state
membre
Articolul 23
Decizia privind cererea

ICC partea II punctul 2.3 și partea V punctul 2.3 literele
(a)-(d)

ICC partea V punctele 2.1 (a doua liniuță) și 2.2
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CAPITOLUL IV
Eliberarea vizei
ICC partea V punctul 2.1

Articolul 24
Eliberarea vizei uniforme

ICC partea V punctul 3, anexa 14, CSA articolul 11
alineatul (2), articolul 14 alineatul (1) și articolul 16

Articolul 25
Eliberarea vizei cu valabilitate teritorială limitată

ICC partea I punctul 2.1.1 – Acțiunea comună 96/197/JAI

Articolul 26
Eliberarea vizei de tranzit aeroportuar
Articolul 27

ICC partea VI punctele 1, 2, 3, 4

Completarea autocolantului de viză
Articolul 28

ICC partea VI punctul 5.2

Anularea autocolantului de viză completat
Articolul 29

ICC partea VI punctul 5.3

Aplicarea autocolantului de viză
Articolul 30

ICC partea I punctul 2.1 ultima teză

Drepturile care decurg din eliberarea unei vize
Articolul 31

—

Informarea autorităților centrale ale altor state membre
Articolul 32

—

Respingerea cererilor de viză

CAPITOLUL V
Modificarea unei vize eliberate
Com-ex (93) 21

Articolul 33
Prelungirea
Articolul 34

Com-ex (93) 24 și anexa 14 la ICC

Anularea și revocarea

CAPITOLUL VI
Vizele eliberate la frontierele externe
Articolul 35
Vizele solicitate la frontiera externă
Articolul 36
Vizele eliberate navigatorilor în tranzit la frontiera externă

Regulamentul (CE) nr. 415/2003
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TITLUL IV
GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ ȘI ORGANIZAREA
Articolul 37

ICC partea VII punctele 1, 2 și 3

Organizarea secțiilor de vize
Articolul 38

—

Resursele alocate examinării cererilor și monitorizării
consulatelor
ICC partea VII punctul 1A
Articolul 39

ICC partea III punctul 5

Conduita personalului
ICC partea VII punctul 1AA

Articolul 40
Forme de cooperare
Articolul 41
Cooperarea dintre statele membre
Articolul 42

ICC partea VII punctul AB

Implicarea consulilor onorifici
Articolul 43

ICC partea VII punctul 1B

Cooperarea cu prestatorii externi de servicii
Articolul 44

ICC partea II, 1.2, partea VII, 1.6, al șaselea, al șaptelea, al
optulea și al nouălea paragraf

Criptarea și transferul securizat de date
Articolul 45
Cooperarea
comerciali

ICC partea VIII punctul 5.2
dintre

statele

membre

și

intermediarii

Articolul 46

SCH Com-ex (94) 25 și (98) 12

Elaborarea statisticilor
—

Articolul 47
Informarea publicului larg

TITLUL V
COOPERAREA LOCALĂ SCHENGEN
Articolul 48
Cooperarea locală Schengen între consulatele statelor
membre

ICC partea VIII punctele 1, 3 și 4
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TITLUL VI
DISPOZIȚII FINALE
Articolul 49

—

Înțelegeri relative la Jocurile Olimpice și Paralimpice
Articolul 50

—

Modificarea anexelor
Articolul 51

—

Instrucțiuni privind aplicarea în practică a Codului vizelor
Articolul 52

—

Procedura comitetului
Articolul 53

—

Notificarea
Articolul 54

—

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 767/2008
Articolul 55

—

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 562/2006
Articolul 56

—

Abrogări
Articolul 57

—

Monitorizare și evaluare
Articolul 58
Intrarea în vigoare

—
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ANEXE

Anexa I

ICC Anexa 16

Formular de cerere armonizat
Anexa II

ICC, V. 1.4, parțial

Lista neexhaustivă a documentelor justificative
Anexa III

ICC, VIII, 2

Model uniform de ștampilă și utilizarea ștampilei indicând
admisibilitatea unei cereri de viză
Anexa IV

ICC Anexa 3 partea I

Lista comună a țărilor terțe, enumerate în anexa I la Regula
mentul (CE) nr. 539/2001, ai căror resortisanți trebuie să fie
în posesia unei vize de tranzit aeroportuar la trecerea prin
zona de tranzit internațional din aeroporturile situate pe teri
toriul statelor membre
Anexa V

ICC Anexa 3 partea III

Lista permiselor de ședere care conferă titularilor dreptul de
tranzit prin aeroporturile statelor membre fără să li se solicite
să dețină o viză de tranzit aeroportuar
Anexa VI

—

Formular standard pentru notificarea și motivarea refuzului,
anulării sau revocării unei vize
Anexa VII

ICC partea VI, 1-4, Anexa 10

Completarea autocolantului de viză
Anexa VIII

ICC partea VI, 5.3

Aplicarea autocolantului de viză
Anexa IX

Regulamentul (CE) nr. 415/2003, Anexele I și II

Norme privind eliberarea de vize la frontieră pentru navi
gatorii în tranzit supuși obligației de viză
Anexa X

ICC Anexa 19

Lista cerințelor minime care trebuie incluse în instrumentul
juridic în cazul cooperării cu prestatori externi de servicii
Anexa XI

—

Proceduri și condiții specifice de facilitare a eliberării vizelor
pentru membrii familiei olimpice care participă la Jocurile
Olimpice și Paralimpice
Anexa XII
Statistici anuale privind vizele uniforme, vizele cu valabilitate
teritorială limitată și vizele de tranzit aeroportuar

—

15.9.2009
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DECIZII
DECIZIA NR. 565/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 15 mai 2014
de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe
recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Croația, Cipru și România a anumitor documente ca
fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe terito
riile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile și de abro
gare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și nr. 582/2008/CE
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (a) și (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2011, Croația, care a aderat la Uniunea Europeană
la data de 1 iulie 2013, trebuie, de la această dată, să supună obligației de a deține viză resortisanții țărilor terțe
enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului (2).

(2)

În temeiul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2011, dispozițiile acquis-ului Schengen privind
condițiile și criteriile de eliberare a vizelor uniforme, precum și dispozițiile privind recunoașterea reciprocă a
vizelor și echivalența dintre permisele de ședere/vizele de lungă ședere și vizele de scurtă ședere, se aplică în
Croația numai după o decizie a Consiliului în acest sens. Cu toate acestea, dispozițiile sunt obligatorii pentru
Croația începând cu data aderării.

(3)

Prin urmare, Croația are obligația de a elibera vize naționale, pentru intrarea sau tranzitul pe teritoriul său, resor
tisanților țărilor terțe care dețin o viză uniformă, o viză de lungă ședere sau un permis de ședere eliberat de un
stat membru care aplică integral acquis-ul Schengen ori un document similar eliberat de Bulgaria, Cipru și
România, care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen.

(4)

Titularii de documente eliberate de statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen și de documente elibe
rate de Bulgaria, Cipru și România nu prezintă niciun risc pentru Croația, întrucât aceștia au fost supuși tuturor

(1) Poziția Parlamentului European din 27 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 6 mai 2014.
(2) Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină
viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 81, 21.3.2001,
p. 1).
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controalelor necesare de către statele membre respective. Pentru a evita impunerea unor sarcini administrative
suplimentare nejustificate Croației, ar fi necesară adoptarea de norme comune prin care Croația să fie autorizată
să recunoască în mod unilateral anumite documente eliberate de statele membre ca fiind echivalente cu vizele sale
naționale și să instituie un regim simplificat de control al persoanelor la frontierele sale externe, bazat pe această
echivalență unilaterală.
(5)

Normele comune introduse prin Decizia nr. 895/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) și prin
Decizia nr. 582/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) ar trebui abrogate. În ceea ce privește
Cipru, care pune în aplicare regimul comun instituit prin Decizia nr. 895/2006/CE începând cu data de
10 iulie 2006, și Bulgaria și România, care aplică regimul comun instituit prin Decizia nr. 582/2008/CE începând
cu data de 18 iulie 2008, ar fi necesară adoptarea de norme comune prin care Bulgaria, Cipru și România să fie
autorizate, precum Croația, să recunoască în mod unilateral anumite documente eliberate de statele membre care
pun în aplicare în întregime acquis-ul Schengen, precum și documente similare eliberate de Croația, ca fiind echi
valente cu vizele sale naționale și să instituie un regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe
ale acestora, bazat pe această echivalență unilaterală. Prezenta decizie nu aduce atingere obiectivului Bulgariei și
României de a deveni state membre Schengen fără întârziere.

(6)

Regimul simplificat stabilit prin prezenta decizie ar trebui să se aplice pe o perioadă de tranziție, până la data care
urmează a fi stabilită printr-o decizie a Consiliului, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (2) primul
paragraf din Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește Ciprul, la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf din
Actul de aderare din 2005 în ceea ce privește Bulgaria și România și la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf
din Actul de aderare din 2011 în ceea ce privește Croația, sub rezerva unor eventuale dispoziții tranzitorii privind
documentele eliberate înainte de data respectivă.

(7)

Participarea la sistemul simplificat ar trebui să fie facultativă, fără să impună statelor membre obligații suplimen
tare celor stabilite prin Actul de aderare din 2003, Actul de aderare din 2005 sau prin Actul de aderare din 2011.

(8)

Normele comune ar trebui să se aplice vizelor uniforme de scurtă ședere, vizelor de lungă ședere și permiselor de
ședere eliberate de statele membre care pun în aplicare în întregime acquis-ul Schengen, vizelor cu valabilitate teri
torială limitată eliberate unui solicitant care deține un document de călătorie care nu este recunoscut de unul sau
mai multe, dar nu de toate statele membre, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului (3) (Codul de vize) și de țările asociate la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea
acquis-ului Schengen, precum și vizelor de scurtă ședere, vizelor de lungă ședere și permiselor de ședere eliberate
de Bulgaria, Croația, Cipru și România. Recunoașterea unui document ar trebui limitată la perioada de valabilitate
a acestuia.

(9)

Condițiile de intrare pentru resortisanții țărilor terțe pentru șederile preconizate pe teritoriul statelor membre
pentru o perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, prevăzute în Regulamentul (CE)
nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4) trebuie să fie îndeplinite, cu excepția cerinței de a fi
în posesia unei vize valabile, în cazul în care aceasta este cerută în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001, în
măsura în care prezenta decizie creează un regim de recunoaștere unilaterală de către Bulgaria, Croația, Cipru și
România a anumitor documente eliberate de statele membre care pun în aplicare în întregime acquis-ul Schengen,
precum și a documentelor similare eliberate de Bulgaria, Croația, Cipru și România pentru tranzitul sau șederea
pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

(10)

Deoarece obiectivul prezentei decizii, și anume introducerea unui regim de recunoaștere unilaterală de către
Bulgaria, Croația, Cipru și România a anumitor documente emise de alte state, nu poate fi realizat în mod satisfă
cător de către statele membre, dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în
conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Euro
peană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta
decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(1) Decizia nr. 895/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 de introducere a unui regim simplificat de control
al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania,
Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora în scopul tranzi
tului pe teritoriile lor (JO L 167, 20.6.2006, p. 1).
2
( ) Decizia nr. 582/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de introducere a unui regim simplificat de control
al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Cipru și România a anumitor documente ca
fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora în scopul tranzitului pe teritoriile lor (JO L 161, 20.6.2008, p. 30).
(3) Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de
vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).
(4) Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar
privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 105, 13.4.2006, p. 1).
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(11)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen în înțelesul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norve
giei în ceea ce privește asocierea acestor două state la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea
acquis-ului Schengen (1), care se află sub incidența articolului 1 punctul (B) din Decizia 1999/437/CE a Consi
liului (2).

(12)

În ceea ce privește Elveția, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, în înțelesul
Acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea
Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (3), care se
află sub incidența articolului 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia
2008/146/CE a Consiliului (4).

(13)

În ceea ce privește Liechtensteinul, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în
înțelesul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul
Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea
Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea
respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (5), care se află sub incidența articolului 1 punctul B din Decizia
1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (6).

(14)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind
Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea
prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(15)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în
conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (7); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea aces
teia, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(16)

Prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în
conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (8); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea acesteia, nu
are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie introduce un regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, prin care Bulgaria,
Croația, Cipru și România pot recunoaște în mod unilateral, ca fiind echivalente cu vizele lor naționale de tranzit sau de
ședere preconizată pe teritoriul lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile,
documentele menționate la articolul 2 alineatul (1) și la articolul 3 din prezenta decizie, eliberate resortisanților țărilor
terțe care intră sub incidența obligației de a deține viză în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001.
(1) JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
(2) Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii
Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigu
rării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).
3
( ) JO L 53, 27.2.2008, p. 52.
(4) Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respec
tarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).
5
( ) JO L 160, 18.6.2011, p. 21.
(6) Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la
Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la
punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și
circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).
(7) Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa
la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).
(8) Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului
Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).
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Punerea în aplicare a prezentei decizii nu afectează controalele efectuate asupra persoanelor la frontierele externe, în
conformitate cu articolele 5-13 și articolele 18 și 19 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006.

Articolul 2
(1) Bulgaria, Croația, Cipru și România pot considera ca fiind echivalente cu vizele lor naționale, în scopul tranzitului
sau al șederilor preconizate pe teritoriul lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de
zile, următoarele documente eliberate de statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen, indiferent de naționali
tatea titularilor:
(a) o „viză uniformă”, definită la articolul 2 punctul 3 din Codul de vize, valabilă pentru două intrări sau pentru intrări
multiple;
(b) o „viză de lungă ședere”, menționată la articolul 18 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen (1);
(c) un „permis de ședere”, definit la articolul 2 punctul 15 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006.
(2) De asemenea, Bulgaria, Croația, Cipru și România pot considera ca fiind echivalente cu vizele lor naționale, în
scopul tranzitului sau al șederilor preconizate pe teritoriul lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice
perioadă de 180 de zile, vizele cu valabilitate teritorială limitată eliberate în conformitate cu articolul 25 alineatul (3)
prima teză din Codul de vize.
(3) Dacă Bulgaria, Croația, Cipru sau România hotărăsc să aplice prezenta decizie, acestea recunosc toate documentele
menționate la alineatele (1) și (2), indiferent de statul membru care a eliberat documentul, dacă nu sunt aplicate pe docu
mente de călătorie pe care nu le recunosc sau pe documente de călătorie eliberate de o țară terță cu care nu au relații
diplomatice.

Articolul 3
(1) În cazul în care Bulgaria, Croația, Cipru sau România decid să aplice articolul 2, acestea pot, în plus față de docu
mentele menționate la articolul respectiv, să recunoască următoarele documente ca fiind echivalente cu vizele lor națio
nale, în scopul tranzitului sau al șederilor preconizate pe teritoriul lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în
orice perioadă de 180 de zile:
(a) vizele naționale de scurtă ședere și vizele naționale de lungă ședere eliberate de Bulgaria, Croația, Cipru, sau România
în formatul uniform stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului (2);
(b) permisele de ședere eliberate de Bulgaria, Croația, Cipru sau România în conformitate cu formatul uniform stabilit de
Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului (3),
dacă vizele și permisele de ședere nu sunt aplicate pe documente de călătorie pe care statele membre respective nu le
recunosc sau pe documente de călătorie eliberate de o țară terță cu care nu au relații diplomatice.
(2)

Documentele eliberate de Bulgaria care pot fi recunoscute sunt enumerate în anexa I.

Documentele eliberate de Croația care pot fi recunoscute sunt enumerate în anexa II.
Documentele eliberate de Cipru care pot fi recunoscute sunt enumerate în anexa III.
Documentele eliberate de România care pot fi recunoscute sunt enumerate în anexa IV.

Articolul 4
Durata de valabilitate a documentelor menționate la articolele 2 și 3 trebuie să acopere durata tranzitului sau a șederii.
(1) JO L 239, 22.9.2000, p. 19.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (JO L 164, 14.7.1995, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resorti
sanții țărilor terțe (JO L 157, 15.6.2002, p. 1).
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Articolul 5
Bulgaria, Croația, Cipru și România informează Comisia dacă decid să aplice prezenta decizie, în termen de 20 de zile
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. Comisia publică informațiile comunicate de statele membre în
cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
După caz, notificarea respectivă specifică țările terțe cu privire la care Bulgaria, Croația, Cipru și România, în lipsa rela
țiilor diplomatice, nu aplică prezenta decizie în temeiul articolului 2 alineatul (3) și al articolului 3 alineatul (1).
Articolul 6
Deciziile nr. 895/2006/CE și nr. 582/2008/CE se abrogă.
Articolul 7
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică până la data stabilită printr-o decizie a Consiliului adoptată în temeiul articolului 3 alineatul (2) primul paragraf
din Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește Cipru, în temeiul articolului 4 alineatul (2) primul paragraf din Actul
de aderare din 2005 în ceea ce privește Bulgaria și România și al articolului 4 alineatul (2) primul paragraf din Actul de
aderare din 2011 în ceea ce privește Croația, dată de la care se aplică statului membru în cauză toate dispozițiile acquisului Schengen privind politica comună în domeniul vizelor și al circulației resortisanților din țări terțe care își au reșe
dința legală pe teritoriul statelor membre.
Articolul 8
Prezenta decizie se adresează Bulgariei, Croației, Ciprului și României.

Adoptată la Bruxelles, 15 mai 2014.
Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ANEXA I
LISTA DOCUMENTELOR ELIBERATE DE BULGARIA

Vize
Bulgaria emite următoarele tipuri de viză, în conformitate cu Legea privind străinii din Republica Bulgaria:
— Виза за летищен транзит (виза вид А) — Viză de tranzit aeroportuar (tip A);
— Виза за краткосрочно пребиваване (виза вид С) — Viză de scurtă ședere (tip C);
— Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид D) — Viză de lungă ședere (tip D).

Permise de ședere
Bulgaria emite următoarele permise de ședere menționate la Articolul 2 punctul 15 din Regulamentul (CE)
nr. 562/2006:
1.

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в Република България чужденец — Ședere prelungită;

2.

Разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец — Rezident de lungă durată — CE;

3.

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в Република България чужденец — Permis de ședere.

4.

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е
упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване „член на семейство” — Ședere prelungită — Membru
de familie în sensul Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1);

5.

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил
правото си на свободно придвижване, с отбелязване „член на семейство” — Permis de ședere — Membru de familie
în sensul Directivei 2004/38/CE;

6.

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ с отбелязване „бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от
Директива 2004/38/ЕО” — Ședere prelungită — beneficiar în sensul articolului 3 alineatul (2) din Directiva
2004/38/CE;

7.

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ с отбелязване „бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от
Директива 2004/38/ЕО” — Permis de ședere — beneficiar în sensul articolului 3 alineatul (2) din Directiva
2004/38/CE;

8.

Разрешение за пребиваване тип „синя карта на ЕС” — Permis de ședere — Carte albastră a UE;

9.

Единно разрешение за пребиваване и работа — Permis unic;

10. Временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава — членка на ЕС
— Permis de ședere temporară;
11. Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на бежанец или на чужденец с предоставено
убежище — Ședere prelungită — Membru de familie al unui refugiat sau străin cu azil acordat;
12. Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на чужденец с хуманитарен статут — Ședere
prelungită — Membru de familie al unui beneficiar de protecție subsidiară;
13. Разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на чужденец с предоставена временна закрила —
Ședere prelungită — Membru de familie al unui beneficiar de protecție temporară;
(1) Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe terito
riul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de
abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).
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14. Разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „научен работник” — Ședere prelungită —
Cercetător;
15. Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец — Pașaport temporar al unui străin pentru întoar
cerea în Republica Bulgaria;
16. „Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза” на продължително пребиваващ член на
семейство на гражданин на ЕС — Permis de ședere de membru de familie pentru un cetățean al Uniunii — Ședere
de lungă durată;
17. „Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза” на постоянно пребиваващ член на семейство
на гражданин на ЕС — Permis de ședere pentru membrul de familie al unui cetățean al Uniunii — Permis de ședere.

ANEXA II
LISTA DOCUMENTELOR ELIBERATE DE CROAȘIA

Vize:
— Kratkotrajna viza („C”) — viză de scurtă ședere (tip „C”).
Permise de ședere:
— Odobrenje boravka — autorizație de ședere;
— Osobna iskaznica za stranca — carte de identitate pentru resortisanții străini.

ANEXA III
LISTA DOCUMENTELOR ELIBERATE DE CIPRU

Θεωρήσεις (Vize):
— Θεώρηση διέλευσης — Κατηγορία Β (viză de tranzit — tip B);
— Θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας — Κατηγορία Γ (viză de scurtă ședere — tip C);
— Ομαδική θεώρηση — Κατηγορίες Β και Γ (viză colectivă — tip B și C).
Άδειες παραμονής (Permise de ședere):
— Προσωρινή άδεια παραμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) — Permis de ședere temporară (muncă, vizită,
student);
— Άδεια εισόδου (απασχόληση, φοιτητής) — Permis de intrare (muncă, student);
— Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) — Permis de imigrare (permis permanent).
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ANEXA IV
LISTA DOCUMENTELOR ELIBERATE DE ROMÂNIA

Vize:
— viză de tranzit, identificată prin simbolul B;
— viză de scurtă ședere, identificată prin simbolul C;
— viză de lungă ședere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcție de activitatea pe care urmează să
o desfășoare în România străinul căruia i-a fost acordată:
(i)

desfășurarea de activități economice, identificată prin simbolul D/AE;

(ii)

desfășurarea de activități profesionale, identificată prin simbolul D/AP;

(iii) desfășurarea de activități comerciale, identificată prin simbolul D/AC;
(iv)

angajare în muncă, identificată prin simbolul D/AM;

(v)

detașare, identificată prin simbolul D/DT;

(vi)

studii, identificată prin simbolul D/SD;

(vii) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF;
(viii) activități religioase, identificată prin simbolul D/AR;
(ix) activități de cercetare științifică, identificată prin simbolul D/CS;
(x)

viză diplomatică și viză de serviciu, identificată prin simbolul DS;

(xi) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS.
Permise de ședere:
— permis de ședere;
— carte albastră a UE;
— permis de ședere pentru membrul de familie al unui cetățean al Uniunii;
— permis de ședere pentru membrul de familie al unui cetățean al Confederației Elvețiene;
— permis de ședere permanentă pentru membrul de familie al unui cetățean al Uniunii;
— permis de ședere permanentă pentru membrul de familie al unui cetățean al Confederației Elvețiene.
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I
(Acte legislative)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) 2017/2225 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2017
de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea Sistemului de
intrare/ieșire
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (b),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),
după consultarea Comitetului Regiunilor,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește condițiile, criteriile și
normele detaliate pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre.

(2)

Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului (4) vizează crearea unui sistem
centralizat de înregistrare a datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi
privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii pentru o ședere pe
termen scurt.

(3)

În vederea efectuării verificărilor asupra resortisanților țărilor terțe în temeiul Regulamentului (UE) 2016/399, care
includ verificarea identității resortisanților țărilor terțe, identificarea acestora, sau ambele, precum și verificarea
faptului că un resortisant al unei țări terțe nu a depășit durata maximă de ședere autorizată pe teritoriul statelor
membre, polițiștii de frontieră ar trebui să utilizeze toate informațiile disponibile, inclusiv datele din Sistemul de
intrare/ieșire instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2226 (denumit în continuare „EES”), atunci când aceasta se
impune. Datele stocate în EES ar trebui utilizate, de asemenea, pentru a verifica faptul că resortisanții țărilor terțe
care dețin o viză eliberată pentru una sau două intrări au respectat numărul maxim de intrări autorizate.

(4)

În anumite cazuri, este necesar ca resortisanții țărilor terțe să furnizeze date biometrice în scopul efectuării
verificărilor la frontiere. Prin urmare, condițiile de intrare pentru resortisanții țărilor terțe ar trebui modificate
prin introducerea unei obligații de a furniza respectivele date biometrice. În cazul în care un resortisant al unei țări
terțe refuză să furnizeze date biometrice pentru crearea dosarului său individual sau pentru efectuarea verificărilor
la frontiere, ar trebui adoptată o decizie privind refuzul intrării.

(1) JO C 487, 28.12.2016, p. 66.
(2) Poziția Parlamentului European din 25 octombrie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 20 noiembrie
2017.
(3) Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind
regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).
(4) Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de
intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor
terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare
a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (a se vedea
pagina 20 din prezentul Jurnal Oficial).
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(5)

Pentru a se asigura eficiența deplină a EES, verificările la intrare și la ieșire trebuie să fie efectuate în mod armonizat
la frontierele la care se operează EES.

(6)

Instituirea EES implică adaptarea procedurilor pentru verificarea persoanelor la trecerea frontierelor la care se
operează EES. În special, EES urmărește eliminarea ștampilării la intrare și la ieșire a documentelor de călătorie
ale resortisanților țărilor terțe admiși pentru o ședere pe termen scurt, înlocuind-o cu înregistrarea electronică a
intrărilor și a ieșirilor direct în EES. În plus, în procedurile privind verificarea la frontiere trebuie să fie luată în
considerare interoperabilitatea dintre EES și Sistemul de informații privind vizele (VIS) instituit prin Decizia
2004/512/CE a Consiliului (1). În sfârșit, EES oferă posibilitatea utilizării noilor tehnologii pentru trecerea frontierei
de către călătorii admiși pentru o ședere pe termen scurt. Respectivele adaptări ale procedurilor privind verificarea
la frontiere ar trebui să devină efective în statele membre care operează EES la data punerii în funcțiune a EES
stabilită în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2226.

(7)

Pe o perioadă de șase luni de la data punerii în funcțiune a EES, polițiștii de frontieră ar trebui să țină seama de
șederile resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor membre în perioada de șase luni care precedă intrarea sau
ieșirea, verificând ștampilele de pe documentele de călătorie în plus față de datele de intrare/ieșire înregistrate în
EES. Respectiva măsură ar trebui să permită efectuarea verificărilor necesare în cazurile în care o persoană a fost
admisă pentru o ședere pe termen scurt pe teritoriul statelor membre în perioada de șase luni înainte de punerea în
funcțiune a EES. În plus, este necesar să se prevadă dispoziții specifice pentru resortisanții țărilor terțe care au intrat
pe teritoriul statelor membre și care nu au ieșit încă înainte de punerea în funcțiune a EES. În aceste situații, la
ieșirea resortisantului unei țări terțe de pe teritoriul statelor membre ar trebui să se înregistreze în EES și ultima
intrare.

(8)

Având în vedere situațiile diferite din statele membre și de la diversele puncte de trecere a frontierei ale statelor
membre în ceea ce privește numărul de resortisanți ai țărilor terțe care trec frontierele, statele membre ar trebui să
poată decide dacă și în ce măsură să utilizeze tehnologii precum sistemele de self-service, porți electronice și
sistemele automatizate de control la frontiere. În cazul în care se utilizează astfel de tehnologii, verificările la
intrare și la ieșire la frontierele externe ar trebui să fie efectuate în mod armonizat și ar trebui să se asigure un nivel
adecvat de securitate.

(9)

În plus, este necesar să se precizeze sarcinile și rolurile polițiștilor de frontieră atunci când utilizează aceste
tehnologii. În acest sens, ar trebui să se asigure faptul că rezultatele verificărilor la frontiere efectuate prin
mijloace automatizate sunt puse la dispoziția polițiștilor de frontieră, astfel încât aceștia să poată lua decizii
adecvate. În plus, este necesar să se supravegheze utilizarea sistemelor de self-service, a porților electronice și a
sistemelor automatizate de control la frontiere de către călători pentru a preveni comportamentele și utilizările
frauduloase. În plus, atunci când efectuează această supraveghere, polițiștii de frontieră ar trebui să acorde o atenție
deosebită minorilor și să fie în măsură să identifice persoanele care au nevoie de protecție.

(10)

De asemenea, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a institui, pe bază voluntară, programe naționale de
facilitare pentru a permite resortisanților țărilor terțe care au făcut obiectul unor verificări preliminare să benefi
cieze, la intrare, de derogări de la anumite aspecte ale verificărilor amănunțite. Acolo unde se utilizează astfel de
programe naționale de facilitare, acestea ar trebui să fie instituite în conformitate cu un model armonizat și un
nivel adecvat de securitate ar trebui să fie asigurat.

(11)

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliu
lui (2).

(12)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a modifica normele existente ale Regulamentului (UE)
2016/399, poate fi realizat doar la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate
cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește
ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(13)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are
obligații în temeiul acestuia și acesta nu i se aplică. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a
acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase
luni de la data la care Consiliul decide cu privire la prezentul regulament, dacă îl va pune în aplicare în legislația sa
națională.

(1) Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de Informații privind Vizele (SIV) (JO L 213,
15.6.2004, p. 5).
(2) Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe
teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68
și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).
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(14)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă,
în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (1); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea
prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și acesta nu i se aplică.

(15)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în
conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (2); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului
regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și acesta nu i se aplică.

(16)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen în înțelesul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei
în ceea ce privește asocierea acestor două state la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquisului Schengen (3), care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (4).

(17)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în
înțelesul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea
Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (5), care se
află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia
2008/146/CE a Consiliului (6).

(18)

În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen
în înțelesul Protocolului semnat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și
Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană,
Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare,
asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (7), care se află sub incidența articolului 1 punctul A din
Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (8).

(19)

În ceea ce privește Ciprul, Bulgaria, România și Croația, dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/399 privind EES ar
trebui să se aplice numai atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 66 alineatul (2) din Regula
mentul (UE) 2017/2226. Prin urmare, pentru acele state membre care nu îndeplinesc condițiile stabilite la
articolul 66 alineatul (2) din respectivul regulament până la data punerii în funcțiune a EES, este necesar să se
stabilească dispoziții tranzitorii specifice privind ștampilarea până la conectarea acestora la EES. Respectivele
dispoziții tranzitorii ar trebui să asigure faptul că ștampilarea documentelor de călătorie are același efect precum
o fișă de intrare/ieșire în EES.

(20)

Statele membre care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
2017/2226 la data punerii în funcțiune a EES ar trebui să procedeze în continuare la ștampilarea sistematică,
la intrare și la ieșire, a documentelor de călătorie aparținând resortisanților țărilor terțe admiși pentru o ședere pe
termen scurt. Respectivele state membre ar trebui să examineze ștampilele de intrare și de ieșire de pe documentele
de călătorie ale resortisantului țării terțe în cauză, în vederea verificării, prin compararea datelor de intrare și de
ieșire, dacă persoana nu a depășit durata maximă de ședere autorizată pe teritoriul statului membru în cauză. Ar
trebui să se continue ștampilarea documentelor de călătorie și examinarea ștampilelor până în momentul în care
statul membru în cauză este conectat la EES, astfel cum se menționează la articolul 66 alineatul (3) din Regula
mentul (UE) 2017/2226.

(21)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/399 ar trebui modificat în consecință.

(1) Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a
participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).
(2) Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquisului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).
(3) JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
(4) Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul
Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în
aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).
(5) JO L 53, 27.2.2008, p. 52.
(6) Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între
Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în
aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).
(7) JO L 160, 18.6.2011, p. 21.
(8) Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la
Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la
punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și
circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).
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Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (1) și a emis un aviz la 21 septembrie
2016,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (UE) 2016/399 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, se adaugă următoarele puncte:
„22. «Sistemul de intrare/ieșire (EES)» înseamnă sistemul instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parla
mentului European și al Consiliului (*);
23. «sistem de self-service» înseamnă un sistem automatizat care efectuează toate sau o parte din verificările la
frontiere aplicabile unei persoane și care poate fi utilizat pentru preînregistrarea datelor în EES;
24. «poartă electronică» înseamnă o infrastructură operată prin mijloace electronice prin care o frontieră externă
sau o frontieră internă la care nu au fost încă eliminate controalele este trecută efectiv;
25. «sistem automatizat de control la frontiere» înseamnă un sistem care permite trecerea automatizată a frontierei
și care este compus dintr-un sistem de self-service și dintr-o poartă electronică;
26. «confirmarea autenticității și a integrității datelor stocate pe cip» înseamnă procesul prin care se verifică, prin
utilizarea certificatelor, dacă datele stocate pe suportul electronic de stocare (cip) provin de la autoritatea
emitentă și dacă acestea nu au fost modificate.
___________
(*) Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a
Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la
refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a
condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului
Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327, 9.12.2017, p. 20).”.
2. Articolul 6 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), se adaugă următoarea literă:
„(f) să furnizeze date biometrice, în cazul în care acest lucru le este solicitat pentru:
(i) crearea dosarului individual în EES în conformitate cu articolele 16 și 17 din Regulamentul (UE)
2017/2226;
(ii) efectuarea de verificări la frontiere în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) litera (a) punctul (i) și litera
(g) punctul (i) din prezentul regulament, cu articolul 23 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (UE)
2017/2226 și, acolo unde este cazul, cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parla
mentului European și al Consiliului (*).
___________
(*) Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind
Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de
scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).”;
(b) se introduce următorul alineat:
„(1a)
Perioada de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile la care se face referire la alineatul (1) din
prezentul articol se calculează ca o perioadă unică pentru statele membre care operează EES în temeiul
Regulamentului (UE) 2017/2226. Această perioadă se calculează separat pentru fiecare dintre statele membre
care nu operează EES.”
3. Se introduce următorul articol:
„Articolul 6a
Resortisanții țărilor terțe pentru care datele trebuie să fie introduse în EES
(1)
La intrare și la ieșire, datele privind următoarele categorii de persoane se introduc în EES în conformitate cu
articolele 16, 17, 19 și 20 din Regulamentul (UE) 2017/2226:
(1) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a
acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
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(a) resortisanții țărilor terțe admiși pentru o ședere pe termen scurt în temeiul articolului 6 alineatul (1) din
prezentul regulament;
(b) resortisanții țărilor terțe care sunt membri ai familiei unui cetățean al Uniunii, cărora li se aplică Directiva
2004/38/CE și care nu dețin un permis de ședere în temeiul directivei menționate;
(c) resortisanții țărilor terțe care:
(i) sunt membri ai familiei unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație
echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe
de o parte, și țara terță respectivă, pe de altă parte; și
(ii) nu dețin un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de ședere în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1030/2002.
(2)
Datele privind resortisanții țărilor terțe a căror intrare pentru o ședere pe termen scurt a fost refuzată în
conformitate cu articolul 14 din prezentul regulament se introduc în EES în conformitate cu articolul 18 din
Regulamentul (UE) 2017/2226.
(3)

Datele privind următoarele categorii de persoane nu se introduc în EES:

(a) resortisanții țărilor terțe care sunt membri ai familiei unui cetățean al Uniunii, cărora li se aplică Directiva
2004/38/CE și care dețin un permis de ședere în temeiul respectivei directive, indiferent dacă ei îl însoțesc sau i
se alătură respectivului cetățean al Uniunii;
(b) resortisanții țărilor terțe care sunt membri ai familiei unui resortisant al unei țări terțe, indiferent dacă ei îl
însoțesc sau i se alătură respectivului resortisant al unei țări terțe, atunci când:
(i) respectivul resortisant al unei țări terțe beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al
cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o
țară terță, pe de altă parte, și
(ii) respectivii resortisanți ai țărilor terțe nu dețin un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un
permis de ședere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1030/2002;
(c) titularii de permise de ședere menționate la articolul 2 punctul 16, altele decât cele la care se face referire la
literele (a) și (b) din prezentul alineat;
(d) titularii vizelor de lungă ședere;
(e) resortisanții țărilor terțe care își exercită dreptul la mobilitate în conformitate cu Directiva 2014/66/UE a
Parlamentului European și a Consiliului (*) sau cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a
Consiliului (**);
(f) resortisanții din Andorra, Monaco și San Marino și titularii unui pașaport eliberat de Statul Cetății Vaticanului;
(g) persoanele sau categoriile de persoane exonerate de verificări la frontiere sau care beneficiază de norme specifice
privind verificările la frontiere și anume:
(i) șefii de stat, șefii de guvern și membrii guvernelor naționale însoțiți de soții (soțiile) lor, precum și membrii
delegațiilor oficiale ale acestora, și suveranii și alți membri de rang înalt ai unei familii regale, în confor
mitate cu anexa VII punctul 1;
(ii) piloții de aeronave și alți membri ai echipajului, în conformitate cu anexa VII punctul 2;
(iii) marinarii, în conformitate cu anexa VII punctul 3 și marinarii prezenți pe teritoriul unui stat membru doar
pe perioada escalei navei și în zona portului de escală;
(iv) lucrătorii transfrontalieri, în conformitate cu anexa VII punctul 5;
(v) serviciile de salvare, poliție, pompieri care acționează într-o situație de urgență, precum și polițiștii de
frontieră, în conformitate cu anexa VII punctul 7;
(vi) lucrătorii offshore, în conformitate cu anexa VII punctul 8;
(vii) membrii echipajului și pasagerii navelor de croazieră, în conformitate cu anexa VI punctele 3.2.1, 3.2.2 și
3.2.3;
(viii) persoanele aflate la bordul navelor de agrement care nu sunt supuse verificărilor la frontiere, în confor
mitate cu anexa VI punctele 3.2.4, 3.2.5 și 3.2.6;
(h) persoanele care beneficiază de o derogare de la obligația de a trece frontierele externe exclusiv pe la punctele de
trecere a frontierei și în timpul programului de funcționare stabilit, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2);
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(i) persoanele care prezintă un permis valabil de mic trafic de frontieră atunci când trec frontiera, în conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (***);
(j) membrii echipajului trenurilor de pasageri și de mărfuri de pe rutele internaționale;
(k) persoanele care prezintă, în vederea trecerii frontierei:
(i) un document de facilitare a tranzitului feroviar valabil, eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 693/2003 al Consiliului (****); sau
(ii) un document de facilitare a tranzitului valabil, eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 693/2003,
cu condiția ca tranzitul să fie efectuat cu trenul și ca persoanele în cauză să nu debarce pe teritoriul unui stat
membru.
___________
(*) Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare
și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii (JO L 157,
27.5.2014, p. 1).
(**) Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de
intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de
voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016,
p. 21).
(***) Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de
stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre și
de modificare a dispozițiilor Convenției Schengen (JO L 405, 30.12.2006, p. 1).
(****) Regulamentul (CE) nr. 693/2003 al Consiliului din 14 aprilie 2003 de stabilire a unui document de facilitare a
tranzitului (FTD), a unui document de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD) și de modificare a Instrucțiunilor
consulare comune și a Manualului comun (JO L 99, 17.4.2003, p. 8).”
4. Articolul 8 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (2) se modifică după cum urmează:
(i) la litera (a), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„În cazul în care documentul de călătorie conține un suport electronic de stocare (cip), autenticitatea și
integritatea datelor stocate pe cip sunt confirmate cu ajutorul unui lanț complet de certificate valabile, cu
excepția cazului în care acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic sau, în cazul unui document de
călătorie eliberat de o țară terță, imposibil din cauză că nu sunt disponibile certificate valabile;”;
(ii) la litera (b), se adaugă următorul paragraf:
„Pentru persoanele a căror intrare face obiectul unei înregistrări în EES în temeiul articolului 6a din prezentul
regulament, se efectuează o verificare a identității acestora în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) 2017/2226 și, dacă este cazul, o identificare în conformitate cu articolul 23 alineatul (4)
din respectivul regulament.”;
(b) alineatul (3) se modifică după cum urmează:
(i) la litera (a) punctul (i), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Pentru pașapoartele și documentele de călătorie care conțin un suport electronic de stocare (cip), se verifică
autenticitatea și integritatea datelor stocate pe cip, sub rezerva disponibilității unor certificate valabile.
Cu excepția resortisanților țărilor terțe pentru care un dosar individual este deja înregistrat în EES, dacă
documentul de călătorie conține o imagine facială înregistrată pe suportul electronic de stocare (cip) a cărei
accesare este posibilă din punct de vedere tehnic, această verificare include verificarea imaginii faciale
respective prin compararea electronică a respectivei imagini cu imaginea facială prelevată în timp real a
resortisantului țării terțe în cauză. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și
legal, verificarea se poate realiza prin compararea amprentelor digitale prelevate în timp real cu amprentele
digitale înregistrate pe suportul electronic de stocare (cip);”;
(ii) la litera (a), punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:
„(iii) pentru persoanele a căror intrare sau al căror refuz al intrării face obiectul unei înregistrări în EES în
temeiul articolului 6a din prezentul regulament, se efectuează o verificare a identității acestora în
conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226 și, dacă este cazul, o
identificare în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din respectivul regulament;”;
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(iii) la litera (a), se introduce următorul punct:
„(iiia) pentru persoanele a căror intrare sau al căror refuz al intrării face obiectul unei înregistrări în EES în
temeiul articolului 6a din prezentul regulament, verificarea faptului că resortisantul țării terțe nu a
atins sau depășit durata maximă de ședere autorizată pe teritoriul statelor membre și, pentru resor
tisanții țărilor terțe care dețin o viză eliberată pentru una sau două intrări, verificarea faptului că
aceștia au respectat numărul maxim de intrări autorizate, prin consultarea EES în conformitate cu
articolul 23 din Regulamentul (UE) 2017/2226;”;
(iv) la litera (g), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:
„(i) verificarea identității și a cetățeniei resortisantului țării terțe și a autenticității și a valabilității docu
mentului de călătorie folosit pentru trecerea frontierei, inclusiv prin consultarea bazelor de date rele
vante, în special:
1. SIS;
2. baza de date SLTD a Interpolului;
3. bazele de date naționale care conțin informații privind documentele de călătorie furate, deținute fără
drept, pierdute și anulate.
Pentru pașapoartele și documentele de călătorie care conțin un suport electronic de stocare (cip), se
verifică autenticitatea și integritatea datelor stocate pe cip, sub rezerva disponibilității unor certificate
valabile.
Cu excepția resortisanților țărilor terțe pentru care un dosar individual este deja înregistrat în EES, dacă
documentul de călătorie conține o imagine facială înregistrată pe suportul electronic de stocare (cip) a
cărei accesare este posibilă din punct de vedere tehnic, această verificare include verificarea imaginii
faciale respective prin compararea electronică a respectivei imagini cu imaginea facială prelevată în timp
real a resortisantului țării terțe în cauză. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere
tehnic și legal, verificarea se poate realiza prin compararea amprentelor digitale prelevate în timp real cu
amprentele digitale înregistrate pe suportul electronic de stocare (cip);”;
(v) la litera (g), se adaugă următoarele puncte:
„(iii) pentru persoanele a căror ieșire face obiectul unei înregistrări în EES în temeiul articolului 6a din
prezentul regulament, se efectuează o verificare a identității acestora în conformitate cu articolul 23
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226 și, dacă este cazul, o identificare în conformitate cu
articolul 23 alineatul (4) din respectivul regulament;
(iv) pentru persoanele a căror ieșire face obiectul unei înregistrări în EES în temeiul articolului 6a din
prezentul regulament, verificarea faptului că resortisantul unei țări terțe nu a depășit durata maximă de
ședere autorizată pe teritoriul statelor membre, prin consultarea EES, în conformitate cu articolul 23
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2226;”;
(vi) la litera (h), punctul (ii) se elimină;
(vii) litera (i) se înlocuiește cu următorul text:
„(i) în vederea identificării oricărei persoane care nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile de
intrare, de ședere sau de rezidență pe teritoriul statelor membre, VIS poate fi consultat în conformitate
cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și EES poate fi consultat în conformitate cu
articolul 27 din Regulamentul (UE) 2017/2226;”;
(c) se adaugă următorul alineat:
„(9)
Resortisanții țărilor terțe sunt informați cu privire la numărul maxim de zile de ședere autorizată, care ia
în calcul numărul de intrări și durata șederii autorizate de viză. Respectivele informații sunt furnizate fie de către
polițistul de frontieră la momentul verificărilor la frontiere, fie prin intermediul echipamentului instalat la
punctul de trecere a frontierei care permite resortisantului țării terțe să consulte serviciul web menționat la
articolul 13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226.”
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5. Se introduc următoarele articole:
„Articolul 8a
Utilizarea sistemelor de self-service pentru preînregistrarea datelor în EES
(1)
Persoanele a căror trecere a frontierei face obiectul unei înregistrări în EES în conformitate cu articolul 6a, pot
utiliza sistemele de self-service pentru a preînregistra în EES datele menționate la prezentul articol alineatul (4) litera
(a), sub rezerva îndeplinirii tuturor următoarelor condiții:
(a) documentul de călătorie conține un suport electronic de stocare (cip), iar autenticitatea și integritatea datelor
stocate pe cip sunt confirmate cu ajutorul lanțului complet de certificate valabile;
(b) documentul de călătorie conține o imagine facială înregistrată pe suportul electronic de stocare (cip) a cărei
accesare este posibilă din punct de vedere tehnic de sistemul de self-service pentru a verifica identitatea titularului
documentului de călătorie prin compararea imaginii faciale înregistrate pe suportul electronic de stocare (cip) cu
imaginea facială prelevată în timp real a acestuia; în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere
tehnic și legal, verificarea se poate realiza prin compararea amprentelor digitale prelevate în timp real cu
amprentele digitale înregistrate pe suportul electronic de stocare (cip) al documentului de călătorie.
(2)
În temeiul alineatului (1) din prezentul articol, sistemul de self-service verifică existența unei înregistrări
anterioare în EES a persoanei și identitatea resortisantului unei țări terțe în conformitate cu articolul 23 alineatul
(2) din Regulamentul (UE) 2017/2226.
(3)
În conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226, sistemul de self-service efec
tuează o identificare în conformitate cu articolul 27 din respectivul regulament.
În plus, în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226, atunci când se efectuează o
identificare în EES:
(a) pentru resortisanții țărilor terțe care sunt supuși obligației de a deține viză pentru a trece frontierele externe, în
cazul în care căutarea în VIS cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 767/2008 indică faptul că persoana este înregistrată în VIS, se efectuează o verificare a amprentelor digitale
în datele din VIS în conformitate cu articolul 18 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008. În cazul în
care verificarea persoanei în cauză în temeiul alineatului (2) al prezentului articol nu a dat niciun rezultat, sunt
accesate datele din VIS în vederea identificării, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE)
nr. 767/2008;
(b) pentru resortisanții țărilor terțe care sunt exonerați de obligația de a deține viză pentru a trece frontierele externe
și care nu sunt găsiți în EES în urma identificării derulate în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE)
2017/2226, se consultă VIS, în conformitate cu articolul 19a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
(4)
În cazul în care datele referitoare la persoana menționată la prezentul articol alineatul (1) nu sunt înregistrate
în EES în temeiul alineatelor (2) și (3):
(a) resortisanții țărilor terțe care sunt supuși obligației de a deține viză pentru a trece frontierele externe preînregis
trează în EES, prin intermediul sistemului de self-service, datele prevăzute la articolul 16 alineatul (1) și la
articolul 16 alineatul (2) literele (c)-(f) din Regulamentul (UE) 2017/2226 și, după caz, datele menționate la
articolul 16 alineatul (6) din respectivul regulament, iar resortisanții țărilor terțe care sunt exonerați de obligația
de a deține viză pentru a trece frontierele externe preînregistrează în EES, prin intermediul sistemului de selfservice, datele prevăzute la articolul 17 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la articolul 16 alineatul (2) litera (c) din
respectivul regulament și, după caz, datele menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (d) din respectivul
regulament;
(b) ulterior, persoana este orientată către un polițist de frontieră care:
(i) preînregistrează datele vizate, în cazul în care nu a fost posibilă colectarea tuturor datelor necesare prin
intermediul sistemului de self-service;
(ii) verifică:
— dacă documentul de călătorie utilizat în sistemul de self-service corespunde celui deținut de persoana care
face obiectul verificării,
— dacă imaginea facială prelevată în timp real a persoanei în cauză corespunde imaginii faciale care a fost
colectată prin intermediul sistemului de self-service și
— pentru persoanele care nu dețin viza necesară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001, dacă
amprentele digitale prelevate în timp real ale persoanei în cauză corespund amprentelor digitale care au
fost colectate prin intermediul sistemului de self-service;
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(iii) atunci când s-a luat decizia de a autoriza sau de a refuza intrarea, confirmă datele menționate la litera (a) de
la prezentul alineat și introduce în EES datele menționate la articolul 16 alineatul (2) literele (a) și (b) și la
articolul 18 alineatul (6) literele (a), (b), (c) și (d) din Regulamentul (UE) 2017/2226.
(5)
În cazul în care din operațiunile descrise la alineatele (2) și (3) rezultă că datele referitoare la persoana
menționată la alineatul (1) sunt înregistrate în EES, sistemul de self-service evaluează dacă este necesară actualizarea
oricăreia dintre datele menționate la alineatul (4) litera (a).
(6)
Atunci când evaluarea menționată la alineatul (5) indică faptul că persoana menționată la alineatul (1) are un
dosar individual înregistrat în EES, dar că datele sale trebuie să fie actualizate, persoana:
(a) actualizează datele în EES preînregistrându-le prin intermediul sistemului de self-service;
(b) este orientată către un polițist de frontieră care verifică corectitudinea actualizării efectuate în temeiul literei (a)
de la prezentul alineat și, atunci când decizia de a autoriza sau de a refuza intrarea este luată, actualizează
dosarul individual în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226.
(7)
Sistemele de self-service sunt operate sub supravegherea unui polițist de frontieră care este responsabil de
depistarea oricărei utilizări necorespunzătoare, frauduloase sau anormale a sistemului de self-service.
Articolul 8b
Utilizarea sistemelor de self-service și a porților electronice pentru trecerea frontierei de către persoanele a
căror trecere a frontierei face obiectul unei înregistrări în EES
(1)
Persoanele a căror trecere a frontierei face obiectul unei înregistrări în EES în conformitate cu articolul 6a, li se
poate permite să utilizeze un sistem de self-service în scopul efectuării verificărilor la frontiere, sub rezerva îndeplinirii
tuturor următoarelor condiții:
(a) documentul de călătorie conține un suport electronic de stocare (cip), iar autenticitatea și integritatea datelor
stocate pe cip sunt confirmate cu ajutorul lanțului complet de certificate valabile;
(b) documentul de călătorie conține o imagine facială înregistrată pe suportul electronic de stocare (cip) a cărei
accesare este posibilă din punct de vedere tehnic de către sistemul de self-service pentru a verifica identitatea
titularului documentului de călătorie prin compararea imaginii faciale respective cu imaginea facială prelevată în
timp real a acestuia; și
(c) persoana este deja înregistrată sau preînregistrată în EES.
(2)
Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol, pot fi efectuate prin
intermediul unui sistem de self-service verificările la frontiere la intrare prevăzute la articolul 8 alineatul (2) și la
articolul 8 alineatul (3) literele (a) și (b) și verificările la frontiere la ieșire prevăzute la articolul 8 alineatul (2) și la
articolul 8 alineatul (3) literele (g) și (h). Atunci când se efectuează prin intermediul unui sistem automatizat de
control la frontiere, verificările la frontiere la ieșire includ verificările prevăzute la articolul 8 alineatul (3) litera (h).
Atunci când o persoană are acces la un program național de facilitare instituit de un stat membru în temeiul
articolului 8d, este posibil ca verificările la frontiere efectuate prin intermediul unui sistem de self-service la intrare să
omită examinarea aspectelor menționate la articolul 8 alineatul (3) litera (a) punctele (iv) și (v) atunci când respectiva
persoană trece frontierele externe ale statului membru respectiv sau frontierele externe ale unui stat membru care a
încheiat un acord cu statul membru care a acordat accesul, astfel cum se menționează la articolul 8d alineatul (9).
(3)
La intrare și la ieșire, rezultatele verificărilor la frontiere efectuate prin intermediul sistemului de self-service sunt
puse la dispoziția unui polițist de frontieră. Polițistul de frontieră în cauză monitorizează rezultatele verificărilor la
frontiere și, ținând seama de respectivele rezultate, autorizează intrarea sau ieșirea sau, în caz contrar, orientează
persoana către un polițist de frontieră care efectuează verificări suplimentare.
(4)
Persoana în cauză este orientată către un polițist de frontieră în temeiul alineatului (3) în oricare dintre
următoarele situații:
(a) în cazul în care nu este îndeplinită/nu sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile prevăzute la alineatul
(1);
(b) în cazul în care verificările la intrare sau la ieșire prevăzute la alineatul (2) indică faptul că nu este îndeplinită/nu
sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile de intrare sau de ieșire;
(c) în cazul în care rezultatele verificărilor la intrare sau la ieșire prevăzute la alineatul (2) pun sub semnul întrebării
identitatea persoanei sau în care acestea indică faptul că persoana în cauză este considerată a reprezenta o
amenințare pentru securitatea internă, ordinea publică sau relațiile internaționale ale oricărui stat membru sau o
amenințare pentru sănătatea publică;
(d) în cazul existenței unor îndoieli;
(e) în cazul în care nu sunt disponibile porți electronice.
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(5)
În plus față de situațiile menționate la alineatul (4), polițistul de frontieră care supraveghează trecerea
frontierei poate decide, pe baza altor motive, să orienteze persoana care utilizează sistemul de self-service către un
polițist de frontieră.
(6)
Persoanele a căror trecere a frontierei face obiectul unei înregistrări în EES în conformitate cu articolul 6a
alineatul (1) și care au utilizat un sistem de self-service pentru efectuarea verificărilor la frontiere pot fi autorizate să
utilizeze o poartă electronică. În cazul în care se utilizează o poartă electronică, înregistrarea corespunzătoare din
fișa de intrare/ieșire, precum și asocierea fișei respective la dosarul individual în cauză, în temeiul articolului 14 din
Regulamentul (UE) 2017/2226 se efectuează în momentul trecerii frontierei prin poarta electronică. În cazul în care
poarta electronică și sistemul de self-service sunt separate din punct de vedere fizic, se verifică identitatea utilizatorului
la poarta electronică în scopul confirmării faptului că persoana care utilizează poarta electronică este aceeași
persoană care a utilizat sistemul de self-service. Confirmarea se realizează cu utilizarea a cel puțin unui element
biometric de identificare.
(7)
În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în alineatul (1) litera (a) sau (b) de la prezentul articol
sau în ambele, o parte din verificările la frontiere la intrare prevăzute la articolul 8 alineatul (3) literele (a) și (b) și o
parte din verificările la frontiere la ieșire prevăzute la articolul 8 alineatul (3) literele (g) și (h) pot fi efectuate prin
intermediul unui sistem de self-service. Polițistul de frontieră poate efectua numai verificările prevăzute la articolul 8
alineatul (3) literele (a) și (b) și la articolul 8 alineatul (3) la literele (g) și (h) care nu au putut fi realizate prin
intermediul sistemului de self-service. În plus, polițistul de frontieră verifică dacă documentul de călătorie utilizat în
sistemul de self-service corespunde celui deținut de persoana pe care o verifică.
(8)
Sistemele de self-service și porțile electronice sunt operate sub supravegherea unui polițist de frontieră care este
responsabil de depistarea oricărei utilizări necorespunzătoare, frauduloase sau anormale a sistemului de self-service, a
porții electronice sau a ambelor.
(9)
Prezentul articol nu aduce atingere posibilității statelor membre de a permite utilizarea de sisteme de selfservice, de porți electronice sau ambele pentru trecerea frontierei de către cetățenii Uniunii, de către cetățenii unui stat
care face parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb a Spațiului Economic European, de către cetățenii Elveției
și de către cetățeni ai țărilor terțe a căror trecere a frontierei nu face obiectul unei înregistrări în EES.
Articolul 8c
Standarde pentru sistemele automatizate de control la frontiere
În măsura posibilului, sistemele automatizate de control la frontiere sunt proiectate astfel încât să poată fi utilizate
de toate persoanele, cu excepția copiilor cu vârsta sub 12 ani. Acestea sunt, de asemenea, concepute astfel încât să
respecte pe deplin demnitatea umană, în special în cazurile în care sunt implicate persoane vulnerabile. În cazul în
care statele membre decid să utilizeze sisteme automatizate de control la frontiere, acestea asigură prezența unor
efective suficiente de personal pentru a ajuta persoanele la utilizarea unor astfel de sisteme.
Articolul 8d
Programele naționale de facilitare
(1)
Fiecare stat membru poate să instituie un program voluntar (denumit în continuare «program național de
facilitare») pentru a permite resortisanților țărilor terțe sau resortisanților unei anumite țări terțe care nu beneficiază
de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii să beneficieze de facilitările prevăzute la alineatul (2) atunci
când trec frontiera externă a unui stat membru.
(2)
Prin derogare de la articolul 8 alineatul (3) litera (a), pentru resortisanții țărilor terțe menționați la alineatul (1)
al prezentului articol și cărora li s-a acordat acces la programul național de facilitare, verificările amănunțite la intrare
nu trebuie să includă o examinare a aspectelor menționate la articolul 8 alineatul (3) litera (a) punctele (iv) și (v)
atunci când astfel de resortisanți ai țărilor terțe trec frontiera externă a unui stat membru.
(3)
Statul membru efectuează o verificare preliminară a resortisanților țărilor terțe care solicită utilizarea
programului național de facilitare, pentru a confirma, în special, îndeplinirea condițiilor menționate la alineatul (4).
Acești resortisanți ai țărilor terțe fac obiectul unei verificări preliminare efectuate de polițiștii de frontieră, de
autoritățile responsabile în domeniul vizelor astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Regulamentul
(CE) nr. 767/2008 sau de autoritățile responsabile în domeniul imigrației astfel cum sunt definite la articolul 3
alineatul (1) punctul 4 din Regulamentul (UE) 2017/2226;
(4)
Autoritățile menționate la alineatul (3) nu acordă unei persoane acces la programul național de facilitare decât
în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
(a) solicitantul îndeplinește condițiile de intrare prevăzute la articolul 6 alineatul (1);
(b) documentul de călătorie al solicitantului și, după caz, viza, viza de lungă ședere sau permisul de ședere sunt
valabile și nu false, contrafăcute sau falsificate;
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(c) solicitantul demonstrează necesitatea de a călători în mod frecvent sau regulat sau justifică intenția sa de a
călători în mod frecvent sau regulat;
(d) solicitantul își dovedește integritatea și fiabilitatea, în special, după caz, utilizarea legală a vizelor anterioare sau a
vizelor cu valabilitate teritorială limitată, situația sa economică din țara de origine și intenția sa reală de a părăsi
teritoriul statelor membre înainte de expirarea duratei de ședere autorizată. În conformitate cu articolul 25 din
Regulamentul (UE) 2017/2226, autoritățile menționate la alineatul (3) al prezentului articol au acces la EES
pentru a verifica dacă solicitantul nu a depășit în trecut durata maximă de ședere autorizată pe teritoriul statelor
membre;
(e) solicitantul justifică scopul și condițiile șederilor preconizate;
(f) solicitantul deține mijloace de întreținere suficiente, atât pentru durata șederilor preconizate, cât și pentru
întoarcerea în țara de origine sau de reședință, ori este în măsură să dobândească astfel de mijloace în mod legal;
(g) este consultat SIS.
(5)
Accesul inițial la programul național de facilitare se acordă pentru o perioadă de cel mult un an. Accesul
poate fi prelungit pentru un maxim de încă cinci ani sau până la sfârșitul perioadei de valabilitate a documentului de
călătorie sau a eventualelor vize cu intrări multiple, a vizelor de lungă ședere sau a permiselor de ședere eliberate,
oricare dintre acestea este mai scurtă.
În cazul unei prelungiri, statul membru reevaluează anual situația fiecărui resortisant al unei țări terțe căruia i se
acordă acces la programul național de facilitare, pentru a se asigura că, pe baza informațiilor actualizate, respectivul
resortisant al unei țări terțe îndeplinește în continuare condițiile prevăzute la alineatul (4). Această reevaluare poate fi
efectuată cu ocazia verificărilor la frontiere.
(6)
Verificările amănunțite la intrare în temeiul articolului 8 alineatul (3) literele (a) și (b) și verificările amănunțite
la ieșire în temeiul articolului 8 alineatul (3) litera (g) includ, de asemenea, verificarea faptului că resortisantul țării
terțe are acces în mod valabil la programul național de facilitare.
Polițiștii de frontieră pot efectua verificarea resortisantului unei țări terțe care beneficiază de programul național de
facilitare la intrare în temeiul articolului 8 alineatul (3) literele (a) și (b) și la ieșire în temeiul articolului 8 alineatul (3)
litera (g) fără compararea pe cale electronică a datelor biometrice, ci prin compararea imaginii faciale obținute de pe
suportul electronic de stocare (cip) și a imaginii faciale din dosarul individual EES al resortisantului unei țări terțe cu
cea a feței respectivului resortisant al unei țări terțe. Verificarea completă se efectuează în mod aleatoriu și pe baza
unei analize de risc.
(7)
Autoritățile menționate la alineatul (3) revocă imediat accesul acordat unui resortisant al unei țări terțe la
programul național de facilitare dacă se constată că nu au fost îndeplinite condițiile de acordare a accesului la
respectivul program sau dacă acestea nu mai sunt îndeplinite.
(8)
Atunci când se verifică, în conformitate cu alineatul (3), dacă solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la
alineatul (4), se evaluează, cu o atenție specială, dacă solicitantul prezintă un risc de imigrație ilegală sau un risc la
adresa securității oricăruia dintre state membre și dacă solicitantul are intenția de a părăsi teritoriul statelor membre
în timpul șederii autorizate.
Mijloacele de întreținere pentru șederile preconizate sunt evaluate în funcție de durata și de scopul șederii sau a
șederilor avute în vedere și în raport cu nivelul mediu al prețurilor în statele membre în cauză pentru masă și cazare
la un preț moderat, pe baza sumelor de referință fixate de statele membre în conformitate cu articolul 39 alineatul
(1) litera (c). Dovada unui angajament de luare în întreținere, a unui angajament de cazare privată ori ambele pot
constitui, de asemenea, dovada unor mijloace suficiente de întreținere.
Examinarea cererii se bazează în special pe autenticitatea și pe fiabilitatea documentelor prezentate și pe veridicitatea
și fiabilitatea declarațiilor solicitantului. În cazul în care un stat membru responsabil de examinarea unei cereri are
îndoieli cu privire la solicitant, la declarațiile sau la documentele justificative pe care solicitantul le-a oferit, acesta
poate consulta alte state membre înainte de a lua o decizie cu privire la cerere.
(9)
Două sau mai multe state membre care au instituit programe naționale proprii de facilitare în temeiul
prezentului articol pot încheia între ele un acord pentru a se asigura că persoanele care utilizează programele lor
naționale de facilitare pot beneficia de facilitările recunoscute de alt program național de facilitare. În termen de o
lună de la încheierea acordului, se transmite Comisiei o copie a acordului.
(10)
La instituirea unui program național de facilitare, statele membre se asigură că sistemul lor pentru operarea
programului este conform cu standardele de securitate a datelor stabilite la articolul 43 din Regulamentul (UE)
2017/2226. Statele membre realizează o evaluare adecvată a riscurilor privind securitatea informațiilor, iar respon
sabilitățile în materie de securitate, pentru toate etapele procesului, sunt clarificate.

L 327/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

9.12.2017

(11)
Înainte de finalul celui de al treilea an de aplicare a dispozițiilor prezentului articol, Comisia transmite
Parlamentului European și Consiliului o evaluare cu privire la punerea în aplicare a acestuia. Pe baza respectivei
evaluări, Parlamentul European sau Consiliul pot invita Comisia să propună instituirea unui program al Uniunii
pentru resortisanții țărilor terțe care călătoresc în mod frecvent și care au făcut obiectul unor verificări preliminare.”
6. Articolul 9 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Chiar și în cazul relaxării verificărilor la frontieră, polițistul de frontieră introduce datele în EES, în
conformitate cu articolul 6a. În cazul în care datele nu pot fi introduse prin mijloace electronice, acestea se
introduc manual.”;
(b) se introduce următorul alineat:
„(3a)
În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se introducă date în sistemul central al EES
sau în caz de defecțiune a sistemului central al EES, se aplică toate următoarele dispoziții:
(i) prin derogare de la articolul 6a din prezentul regulament, datele menționate la articolele 16-20 din Regu
lamentul (UE) 2017/2226 sunt stocate temporar în Interfața Uniformă Națională, astfel cum este definită la
articolul 7 din respectivul regulament. În cazul în care acest lucru nu este posibil datele sunt, temporar,
stocate local în format electronic. În ambele cazuri, datele sunt introduse în sistemul central al EES de îndată
ce imposibilitatea sau defecțiunea tehnică este remediată. Statele membre iau măsurile adecvate și utilizează
infrastructura, echipamentele și resursele necesare în vederea asigurării faptului că astfel de stocări locale
temporare pot fi efectuate în orice moment și la orice punct de trecere a frontierei.
Fără a aduce atingere obligației de a efectua verificări la frontiere în conformitate cu prezentul regulament, în
situația excepțională în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se introducă date în sistemul central
al EES și în Interfața Uniformă Națională, iar stocarea electronică locală temporară a datelor este, de
asemenea, imposibilă din punct de vedere tehnic, polițistul de frontieră stochează manual datele de intrare/
ieșire, în conformitate cu articolele 16-20 din Regulamentul (UE) 2017/2226, cu excepția datelor biometrice
și aplică o ștampilă de intrare sau de ieșire în documentul de călătorie al resortisantului țării terțe. Datele
respective sunt introduse în sistemul central al EES de îndată ce acest lucru este posibil din punct de vedere
tehnic.
Statele membre informează Comisia, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
2017/2226 cu privire la ștampilarea documentelor de călătorie în cazul producerii situațiilor excepționale
menționate la al doilea paragraf de la prezentul punct;
(ii) prin derogare de la articolul 8 alineatul (3) litera (a) punctul (iii) și litera (g) punctul (iv) din prezentul
regulament, pentru resortisanții țărilor terțe care dețin o viză astfel cum se menționează la articolul 6
alineatul (1) litera (b), atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, verificarea identității titularului
vizei se realizează prin consultarea directă a VIS în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE)
nr. 767/2008.”
7. La articolul 10, se introduc următoarele alineate:
„(3a)
În cazul în care decid să utilizeze porți electronice, sisteme de self-service sau sisteme automatizate de control
la frontiere, statele membre utilizează panourile prevăzute în anexa III partea D pentru a identifica culoarele
respective.
(3b)
În cazul în care decid să instituie un program național de facilitare în conformitate cu articolul 8d, statele
membre pot alege să utilizeze culoare speciale pentru resortisanții țărilor terțe care beneficiază de un astfel de
program național de facilitare. Acestea utilizează panourile prevăzute în anexa III partea E pentru a identifica
diferitele culoare.”
8. Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 11
Ștampilarea documentelor de călătorie
(1)
În cazurile prevăzute în mod expres în temeiul dreptului său intern, un stat membru poate, la intrare și la
ieșire, să aplice o ștampilă pe documentele de călătorie ale resortisanților țărilor terțe care dețin un permis de ședere
sau o viză de lungă ședere eliberată de statul membru respectiv.
(2)
Documentul de călătorie al unui resortisant al unei țări terțe care este titular al unui document de facilitare a
tranzitului feroviar, eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 693/2003, se ștampilează la intrare și la ieșire.
În plus, documentul de călătorie al unui resortisant al unei țări terțe care este titular al unui document de facilitare a
tranzitului valabil, eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 693/2003 și care tranzitează cu trenul și nu
debarcă pe teritoriul unui stat membru se ștampilează la intrare și la ieșire.
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(3)
Documentele de călătorie ale resortisanților țărilor terțe care intră sau ies, pe baza unei vize naționale de
scurtă ședere eliberată pentru una sau două intrări, de pe teritoriul unui stat membru care nu aplică încă integral
acquis-ul Schengen, dar care operează EES, se ștampilează la intrare și la ieșire.
(4)

Aspectele practice privind aplicarea ștampilei sunt prevăzute în anexa IV.”

9. Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 12
Prezumția privind îndeplinirea condițiilor privind durata șederii pe termen scurt
(1)
Fără a aduce atingere articolului 12a, dacă niciun dosar individual nu a fost creat în EES pentru un resortisant
al unei țări terțe prezent pe teritoriul unui stat membru sau dacă fișa de intrare/ieșire a unui resortisant al unei țări
terțe nu conține o dată de ieșire după data de expirare a duratei autorizate de ședere, autoritățile competente pot
prezuma că respectivul resortisant al unei țări terțe nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile privind durata
șederii autorizate pe teritoriul statelor membre.
(2)
Prezumția menționată la alineatul (1) de la prezentul articol nu se aplică în cazul unui resortisant al unei țări
terțe care poate să furnizeze, prin orice mijloc, elemente de probă credibile confirmând faptul că beneficiază de
dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii sau că deține un permis de ședere ori o viză de lungă ședere.
Dacă este cazul, se aplică articolul 35 din Regulamentul (UE) 2017/2226.
(3)
Prezumția menționată la alineatul (1) poate fi răsturnată în cazul în care resortisantul unei țări terțe prezintă,
prin orice mijloc, elemente de probă credibile, precum bilete de călătorie sau documente justificative ale prezenței
sale în afara teritoriului statelor membre sau ale datei de expirare a valabilității unui permis de ședere ori a unei vize
de lungă ședere anterioare, care să demonstreze că a respectat condițiile privind durata șederii pe termen scurt.
În cazul unei răsturnări a prezumției, autoritățile competente creează un dosar individual în EES, dacă este necesar,
sau indică în EES data și locul de trecere de către resortisantul țării terțe în cauză a frontierei externe a unuia dintre
statele membre sau a frontierei interne a unui stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar care
operează EES, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) 2017/2226.
(4)
În cazul în care prezumția menționată la alineatul (1) nu este răsturnată, resortisantul unei țări terțe prezent
pe teritoriul statelor membre poate fi returnat în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European
și a Consiliului (*).
Un resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii nu poate fi
returnat decât în conformitate cu Directiva 2004/38/CE.
___________
(*) Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și
procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de
ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).”
10. Se introduce următorul articol:
„Articolul 12a
Perioada tranzitorie și măsurile tranzitorii
(1)
Pentru o perioadă de 180 de zile de la data punerii în funcțiune a EES, pentru a verifica, la intrare și la ieșire,
dacă persoanele care sunt admise pentru o ședere pe termen scurt nu au depășit durata maximă de ședere autorizată,
și, după caz, pentru a verifica la intrare dacă persoanele nu au depășit numărul de intrări autorizate de viza de scurtă
ședere eliberată pentru una sau două intrări, polițiștii de frontieră iau în considerare șederile pe teritoriul statelor
membre în decursul celor 180 de zile care preced intrarea sau ieșirea, prin verificarea ștampilelor din documentele
de călătorie, în plus față de datele de intrare/ieșire înregistrate în EES.
(2)
În cazul în care o persoană a intrat pe teritoriul statelor membre înainte de punerea în funcțiune a EES și iese
de pe teritoriul acestora după punerea în funcțiune a EES, la ieșirea sa se creează un dosar individual în EES și se
introduce în fișa de intrare/ieșire și data respectivei intrări, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regu
lamentul (UE) 2017/2226. Aplicarea prezentului alineat nu se limitează la perioada de 180 de zile de la punerea în
funcțiune a EES, astfel cum se menționează la alineatul (1). În cazul unei discrepanțe între data ștampilei de intrare și
data înregistrată în EES, prevalează data ștampilei de intrare.”
11. Articolul 14 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:
„Datele privind resortisanții țărilor terțe a căror intrare pentru o ședere pe termen scurt a fost refuzată se
înregistrează în EES în conformitate cu articolul 6a alineatul (2) din prezentul regulament și cu articolul 18
din Regulamentul (UE) 2017/2226.”;
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(b) la alineatul (3), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Fără a aduce atingere oricărei eventuale compensări acordate în conformitate cu dreptul intern, resortisantul țării
terțe în cauză are dreptul la rectificarea datelor introduse în EES sau a ștampilei de intrare anulate ori a ambelor,
precum și a oricărei anulări sau completări, din partea statului membru care a refuzat intrarea, în cazul în care,
în cadrul căii de atac, decizia de refuz al intrării este declarată nefondată.”
12. La articolul 20 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) șefi de stat, șefi de guvern și membri ai guvernelor naționale însoțiți de soții (soțiile) lor, precum și membrii
delegațiilor oficiale ale acestora, și suveranii și alți membri de rang înalt ai unei familii regale;”.
13. Se introduce următorul articol:
„Articolul 42a
Măsuri tranzitorii pentru statele membre care nu operează încă EES
(1)
Documentele de călătorie ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele statelor membre menționate la
articolul 66 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2226 se ștampilează în mod sistematic la intrare și la ieșire.
Documentele de călătorie ale resortisanților țărilor terțe menționați la articolul 6a alineatul (1) literele (b) și (c) din
prezentul regulament care trec frontierele statelor membre menționate la articolul 66 alineatul (3) din Regulamentul
(UE) 2017/2226 se ștampilează la intrare și la ieșire.
Aceste obligații de ștampilare se aplică și în cazul relaxării verificărilor la frontiere în conformitate cu articolul 9 din
prezentul regulament.
(2)
Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, nu se ștampilează documentele de călătorie ale
resortisanților țărilor terțe menționați la articolul 6a alineatul (3) literele (a), (b) și (f), la articolul 6a alineatul (3)
litera (g) punctele (i), (ii), (iii) și (vii) și la articolul 6a alineatul (3) litera (j).
(3)
Dispozițiile din prezentul regulament care se referă la datele de intrare/ieșire înregistrate în EES și la absența
unor astfel de date în EES, în special articolul 8 alineatul (3) litera (a) punctul (iiia) și litera (g) punctul (iv),
articolul 8d alineatul (4) litera (d) și articolul 12, se aplică mutatis mutandis ștampilelor de intrare și de ieșire.
(4)
În cazul în care este răsturnată prezumția privind îndeplinirea condițiilor legate de durata șederii în confor
mitate cu articolul 12 alineatul (2), resortisantul țării terțe aflat pe teritoriul unui stat membru care nu operează încă
EES are dreptul de a avea o mențiune adăugată în documentul său de călătorie privind data la care persoana a
traversat frontiera externă sau internă a acestui stat membru, precum și locul de traversare a respectivei frontiere. De
asemenea, resortisantului țării terțe i se poate oferi un formular, astfel cum figurează în anexa VIII.
(5)

Se aplică dispozițiile privind ștampilarea stabilite în anexa IV.

(6)
Statele membre menționate la articolul 66 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2226 ștampilează
documentele de călătorie ale resortisanților țărilor terțe a căror intrare pentru o ședere pe termen scurt este
refuzată la frontierele lor. Ștampilarea se efectuează în conformitate cu specificațiile prevăzute în anexa V partea
A punctul 1 litera (d).
(7)
Obligațiile de ștampilare în temeiul alineatelor (1)-(6) se aplică până la data punerii în funcțiune a EES în statul
membru în cauză.”
14. Anexele III, IV, V și VII se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
(1)

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)
Prezentul regulament se aplică de la data punerii în funcțiune a EES, astfel cum este stabilită de Comisie în
conformitate cu articolul 66 din Regulamentul (UE) 2017/2226.
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(3)
Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, prezentul regulament se aplică, de la data conectării acestora
la EES în conformitate cu articolul 66 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2226, în cazul acelor state membre
menționate la articolul 66 alineatul (3) din respectivul regulament care nu operează încă EES. Până la conectarea acestora
la EES, statelor membre respective li se aplică dispozițiile tranzitorii privind ștampilarea documentelor de călătorie
prevăzute la articolul 42a din Regulamentul (UE) 2016/399.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele
membre, în conformitate cu tratatele.
Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2017.

Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele

A. TAJANI

M. MAASIKAS
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ANEXĂ

Anexele la Regulamentul (UE) 2016/399 se modifică după cum urmează:
1. În anexa III, se adaugă următoarele părți:
„PARTEA D
Partea D1: Culoare de control automatizat la frontiere pentru cetățenii UE/SEE/CH

Stelele nu sunt necesare pentru Elveția, Liechtenstein, Norvegia și Islanda.
Partea D2: Culoare de control automatizat la frontiere pentru resortisanții țărilor terțe
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Partea D3: Culoare de control automatizat la frontiere pentru toate pașapoartele

Partea E: Culoare pentru călătorii înregistrați

”.
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2. Anexa IV se modifică după cum urmează:
(a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„1. Documentul de călătorie al unui resortisant al unei țări terțe care este titular al unui document de facilitare a
tranzitului feroviar, eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 693/2003 se ștampilează la intrare și la
ieșire. Documentul de călătorie al unui resortisant al unei țări terțe care este titular al unui document de
facilitare a tranzitului valabil, eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 693/2003 și care efectuează
tranzitul cu trenul și nu debarcă pe teritoriul unui stat membru se ștampilează, de asemenea, la intrare și la
ieșire. În plus, în cazurile prevăzute în mod expres de dreptul său intern, un stat membru poate să aplice o
ștampilă, la intrare și la ieșire, pe documentele de călătorie ale unui resortisant al unei țări terțe care deține un
permis de ședere sau o viză de lungă ședere eliberate de același statul membru, în conformitate cu articolul 11
din prezentul regulament.
Documentele de călătorie ale unui resortisant al unei țări terțe care intră sau iese, pe baza unei vize naționale
de scurtă ședere eliberată pentru una sau două intrări, de pe teritoriul unui stat membru care nu aplică încă
integral acquis-ul Schengen, dar care operează EES, se ștampilează la intrare și la ieșire.”;
(b) se introduce următorul punct:
„1a. Specificațiile respectivei ștampile sunt stabilite prin Decizia SCH/COM-EX (94) 16 rev. și SCH/Gem-Handb
(93) 15 (CONFIDENȚIAL) a Comitetului Executiv Schengen.”;
(c) se introduce următorul punct:
„2a. La intrarea și la ieșirea resortisanților țărilor terțe cărora li se aplică obligația de a deține o viză și obligația
ștampilării, ștampila se aplică pe pagina opusă celei pe care este aplicată viza. Cu toate acestea, dacă respectiva
pagină nu este utilizabilă, ștampila se aplică pe pagina următoare. Zona cu citire optică nu se ștampilează.”;
(d) punctul 3 se elimină.
3. Anexa V se modifică după cum urmează:
(a) partea A se modifică după cum urmează:
(i) punctul 1 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) pentru resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea pentru o ședere pe termen scurt, înregistrează
în EES datele privind refuzul intrării, în conformitate cu articolul 6a alineatul (2) din prezentul regulament
și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2017/2226;”;
(ii) punctul 1 litera (d) se înlocuiește cu următorul text:
„(d) pentru resortisanții țărilor terțe pentru care refuzul intrării nu se înregistrează în EES, aplică pe pașaport o
ștampilă de intrare, barată de o cruce cu cerneală neagră indelebilă, și scrie lângă aceasta, în partea
dreaptă, de asemenea cu cerneală indelebilă, litera (literele) corespunzătoare motivului (motivelor) de
refuz al intrării, a căror listă este conținută în modelul uniform de formular de refuz al intrării,
menționat în partea B a prezentei anexe. În plus, pentru aceste categorii de persoane, polițistul de
frontieră consemnează fiecare refuz al intrării într-un registru sau pe o listă în care menționează iden
titatea și cetățenia resortisantului țării terțe în cauză, referințele documentului care permite trecerea
frontierei de către resortisantul țării terțe în cauză, precum și motivul și data refuzului intrării.”;
(iii) la punctul 1, se adaugă următorul paragraf:
„Aspectele practice privind aplicarea ștampilei sunt prevăzute în anexa IV.”;
(b) în partea B, modelul uniform de formular pentru refuzul intrării la frontieră se modifică după cum urmează:
(i) după litera (I), se adaugă următorul text:
„(J) a refuzat să furnizeze date biometrice, în cazul în care acestea sunt necesare




pentru crearea, în Sistemul de intrare/ieșire, a dosarului individual
pentru efectuarea verificărilor la frontiere.”;
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(ii) în secțiunea intitulată „Observații”, se adaugă următorul text, sub cuvântul „Observații”:

 (se bifează de către polițistul de frontieră în cazul în care datele sunt stocate în Sistemul de intrare/ieșire)

„

Prin prezenta, persoana în cauză este informată că datele sale personale și informațiile privind acest refuz
al intrării sunt înregistrate în Sistemul de intrare/ieșire, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul
(UE) 2017/2226.
În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) 2017/2226, persoana în cauză are dreptul de a
obține datele care o vizează și care sunt înregistrate în Sistemul de intrare/ieșire și poate solicita ca datele
incorecte care o vizează să fie rectificate și ca datele înregistrate ilegal să fie șterse.”
4. Punctul 1 din anexa VII se înlocuiește cu următorul text:
„1. Șefii de stat, șefii de guvern și membrii guvernelor naționale însoțiți de soții (soțiile) lor, precum și membrii
delegațiilor oficiale ale acestora, și suveranii și alți membri de rang înalt ai unei familii regale
Prin derogare de la articolul 6 și de la articolele 8-14, șefii de stat, șefii de guvern
însoțiți de soții (soțiile) lor, precum și membrii delegațiilor oficiale ale acestora, și
înalt ai unei familii regale, invitați de guvernele statelor membre sau de organizații
și a căror sosire și plecare au fost anunțate oficial, pe cale diplomatică, nu sunt

și membrii guvernelor naționale
suveranii și alți membri de rang
internaționale în scopuri oficiale
supuși verificărilor la frontiere.”
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REGULAMENTUL (UE) 2017/2226 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2017
de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și
a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale
statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a
Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și
(UE) nr. 1077/2011
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și
articolul 87 alineatul (2) litera (a),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),
după consultarea Comitetului Regiunilor,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),
întrucât:
(1)

În comunicarea sa din 13 februarie 2008, intitulată „Pregătirea următoarelor etape ale gestionării frontierelor în
Uniunea Europeană”, Comisia a subliniat că, în cadrul strategiei Uniunii de gestionare integrată a frontierelor, este
necesar să se instituie un sistem de intrare/ieșire (Entry/Exit System – EES), prin care să se înregistreze electronic data
și locul de intrare și de ieșire a resortisanților țărilor terțe cărora li s-a permis șederea pe termen scurt pe teritoriul
statelor membre și să se calculeze durata de ședere autorizată a acestora.

(2)

Consiliul European din 19 și 20 iunie 2008 a subliniat importanța continuării activității de dezvoltare a strategiei
Uniunii privind gestionarea integrată a frontierelor, care presupune și o mai bună utilizare a tehnologiilor moderne,
în vederea îmbunătățirii gestionării frontierelor externe.

(3)

În comunicarea sa din 10 iunie 2009, intitulată „Un spațiu de libertate, securitate și justiție în serviciul cetățenilor”,
Comisia s-a exprimat în favoarea introducerii unui sistem electronic de înregistrare a intrărilor pe teritoriul statelor
membre și a ieșirilor de pe acesta la frontierele externe, în scopul de a se asigura o gestionare mai eficientă a
accesului la respectivul teritoriu.

(4)

Consiliul European din 23 și 24 iunie 2011 a solicitat accelerarea lucrărilor cu privire la „frontierele inteligente”. La
25 octombrie 2011, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Frontiere inteligente – opțiuni și calea de urmat”.

(5)

În cadrul orientărilor strategice adoptate în iunie 2014, Consiliul European a subliniat că spațiul Schengen, care le
permite cetățenilor să călătorească fără controale la frontierele interne, precum și numărul tot mai mare de
persoane care călătoresc spre Uniune impun o gestionare eficientă a frontierelor externe comune ale Uniunii
pentru a asigura o protecție puternică. Acesta a subliniat de asemenea că Uniunea trebuie să mobilizeze toate
instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a sprijini statele membre în sarcina lor și că, în acest scop,
gestionarea integrată a frontierelor externe ar trebui modernizată într-un mod eficient din punctul de vedere al
costurilor, pentru a asigura gestionarea inteligentă a frontierelor, printre altele, cu ajutorul unui sistem de intrare/
ieșire și cu sprijinul noii Agenții pentru sistemele informatice la scară largă (eu-LISA).

(6)

În Comunicarea sa din 13 mai 2015, intitulată „O agendă europeană privind migrația”, Comisia a subliniat că va fi
marcată o nouă etapă prin inițiativa „frontiere inteligente” care urmărește creșterea eficienței trecerii frontierei, prin
facilitarea trecerilor frontierei de către marea majoritate a călătorilor din țările terțe, care sunt de bună credință, și
prin consolidarea, în același timp, a luptei împotriva migrației neregulamentare prin crearea unui registru al tuturor
deplasărilor transfrontaliere ale resortisanților țărilor terțe, cu respectarea deplină a principiului proporționalității.

(1) JO C 487, 28.12.2016, p. 66.
(2) Poziția Parlamentului European din 25 octombrie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 20 noiembrie
2017.

9.12.2017

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/21

(7)

Pentru a îmbunătăți în continuare gestionarea frontierelor externe și, în special, pentru a verifica conformitatea cu
dispozițiile privind durata autorizată de ședere pe teritoriul statelor membre, ar trebui instituit un EES, care să
înregistreze electronic data și locul de intrare și de ieșire a resortisanților țărilor terțe admiși pentru o ședere pe
termen scurt pe teritoriul statelor membre și care să calculeze durata șederii autorizate a acestora. Sistemul ar trebui
să înlocuiască obligația de a ștampila pașapoartele resortisanților țărilor terțe, care este aplicabilă tuturor statelor
membre.

(8)

Este necesar să se precizeze obiectivele EES, categoriile de date care urmează să fie introduse în EES, scopurile în
care vor fi utilizate datele, criteriile privind introducerea acestora, autoritățile autorizate să acceseze datele, alte
norme privind prelucrarea datelor și protecția datelor cu caracter personal, precum și arhitectura tehnică a EES,
normele de operare și utilizare a acestuia și interoperabilitatea cu alte sisteme de informații. Este necesar, de
asemenea, să se definească responsabilitățile pentru EES.

(9)

EES ar trebui să se aplice resortisanților țărilor terțe care sunt admiși pentru o ședere pe termen scurt pe teritoriul
statelor membre. EES ar trebui să se aplice, de asemenea, resortisanților țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea
pentru o ședere pe termen scurt.

(10)

EES ar trebui să fie operat la frontierele externe ale statelor membre care aplică integral acquis-ul Schengen. Este de
dorit ca statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, să îl aplice integral înainte de punerea în
funcțiune a EES. Cu toate acestea, în cazul în care controalele la frontierele interne nu pot fi eliminate înainte de
punerea în funcțiune a EES, este necesar să se precizeze condițiile operării EES de către acele state membre care nu
aplică integral acquis-ul Schengen și să se stabilească dispozițiile privind operarea și utilizarea EES la frontierele
interne la care controalele nu au fost încă eliminate.
În ceea ce privește condițiile de operare a EES, EES ar trebui să fie operat la frontierele externe ale statelor membre
care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar pentru care verificarea în conformitate cu procedura de
evaluare Schengen aplicabilă a fost deja finalizată cu succes, cărora accesul pasiv la Sistemul de informații
privind vizele (VIS) instituit prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului (1) le-a fost acordat în scopul operării EES
și pentru care dispozițiile acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen (SIS) instituit prin
Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2) au fost puse în aplicare în
conformitate cu dispozițiile din actul de aderare relevant. În ceea ce privește dispozițiile privind operarea și
utilizarea EES de către statele membre care îndeplinesc aceste condiții, EES ar trebui să fie operat la toate frontierele
interne ale acelor state membre la care controalele nu au fost încă eliminate. Cu toate acestea, la astfel de frontiere
ar trebui să se aplice dispoziții specifice în ceea ce privește operarea și utilizarea EES, pentru a minimiza impactul
procedurii de verificare la frontiere la frontierele respective, fără a fi afectate nivelul de securitate și buna
funcționare a EES și fără a se aduce atingere celorlalte obligații de control la frontiere care decurg din Regulamentul
(UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(11)

Durata de ședere autorizată a resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor membre în sensul prezentului
regulament rezultă din acquis-ul Schengen aplicabil.

(12)

Un calculator automat ar trebui să fie inclus în EES. Calculatorul automat ar trebui să țină seama de șederile pe
teritoriul statelor membre care operează EES în vederea calculării limitei totale de 90 de zile în orice perioadă de
180 de zile. La calcularea respectivei limite totale cu ocazia intrării ulterioare a resortisantului țării terțe pe teritoriul
statelor membre ar trebui să fie luată în considerare orice prelungire a șederii autorizate. Șederile pe teritoriul
statelor membre care nu operează încă EES ar trebui să fie contorizate separat, pe baza ștampilelor aplicate pe
documentele de călătorie ale resortisanților țărilor terțe.

(13)

Calculatorul automat ar trebui să ia în considerare șederile pe teritoriul statelor membre care nu aplică încă integral
acquis-ul Schengen, dar care operează EES, numai în scopul verificării respectării limitei totale de 90 de zile în orice
perioadă de 180 de zile și în scopul verificării perioadei de valabilitate a unei vize Schengen de scurtă ședere.
Calculatorul automat nu ar trebui să calculeze durata șederii ca fiind autorizată de o viză națională de scurtă ședere
emisă de un stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar care operează EES. La calcularea

(1) Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de Informații privind Vizele (SIV) (JO L 213,
15.6.2004, p. 5).
(2) Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea
și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 381, 28.12.2006, p. 4).
(3) Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind
regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).
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duratei de ședere autorizată printr-o viză Schengen de scurtă ședere, calculatorul automat nu ar trebui să ia în
considerare șederile pe teritoriul statelor membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar care operează
EES.

(14)

Ar trebui să se stabilească norme precise cu privire la responsabilitatea pentru dezvoltarea și operarea EES și la
responsabilitatea statelor membre pentru conectarea lor la EES. Agenția Europeană pentru Gestionarea
Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, instituită prin
Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), ar trebui să fie responsabilă
pentru dezvoltarea și gestionarea operațională a unui EES centralizat în conformitate cu prezentul regulament.
Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 ar trebui modificat în consecință.

(15)

Obiectivele EES ar trebui să fie îmbunătățirea gestionării frontierelor externe, prevenirea imigrației neregulamentare
și facilitarea gestionării fluxurilor de migrație. EES ar trebui, în special și atunci când acest lucru este relevant, să
contribuie la identificarea tuturor persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile privind durata
de ședere autorizată pe teritoriul statelor membre. În plus, EES ar trebui să contribuie la prevenirea, depistarea și
investigarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave.

(16)

EES ar trebui să fie compus dintr-un sistem central (sistemul central al EES), care să opereze o bază de date centrală
informatizată de date biometrice și alfanumerice, dintr-o interfață uniformă națională în fiecare stat membru, dintrun canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central de informații privind vizele
(sistemul central al VIS) din cadrul VIS, precum și dintr-o infrastructură de comunicații securizată și criptată între
sistemul central al EES și interfețele uniforme naționale. Fiecare stat membru ar trebui să își conecteze infras
tructurile naționale de frontieră la interfața uniformă națională în mod securizat. Pentru a permite generarea de
statistici și raportarea, ar trebui creat un registru de date la nivel central. Pentru a permite resortisanților țărilor terțe
să verifice în orice moment durata rămasă de ședere autorizată, ar trebui dezvoltat un serviciu web. Serviciul web
ar trebui și să permită operatorilor de transport să verifice dacă resortisanții țărilor terțe care dețin o viză Schengen
de scurtă ședere eliberată pentru una sau două intrări au utilizat deja numărul de intrări autorizate de viza acestora.
Părțile interesate relevante ar trebui consultate în etapa de dezvoltare a respectivului serviciu web. La stabilirea
specificațiilor tehnice pentru accesul operatorilor de transport la serviciul web, ar trebui limitat în măsura posi
bilului impactul asupra călătoriei pasagerilor și asupra operatorilor de transport. În acest scop, ar trebui avută în
vedere integrarea corespunzătoare cu sistemele relevante.

(17)

Ar trebui stabilită interoperabilitatea între EES și VIS prin intermediul unui canal direct de comunicații între
sistemul central al VIS și sistemul central al EES, pentru a permite autorităților de frontieră care utilizează EES
să consulte VIS în scopul recuperării de date privind vizele pentru a crea sau a actualiza fișele de intrare/ieșire sau
fișele privind refuzul intrării, pentru a permite autorităților de frontieră să verifice valabilitatea vizei și identitatea
titularilor de viză căutând direct în VIS amprentele digitale la frontierele la care se operează EES și pentru a permite
autorităților de frontieră să verifice identitatea resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză prin
utilizarea amprentelor digitale, prin consultarea VIS. De asemenea, interoperabilitatea ar trebui să le permită
autorităților de frontieră și autorităților responsabile în domeniul vizelor care utilizează VIS să consulte EES
direct din VIS cu scopul de a examina cererile de viză și de a lua decizii cu privire la acestea și de a le
permite autorităților responsabile în domeniul vizelor să actualizeze datele privind vizele din EES în cazul în
care o viză este anulată, revocată sau prelungită. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului (2) ar trebui modificat în consecință. Recuperarea datelor privind vizele din VIS, importul
acestora în EES și actualizarea datelor din VIS în EES ar trebui să constituie un proces automatizat odată ce
operațiunea în cauză este lansată de către autoritatea relevantă. La stabilirea interoperabilității dintre EES și VIS ar
trebui să fie respectat principiul limitării scopului.

(18)

Prezentul regulament ar trebui să prevadă căror autorități din statele membre li se poate autoriza accesul la EES
pentru introducerea, modificarea, ștergerea sau consultarea de date în scopurile specifice ale EES și în măsura
necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin.

(1) Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției
europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție
(JO L 286, 1.11.2011, p. 1).
(2) Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind
vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008,
p. 60).
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(19)

Orice prelucrare a datelor din EES ar trebui să fie proporțională cu obiectivele urmărite și necesară pentru
îndeplinirea atribuțiilor autorităților competente. Atunci când utilizează EES, autoritățile competente ar trebui să
garanteze respectarea demnității umane și a integrității persoanelor ale căror date sunt solicitate și să nu discri
mineze persoanele pe motive de sex, rasă, culoare a pielii, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă,
religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate,
naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

(20)

EES ar trebui să înregistreze și să prelucreze date alfanumerice și date biometrice în primul rând cu scopul de a
îmbunătăți gestionarea frontierelor externe, de a preveni imigrația neregulamentară și de a facilita gestionarea
fluxurilor de migrație. În plus, ar trebui să fie posibil și să se acceseze datele cu caracter personal din EES pentru a
contribui la prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave numai în
condițiile prevăzute în prezentul regulament. Utilizarea datelor biometrice, în pofida impactului asupra vieții private
a călătorilor, este justificată din două motive. În primul rând, datele biometrice reprezintă o metodă fiabilă de
identificare a resortisanților țărilor terțe aflați pe teritoriul statelor membre dar care nu dețin documente de
călătorie sau orice alt mijloc de identificare, o situație obișnuită pentru migranții în situație neregulamentară. În
al doilea rând, datele biometrice permit o comparare mai fiabilă a datelor de intrare cu cele de ieșire ale călătorilor
de bună credință. Utilizarea imaginilor faciale în combinație cu datele dactiloscopice permite reducerea numărului
total de amprente digitale necesare pentru a fi înregistrate, rezultatul fiind identic din punctul de vedere al
exactității identificării.

(21)

În EES ar trebui înregistrate patru amprente digitale per resortisant al unei țări terțe exonerat de obligația de a
deține viză, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere fizic, pentru a se permite verificarea și identificarea
exacte, asigurând astfel faptul că resortisantul unei țări terțe nu este deja înregistrat sub o altă identitate sau cu un
alt document de călătorie și pentru a se garanta faptul că sunt disponibile date suficiente pentru realizarea
obiectivelor EES în toate circumstanțele. Amprentele digitale ale resortisanților țărilor terțe titulari de viză ar
trebui să fie verificate în VIS. În EES ar trebui să fie înregistrată imaginea facială a resortisanților țărilor terțe,
fie că sunt exonerați de obligația de a deține viză, fie că sunt titulari de viză. Amprentele digitale sau imaginile
faciale ar trebui să fie utilizate drept elemente biometrice de identificare pentru a verifica identitatea resortisanților
țărilor terțe care au fost înregistrați anterior în EES, atât timp cât dosarele lor individuale nu au fost șterse. Pentru a
ține seama de caracteristicile specifice fiecărui punct de trecere a frontierei și de diferitele tipuri de frontiere,
autoritățile naționale ar trebui să stabilească, pentru fiecare punct de trecere a frontierei, dacă amprentele
digitale sau imaginea facială urmează să fie utilizate drept elemente biometrice de identificare principale pentru
a efectua verificările necesare.

(22)

În lupta împotriva infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave, este necesar ca autoritățile desemnate să
aibă la dispoziție informațiile cele mai recente pentru a-și putea îndeplini atribuțiile. Accesarea datelor din VIS în
scopul aplicării legii și-a dovedit deja utilitatea pentru identificarea unor persoane decedate de moarte violentă sau
pentru sprijinirea anchetatorilor să înregistreze progrese substanțiale în cazuri legate de traficul de persoane,
terorism sau traficul ilicit de droguri. Accesarea datelor din EES este necesară pentru prevenirea, depistarea și
investigarea infracțiunilor de terorism menționate în Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a
Consiliului (1) sau a altor infracțiuni grave menționate în Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului (2). Ar trebui
să fie posibil ca datele din EES să fie utilizate drept instrument de verificare a identității în cazurile în care
resortisantul unei țări terțe și-a distrus documentele și în care autoritățile desemnate investighează o infracțiune
prin utilizarea amprentelor digitale sau a imaginilor faciale și doresc să stabilească identitatea unei anumite
persoane. Ar trebui de asemenea să fie posibil ca astfel de date să fie utilizate ca instrument pentru obținerea
de probe prin urmărirea rutelor de călătorie ale unei persoane suspectate de comiterea unei infracțiuni sau ale unei
victime a unei infracțiuni. Prin urmare, datele din EES ar trebui să fie disponibile pentru autoritățile desemnate ale
statelor membre și pentru Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii instituită prin
Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului (3) (Europol), sub rezerva condițiilor și a
limitărilor stabilite în prezentul regulament.
Condițiile de acces la EES în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor
infracțiuni grave ar trebui să fie de așa natură încât să permită autorităților desemnate din statele membre să trateze
cazurile suspecților care folosesc identități multiple. În acest scop, accesul la EES nu ar trebui împiedicat atunci
când se obține un răspuns pozitiv în cursul consultării unei baze de date relevante înainte de accesarea EES. În
scopul aplicării legii și pentru a preveni, a depista și a investiga infracțiunile de terorism sau alte infracțiuni grave, o

(1) Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de
înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017,
p. 6).
(2) Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între
statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).
(3) Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI,
2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).
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căutare în baza de date a EES ar trebui să fie considerată proporțională dacă există un motiv imperativ de
îngrijorare legat de securitatea publică. Orice căutare trebuie să fie justificată corespunzător și să fie proporțională
în raport cu interesele invocate.
(23)

Numai autoritățile desemnate care sunt responsabile de prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de
terorism sau a altor infracțiuni grave pentru care statele membre pot garanta că se aplică toate dispozițiile
prezentului regulament, precum și cele ale Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului (1),
și în cazul cărora aplicarea corectă a respectivelor dispoziții poate fi verificată de autoritățile competente, inclusiv
de autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680, ar trebui să aibă dreptul de a
consulta datele din EES.

(24)

Europol joacă un rol-cheie în ceea ce privește cooperarea dintre autoritățile statelor membre în domeniul inves
tigării infracțiunilor transfrontaliere prin susținerea prevenirii criminalității, a efectuării de analize și a desfășurării
de anchete în întreaga Uniune. În consecință, și Europol ar trebui să aibă acces la EES în cadrul atribuțiilor care îi
revin și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui
să monitorizeze prelucrarea datelor de către Europol și să asigure conformitatea deplină cu normele aplicabile
privind protecția datelor.

(25)

Accesul la EES în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave
reprezintă o ingerință în drepturile fundamentale la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter
personal ale persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în EES. Orice astfel de ingerință trebuie
să fie în conformitate cu legea, care trebuie formulată cu suficientă precizie pentru a permite persoanelor să își
adapteze comportamentul, să protejeze persoanele fizice împotriva arbitrarului și să indice cu suficientă claritate
marja de discreție conferită autorităților competente și modul în care acestea urmează să exercite respectiva putere
discreționară. În plus, într-o societate democratică, orice ingerință în respectivele drepturi fundamentale trebuie să
fie limitată la ceea ce este necesar pentru a proteja un interes legitim și proporțional și trebuie să fie proporțională
cu obiectivul legitim care trebuie atins.

(26)

Compararea datelor pe baza unei urme dactiloscopice ce poate fi găsită la locul infracțiunii (denumită în continuare
„amprentă digitală latentă”), este fundamentală în domeniul cooperării polițienești. Posibilitatea de a compara o
amprentă digitală latentă cu datele dactiloscopice stocate în EES, în cazurile în care există motive întemeiate să se
considere că autorul sau victima ar putea fi înregistrată în EES, este necesară pentru a permite autorităților
desemnate din statele membre să prevină, să depisteze sau să investigheze infracțiunile de terorism sau alte
infracțiuni grave, atunci când, de exemplu, singurele dovezi disponibile la locul infracțiunii constă în amprentele
digitale latente.

(27)

Este necesar să se desemneze autoritățile competente ale statelor membre și punctele centrale de acces prin
intermediul cărora se efectuează solicitările de acces la datele din EES, precum și să se țină o listă a unităților
operaționale în cadrul autorităților desemnate care sunt autorizate să solicite acest acces în scopuri specifice de
prevenire, depistare sau investigare a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

(28)

Solicitările de acces la datele din EES ar trebui prezentate punctului central de acces de către unitățile operaționale
din cadrul autorităților desemnate și ar trebui să fie motivate în mod corespunzător. Unitățile operaționale din
cadrul autorităților desemnate care sunt autorizate să solicite accesul la datele din EES nu ar trebui să acționeze în
calitate de autoritate de control. Punctul central de acces ar trebui să fie un organism sau o entitate căruia (căreia) i
se încredințează exercitarea autorității publice, în temeiul dreptului intern, și care ar trebui să aibă capacitatea,
având în vedere calitatea și efectivele personalului său, de a verifica efectiv îndeplinirea în fiecare caz a condițiilor
pentru solicitarea accesului la EES. Punctele centrale de acces ar trebui să acționeze independent de autoritățile
desemnate și ar trebui să fie responsabile de garantarea, în mod independent, a respectării stricte a condițiilor
privind accesul, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament. În caz de urgență, când accesul imediat este
necesar pentru a răspunde unei amenințări specifice și reale având legătură cu infracțiuni de terorism sau cu alte
infracțiuni grave, punctul central de acces ar trebui să fie în măsură să proceseze solicitarea imediat și să realizeze
verificarea ulterior.

(29)

Pentru a proteja datele cu caracter personal și a exclude căutările sistematice, prelucrarea datelor din EES ar trebui
să se realizeze numai în anumite cazuri și numai în situațiile în care este necesară în scopul prevenirii, depistării
sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave. În consecință, autoritățile desemnate și
Europol ar trebui să solicite accesul la EES numai atunci când au motive întemeiate să creadă că un astfel de acces
va furniza informații care vor contribui în mod substanțial la prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor
de terorism sau a altor infracțiuni grave.

(1) Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi
penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru
2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
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(30)

În plus, accesul la EES în scopul identificării unor suspecți necunoscuți, a unor autori necunoscuți sau a unor
victime necunoscute ale infracțiunilor de terorism sau ale altor infracțiuni grave ar trebui să fie permis numai cu
condiția să fi fost efectuate căutări în bazele de date naționale ale statului membru și căutarea cu ajutorul sistemelor
automatizate de identificare a amprentelor digitale ale tuturor celorlalte state membre în temeiul Deciziei
2008/615/JAI a Consiliului (1) să fi fost efectuată integral sau căutarea să nu fi fost efectuată integral în termen
de două zile de la lansarea sa.

(31)

În scopul asigurării eficienței la compararea și schimbul de date cu caracter personal, statele membre ar trebui să
aplice și să utilizeze pe deplin actualele acorduri internaționale, precum și dreptul Uniunii privind schimbul de date
cu caracter personal aflat deja în vigoare, în special Decizia 2008/615/JAI.

(32)

Datele cu caracter personal stocate în EES nu ar trebui păstrate mai mult decât este strict necesar pentru scopurile
pentru care sunt prelucrate. Este suficient ca datele referitoare la resortisanții țărilor terțe care au respectat durata de
ședere autorizată să fie păstrate în EES pentru o perioadă de trei ani în scopul gestionării frontierelor, pentru a se
evita necesitatea ca resortisanții unor țări terțe să se reînregistreze în EES înainte de scurgerea acestei perioade.
Această perioadă de trei ani de păstrare a datelor va reduce necesitatea unor reînregistrări frecvente și va fi benefică
pentru toți călătorii, întrucât se vor diminua atât timpul mediu necesar pentru trecerea frontierei, cât și timpul de
așteptare la punctele de trecere a frontierei. Chiar și pentru un călător care intră pe teritoriul statelor membre o
singură dată, faptul că alți călători deja înregistrați în EES nu vor mai trebui să se reînregistreze înainte de expirarea
acestei perioade de trei ani de păstrare a datelor va reduce timpul de așteptare la punctul de trecere a frontierei.
Această perioadă de trei ani de păstrare a datelor este, de asemenea, necesară pentru a facilita și a accelera trecerea
frontierei, inclusiv prin utilizarea unor sisteme automatizate și de self-service. De asemenea, este oportun să se
stabilească o perioadă de trei ani de păstrare a datelor pentru resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea
pentru o ședere pe termen scurt. Pentru resortisanții țărilor terțe care sunt membri ai familiei unui cetățean al
Uniunii căruia i se aplică Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) sau a unui resortisant
al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii și care nu dețin un
permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE, este oportun să se stocheze fiecare fișă pereche de intrare/ieșire
pentru o perioadă maximă de un an de la data ieșirii de pe teritoriul statelor membre asociată respectivei fișe. După
expirarea perioadelor de păstrare a datelor relevante, acestea ar trebui șterse automat.

(33)

Este necesar să se păstreze datele referitoare la resortisanții țărilor terțe, care nu au ieșit de pe teritoriul statelor
membre în cursul duratei autorizate de ședere, pentru o perioadă de cinci ani, pentru a sprijini procesul de
identificare și returnare. Exceptând existența unor motive de ștergere anticipată, datele respective ar trebui șterse
în mod automat după scurgerea perioadei de cinci ani.

(34)

Este necesar să se păstreze datele cu caracter personal ale resortisanților țărilor terțe care au respectat durata de
ședere autorizată și ale resortisanților țărilor terțe a căror intrare pentru o ședere pe termen scurt a fost refuzată,
pentru o perioadă de trei ani și să se păstreze datele cu caracter personal ale resortisanților țărilor terțe, care nu au
ieșit de pe teritoriul statelor membre înainte de expirarea duratei autorizate de ședere, pentru o perioadă de cinci
ani, pentru a permite polițiștilor de frontieră să efectueze analiza de risc necesară, impusă de Regulamentul (UE)
2016/399, înainte de a autoriza intrarea unui călător pe teritoriul statelor membre. Prelucrarea cererilor de viză în
cadrul oficiilor consulare necesită, de asemenea, analizarea istoricului călătoriilor efectuate de solicitant pentru a
evalua modul în care au fost utilizate vizele anterioare și a verifica dacă au fost respectate condițiile de ședere
autorizată. Abandonarea practicii de ștampilare a pașaportului urmează să fie compensată prin consultarea EES.
Prin urmare, istoricul călătoriilor disponibil în EES ar trebui să acopere o perioadă suficient de lungă pentru a
permite eliberarea vizelor.
În timpul efectuării analizelor de risc la frontieră și pe parcursul procesării cererilor de viză, ar trebui verificat
istoricul călătoriilor resortisanților țărilor terțe, pentru a se stabili dacă au depășit în trecut durata maximă a șederii
autorizate. Astfel, este necesar să se păstreze datele cu caracter personal ale resortisanților țărilor terțe, care nu au
ieșit de pe teritoriul statelor membre în cursul duratei de ședere autorizată, pentru o perioadă de cinci ani, mai
lungă comparativ cu cea pentru datele cu caracter personal ale resortisanților țărilor terțe care au respectat durata
de ședere autorizată și ale resortisanților țărilor terțe a căror intrare pentru o ședere pe termen scurt a fost refuzată.

(35)

Ar trebui stabilite norme privind răspunderea statelor membre pentru prejudiciile rezultate din încălcarea
dispozițiilor prezentului regulament.

(1) Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul
combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 1).
(2) Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe
teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68
și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).
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(36)

Fără a aduce atingere normelor mai specifice prevăzute de prezentul regulament în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (1) ar trebui
să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre efectuate în temeiul prezentului
regulament, cu excepția cazului în care respectiva prelucrare este efectuată de către autoritățile desemnate sau
de punctele centrale de acces ale statelor membre în scopul prevenirii, investigării sau depistării infracțiunilor de
terorism sau a altor infracțiuni grave.

(37)

Fără a aduce atingere normelor mai specifice prevăzute de prezentul regulament în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal, actele cu putere de lege și actele administrative naționale adoptate în temeiul Directivei
(UE) 2016/680 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile competente ale statelor
membre în scopul prevenirii, investigării sau depistării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave în
temeiul prezentului regulament.

(38)

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (2) ar trebui să se aplice activităților
instituțiilor sau organelor Uniunii atunci când își îndeplinesc atribuțiile care le revin în calitate de responsabili
pentru gestionarea operațională a EES.

(39)

Datele cu caracter personal obținute de un stat membru în temeiul prezentului regulament nu ar trebui transferate
sau puse la dispoziția niciunei țări terțe, organizații internaționale sau entități private stabilite în Uniune sau în
afara acesteia. Totuși, ca o excepție de la această regulă, ar trebui să fie posibil să se transfere astfel de date cu
caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, în cazul în care un astfel de transfer este
supus unor condiții stricte și este necesar în cazuri individuale pentru a sprijini identificarea unui resortisant al unei
țări terțe în legătură cu returnarea sa. În absența unei decizii privind caracterul adecvat adoptate prin intermediul
unui act de punere în aplicare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 sau a unor garanții adecvate la care sunt
supuse transferurile în temeiul respectivului regulament, ar trebui să fie posibil ca datele din EES să fie transferate,
în mod excepțional, în scopul returnării, către o țară terță sau o organizație internațională, numai atunci când acest
lucru este necesar din motive importante de interes public, astfel cum se prevede în respectivul regulament.

(40)

Ar trebui de asemenea să fie posibil ca datele cu caracter personal obținute de statele membre în temeiul
prezentului regulament să fie transferate către o țară terță într-un caz excepțional de urgență, atunci când există
un pericol iminent asociat cu o infracțiune de terorism sau atunci când există un pericol iminent pentru viața unei
persoane asociat cu o infracțiune gravă. Un pericol iminent pentru viața unei persoane ar trebui înțeles în sensul
includerii unui pericol care rezultă din comiterea unei infracțiuni grave împotriva persoanei respective, cum ar fi
vătămarea corporală gravă, traficul ilicit de organe și țesuturi umane, răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și
luarea de ostateci, exploatarea sexuală a copiilor, precum și pornografia infantilă și violul. Astfel de date ar trebui
transmise unei țări terțe numai dacă furnizarea oricărui tip de informații privind fișele de intrare/ieșire deținute de
țara terță solicitantă către statul membru care operează EES este asigurată în mod reciproc. Ar trebui să fie posibil
ca autoritățile competente ale statelor membre, ale căror autorități desemnate au acces la EES în temeiul
prezentului regulament, să transfere datele din EES către statele membre care nu operează EES, precum și către
statele membre cărora nu li se aplică prezentul regulament. O astfel de furnizare de informații ar trebui să fie
solicitată printr-o cerere motivată corespunzător și ar trebui să se limiteze la cazurile în care este necesară pentru
prevenirea, depistarea sau investigarea unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave. Ar trebui să fie
posibil ca un stat membru care operează EES să furnizeze astfel de informații numai dacă furnizarea oricărui tip de
informații privind fișele de intrare/ieșire deținute de statul membru solicitant către statul membru care operează
EES este asigurată în mod reciproc. Directiva (UE) 2016/680 se aplică tuturor prelucrărilor ulterioare de date
obținute din EES.

(41)

În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 ar
trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre, iar Autoritatea
Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui să monitorizeze activitățile instituțiilor și organelor Uniunii în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de
supraveghere ar trebui să coopereze între ele în cadrul activităților de monitorizare a EES.

(42)

În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680 ar trebui
să monitorizeze legalitatea prelucrării de către statele membre a datelor cu caracter personal în scopul aplicării legii.

(1) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(2) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a
acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
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(43)

Pe lângă dispozițiile privind informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679,
resortisanților țărilor terțe ale căror date urmează să fie înregistrate în EES ar trebui să li se furnizeze informații
adecvate referitoare la înregistrarea datelor respective. Aceste informații ar trebui să fie furnizate de statele membre
în scris, prin orice mijloc adecvat, inclusiv prin intermediul unor broșuri, afișe sau prin orice alte mijloace
electronice adecvate.

(44)

Pentru a asigura monitorizarea eficientă a aplicării prezentului regulament, acesta ar trebui să fie evaluat periodic.

(45)

Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile pentru încălcările dispozițiilor
prezentului regulament și să se asigure că acestea sunt puse în aplicare.

(46)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui
să îi fie conferite competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

(47)

Deoarece obiectivele prezentului regulament și anume instituirea EES și crearea unor obligații, condiții și proceduri
comune pentru utilizarea datelor nu pot fi realizate în mod suficient de către statele membre la nivel individual dar,
având în vedere amploarea și impactul acțiunii, pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta
măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din Tratatul privind
Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la respectivul articol,
prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea respectivelor obiective.

(48)

După punerea în funcțiune a EES, Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între
guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind
eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune (2) (denumită în continuare „Convenția de punere în
aplicare a Acordului Schengen”) ar trebui să fie modificată, în ceea ce privește acordurile bilaterale încheiate de
statele membre și durata autorizată a șederii peste limita de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile pentru
resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză. În evaluarea sa generală a EES, Comisia ar trebui să
includă o evaluare a utilizării acordurilor bilaterale de către statele membre. Ar trebui să fie posibil pentru Comisie
să includă opțiuni în primul raport de evaluare în vederea eliminării treptate a unor astfel de acorduri bilaterale și a
înlocuirii lor cu un instrument al Uniunii.

(49)

Costurile preconizate ale EES sunt mai scăzute decât bugetul alocat pentru frontierele inteligente în cadrul
Regulamentului (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3). Prin urmare, în urma
adoptării prezentului regulament, Comisia ar trebui, prin intermediul unui act delegat prevăzut în Regulamentul
(UE) nr. 515/2014, să realoce suma acordată în prezent pentru dezvoltarea de sisteme informatice de sprijin pentru
gestionarea fluxurilor migratorii la frontierele externe.

(50)

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Directivei 2004/38/CE.

(51)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are
obligații în temeiul acestuia și acesta nu i se aplică. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a
acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase
luni de la data la care Consiliul decide cu privire la prezentul regulament, dacă îl va pune în aplicare în legislația sa
națională.

(52)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă,
în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (4); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea
prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și acesta nu i se aplică.

(53)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în
conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (5); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului
regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și acesta nu i se aplică.

(1) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și
principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către
Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(2) JO L 239, 22.9.2000, p. 19.
(3) Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului
pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/
2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).
(4) Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a
participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).
(5) Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquisului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).
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(54)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen în înțelesul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei
în ceea ce privește asocierea acestor două state la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquisului Schengen (1), care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (2).

(55)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în
înțelesul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea
Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (3), care se
află sub incidența dispozițiilor articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din
Decizia 2008/146/CE a Consiliului (4) și cu articolul 3 din Decizia 2008/149/JAI a Consiliului (5).

(56)

În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen
în înțelesul Protocolului semnat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și
Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană,
Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare,
asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (6), care se află sub incidența articolului 1 punctul A din
Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (7) și cu articolul 3 din
Decizia 2011/349/UE a Consiliului (8).

(57)

În ceea ce privește Ciprul, Bulgaria, România și Croația, dispozițiile prezentului regulament referitoare la SIS și la
VIS constituie dispoziții care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau se raportează la acesta în alt mod, în înțelesul
articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003, al articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005
și, respectiv, al articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2011, coroborat cu Deciziile 2010/365/UE (9),
(UE) 2017/733 (10) și (UE) 2017/1908 (11) ale Consiliului.

În plus, operarea EES necesită acordarea accesului pasiv la VIS și punerea în aplicare în conformitate cu deciziile
relevante ale Consiliului a tuturor dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la SIS. Acele condiții pot fi
îndeplinite numai în urma finalizării cu succes a verificării efectuate în conformitate cu procedura de evaluare
Schengen aplicabilă. Prin urmare, EES ar trebui să fie operat numai de către statele membre care îndeplinesc
condițiile respective până la punerea în funcțiune a EES. Statele membre care nu operează EES de la punerea în
funcțiune inițială a acestuia ar trebui să fie conectate la EES în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul
regulament de îndată ce îndeplinesc toate acele condiții.
(1) JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
(2) Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul
Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în
aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).
(3) JO L 53, 27.2.2008, p. 52.
(4) Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între
Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în
aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).
(5) Decizia 2008/149/JAI a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare,
respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 50).
(6) JO L 160, 18.6.2011, p. 21.
(7) Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la
Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la
punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne
și circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).
(8) Decizia 2011/349/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la
Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la
punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în special în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie
penală și cooperarea polițienească (JO L 160, 18.6.2011, p. 1).
(9) Decizia 2010/365/UE a Consiliului din 29 iunie 2010 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de
informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (JO L 166, 1.7.2010, p. 17).
(10) Decizia (UE) 2017/733 a Consiliului din 25 aprilie 2017 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul
de Informații Schengen în Republica Croația (JO L 108, 26.4.2017, p. 31).
(11) Decizia (UE) 2017/1908 a Consiliului din 12 octombrie 2017 privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acquis-ului
Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Republica Bulgaria și în România (JO L 269, 19.10.2017, p. 39).
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(58)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la 21 septembrie 2016.

(59)

Prezentul regulament instituie norme stricte privind accesul la sistemul EES, precum și garanțiile necesare pentru
un astfel de acces. Acesta prevede totodată drepturile persoanelor fizice de acces, la rectificare, la completare, la
ștergere și de a formula o cale de atac, în special dreptul la o cale de atac judiciară, precum și supravegherea
operațiunilor de prelucrare de către autorități publice independente. Prin urmare, prezentul regulament respectă
drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în
special, dreptul la demnitate umană, interzicerea sclaviei și a muncii forțate, dreptul la libertate și la siguranță,
respectarea vieții private și de familie, protecția datelor cu caracter personal, dreptul la nediscriminare, drepturile
copilului, drepturile persoanelor în vârstă, integrarea persoanelor cu handicap și dreptul la o cale de atac eficientă și
la un proces echitabil.

(60)

Prezentul regulament nu aduce atingere obligațiilor care rezultă din Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951
privind statutul refugiaților, astfel cum a fost completată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Obiectul
(1)

Prezentul regulament instituie un „sistem de intrare/ieșire” (EES) pentru:

(a) înregistrarea și stocarea datei, a orei și a locului intrării și ieșirii resortisanților țărilor terțe care trec frontierele statelor
membre la care se operează EES;
(b) calcularea duratei de ședere autorizată a unor astfel de resortisanți ai țărilor terțe;
(c) generarea de alerte către statele membre atunci când șederea autorizată a expirat; și
(d) înregistrarea și stocarea datei, a orei și a locului refuzului intrării resortisanților țărilor terțe a căror intrare pentru o
ședere pe termen scurt a fost refuzată, precum și a autorității statului membru care a refuzat intrarea și a motivelor
refuzului.
(2)
În scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, prezentul
regulament stabilește, de asemenea, condițiile conform cărora autoritățile desemnate ale statelor membre și Europol
pot obține accesul la EES pentru consultare.
Articolul 2
Domeniul de aplicare
(1)

Prezentul regulament se aplică:

(a) resortisanților țărilor terțe care sunt admiși pentru o ședere pe termen scurt pe teritoriul statelor membre și care, în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399, sunt supuși verificărilor la frontiere atunci când trec frontierele la care
se operează EES; și
(b) resortisanților țărilor terțe, la intrarea și la ieșirea de pe teritoriul statelor membre, care:
(i) sunt membri ai familiei unui cetățean al Uniunii căruia i se aplică Directiva 2004/38/CE sau a unui resortisant al
unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui
acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte; și
(ii) nu dețin un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de ședere în temeiul Regula
mentului (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului (1).
(2)
Prezentul regulament se aplică, de asemenea, resortisanților țărilor terțe a căror intrare pentru o ședere pe termen
scurt pe teritoriul statelor membre este refuzată în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/399.
(1) 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 (JO L 157, 15.6.2002, p. 1).
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Prezentul regulament nu se aplică:

(a) resortisanților țărilor terțe care sunt membri ai familiei unui cetățean al Uniunii căruia i se aplică Directiva
2004/38/CE și care dețin un permis de ședere în temeiul directivei menționate, indiferent dacă ei îl însoțesc sau i
se alătură respectivului cetățean al Uniunii;
(b) resortisanților țărilor terțe care sunt membri ai familiei unui resortisant al unei țări terțe, indiferent dacă ei îl însoțesc
sau i se alătură respectivului resortisant al unei țări terțe, atunci când:
(i) respectivul resortisant al unei țări terțe beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor
Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă
parte; și
(ii) respectivii resortisanți ai țărilor terțe dețin un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de
ședere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1030/2002;
(c) titularilor permiselor de ședere menționate la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) 2016/399, altele decât
cele prevăzute la literele (a) și (b) din prezentul alineat;
(d) resortisanților țărilor terțe care își exercită dreptul la mobilitate în conformitate cu Directiva 2014/66/UE a Parla
mentului European și a Consiliului (1) sau cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului (2);
(e) titularilor vizelor de lungă ședere;
(f) resortisanților din Andorra, Monaco și San Marino și titularilor unui pașaport eliberat de Statul Cetății Vaticanului;
(g) persoanelor sau categoriilor de persoane exonerate de verificările la frontiere sau care beneficiază de norme specifice
privind verificările la frontiere, menționate la articolul 6a alineatul (3) litera (g) din Regulamentul (UE) 2016/399;
(h) persoanelor sau categoriilor de persoane menționate la articolul 6a alineatul (3) literele (h), (i), (j) și (k) din Regula
mentul (UE) 2016/399.
(4)
Dispozițiile prezentului regulament referitoare la calcularea duratei de ședere autorizată și la generarea de alerte
către statele membre atunci când șederea autorizată a expirat nu se aplică resortisanților țărilor terțe care:
(a) sunt membri ai familiei unui cetățean al Uniunii căruia i se aplică Directiva 2004/38/CE sau a unui resortisant al unei
țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord
încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte; și
(b) nu dețin un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de ședere în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 1030/2002.
Articolul 3
Definiții
(1)

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „frontiere externe” înseamnă frontierele externe, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul
(UE) 2016/399;
2. „frontiere interne” înseamnă frontierele interne, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul
(UE) 2016/399;
3. „autoritate de frontieră” înseamnă polițistul de frontieră desemnat, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze
verificări la frontiere, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2016/399;
(1) Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a
resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii (JO L 157, 27.5.2014, p. 1).
(2) Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a
resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau
proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).
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4. „autoritate responsabilă în domeniul imigrației” înseamnă autoritatea competentă responsabilă, în conformitate cu
dreptul intern, de una sau mai multe dintre următoarele:
(a) să verifice, pe teritoriul statelor membre, îndeplinirea condițiilor de intrare sau de ședere autorizată pe teritoriul
statelor membre;
(b) să examineze condițiile referitoare la rezidența resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor membre și să
adopte decizii în acest sens în măsura în care respectiva autoritate nu constituie o „autoritate decizională” astfel
cum este definită la articolul 2 litera (f) din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1) și,
după caz, să ofere consiliere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului (2);
(c) returnarea resortisanților țărilor terțe către o țară terță de origine sau de tranzit;
5. „autoritate responsabilă în domeniul vizelor” înseamnă autoritatea responsabilă în domeniul vizelor, astfel cum este
definită la articolul 4 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;
6. „resortisant al unei țări terțe” înseamnă orice persoană care nu este cetățean al Uniunii în sensul articolului 20
alineatul (1) din TFUE, cu excepția persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al
cetățenilor Uniunii în temeiul unor acorduri între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și țări terțe, pe de altă
parte;
7. „document de călătorie” înseamnă un pașaport sau un alt document echivalent care îi dă dreptul titularului să treacă
frontierele externe și pe care se poate aplica o viză;
8. „ședere pe termen scurt” înseamnă șederile pe teritoriul statelor membre a căror durată nu depășește 90 de zile în
orice perioadă de 180 de zile, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/399;
9. „viză de scurtă ședere” înseamnă viza, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 litera (a) din Regulamentul (CE)
nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3);
10. „viză națională de scurtă ședere” înseamnă o autorizație emisă de un stat membru care nu aplică integral acquis-ul
Schengen în vederea unei șederi preconizate pe teritoriul statului membru respectiv a cărei durată nu depășește limita
de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile;
11. „ședere autorizată” înseamnă numărul exact de zile în decursul cărora unui resortisant al unei țări terțe i se permite să
rămână legal pe teritoriul statelor membre, calculat începând cu data intrării, în conformitate cu dispozițiile aplicabile;
12. „stat membru responsabil” înseamnă statul membru care a introdus datele în EES;
13. „verificare” înseamnă procesul de comparare a unor serii de date în vederea stabilirii validității unei identități declarate
(controlul realizat prin compararea a două serii de date);
14. „identificare” înseamnă procesul de determinare a identității unei persoane prin consultarea unei baze de date în
funcție de mai multe serii de date (controlul realizat prin compararea mai multor serii de date);
15. „date alfanumerice” înseamnă date constând în litere, cifre, caractere speciale, spații și semne de punctuație;
16. „date dactiloscopice” înseamnă datele privind cele patru amprente digitale ale indexului, degetului mijlociu, degetului
inelar și degetului mic de la mâna dreaptă, în cazul în care acestea sunt disponibile, și, în caz contrar, de la mâna
stângă;
17. „imagine facială” înseamnă imagini digitale ale feței;
18. „date biometrice” înseamnă datele dactiloscopice și imaginea facială;
(1) Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și
retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).
(2) Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de
imigrație (JO L 64, 2.3.2004, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar
de vize (Codul de vize), (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).
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19. „persoană care a depășit durata de ședere autorizată” înseamnă un resortisant al unei țări terțe care nu îndeplinește
sau nu mai îndeplinește condițiile referitoare la durata sa de ședere autorizată pe termen scurt pe teritoriul statelor
membre;
20. „eu-LISA” înseamnă Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în
Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011;
21. „autorități de supraveghere” înseamnă autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul
(1) din Regulamentul (UE) 2016/679 și autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 41 alineatul
(1) din Directiva (UE) 2016/680;
22. „date din EES” înseamnă toate datele stocate în sistemul central al EES în conformitate cu articolul 14 și cu articolele
16-20;
23. „aplicarea legii” înseamnă prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni
grave;
24. „infracțiune de terorism” înseamnă o infracțiune prevăzută de dreptul intern care corespunde sau este echivalentă cu
una dintre infracțiunile menționate în Directiva (UE) 2017/541;
25. „infracțiune gravă” înseamnă o infracțiune care corespunde sau este echivalentă cu una dintre infracțiunile menționate
la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI, dacă se pedepsește în temeiul dreptului intern cu o
pedeapsă sau cu o măsură de siguranță privative de libertate a căror durată maximă este de cel puțin trei ani;
26. „autoritate desemnată” înseamnă o autoritate desemnată de un stat membru în temeiul articolului 29 drept respon
sabilă cu prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;
27. „sistem de self-service” înseamnă un sistem de self-service, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 23 din Regu
lamentul (UE) 2016/399;
28. „poartă electronică” înseamnă o poartă electronică, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 24 din Regulamentul
(UE) 2016/399;
29. „rată de eșec în ceea ce privește înregistrarea (Failure To Enrol Rate, FTER)” înseamnă procentul de înregistrări cu o
calitate insuficientă a înregistrării biometrice;
30. „rata rezultatelor de identificare fals pozitive (False Positive Identification Rate, FPIR)” înseamnă procentul corespon
dențelor generate de sistem în cursul unei căutări biometrice care nu aparțin călătorului supus verificării;
31. „rata rezultatelor de identificare fals negative (False Negative Identification Rate, FNIR)” înseamnă procentul corespon
dențelor omise în cursul unei căutări biometrice, deși datele biometrice ale călătorului au fost înregistrate.
(2)
Termenii definiți la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/679 au același înțeles în prezentul regulament în
măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către autoritățile statelor membre în scopurile
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament.
(3)
Termenii definiți la articolul 3 din Directiva (UE) 2016/680 au același înțeles în prezentul regulament, în măsura în
care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către autoritățile statelor membre în scopurile prevăzute la articolul 6
alineatul (2) din prezentul regulament.
Articolul 4
Frontierele la care se operează EES și utilizarea EES la respectivele frontiere
(1)

EES se operează la frontierele externe.
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(2)
Statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen introduc EES la frontierele lor interne cu statele membre
care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES.
(3)
Statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen și statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul
Schengen, dar operează EES introduc EES la frontierele lor interne cu statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul
Schengen și nu operează EES.
(4)
Statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES introduc EES la frontierele lor
interne definite la articolul 2 punctul 1 literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2016/399.
(5)
Prin derogare de la articolul 23 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf și de la articolul 27, un stat membru
care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES, introduce EES fără funcționalități biometrice la
frontierele sale terestre interne cu un stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES.
Dacă, la respectivele frontiere interne, un resortisant al țării terțe nu este încă înregistrat în EES, dosarul individual al
respectivului resortisant al țării terțe este creat fără a se înregistra date biometrice. Datele biometrice se adaugă la
următorul punct de trecere a frontierei la care se operează EES cu funcționalități biometrice.
Articolul 5
Structura EES
eu-LISA dezvoltă EES și asigură gestionarea operațională a acestuia, inclusiv funcționalitățile de prelucrare a datelor
biometrice menționate la articolul 16 alineatul (1) litera (d) și la articolul 17 alineatul (1) literele (b) și (c), precum și
securitatea adecvată a EES.
Articolul 6
Obiectivele EES
(1)
Prin înregistrarea și stocarea datelor în EES, precum și prin furnizarea accesului statelor membre la aceste date,
obiectivele EES sunt următoarele:
(a) să sporească eficiența verificărilor la frontiere prin calcularea și monitorizarea duratei de ședere autorizată la intrarea și
la ieșirea resortisanților țărilor terțe care sunt admiși pentru o ședere pe termen scurt;
(b) să sprijine identificarea resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare sau
de ședere pe termen scurt pe teritoriul statelor membre;
(c) să permită identificarea și depistarea persoanelor care au depășit durata de ședere autorizată și să permită autorităților
naționale competente din statele membre să ia măsurile corespunzătoare;
(d) să permită verificarea electronică în EES a refuzurilor intrării;
(e) să permită automatizarea verificărilor la frontiere efectuate asupra resortisanților țărilor terțe;
(f) să permită autorităților responsabile în domeniul vizelor să aibă acces la informațiile privind utilizarea legală a vizelor
anterioare;
(g) să îi informeze pe resortisanții țărilor terțe cu privire la durata de ședere autorizată a acestora;
(h) să culeagă date statistice privind intrările și ieșirile, refuzurile intrării și situațiile de depășire a duratei de ședere
autorizată în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe în scopul de a îmbunătăți evaluarea riscului de depășire a
duratei de ședere autorizată și de a sprijini elaborarea, la nivelul Uniunii, de politici în materie de migrație bazate pe
date concrete;
(i) să combată fraudarea identității și utilizarea abuzivă a documentelor de călătorie.
(2)
Acordând acces autorităților desemnate în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul regulament, obiectivele
EES sunt următoarele:
(a) să contribuie la prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;
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(b) să permită generarea de informații pentru anchetele legate de infracțiunile de terorism sau alte infracțiuni grave,
inclusiv identificarea autorilor, a suspecților și a victimelor infracțiunilor respective care au trecut frontierele externe.
(3)
Acolo unde este cazul, EES susține statele membre în executarea programelor lor naționale de facilitare instituite în
conformitate cu articolul 8d din Regulamentul (UE) 2016/399, în scopul de a facilita trecerea frontierei pentru resorti
sanții țărilor terțe:
(a) permițând accesul autorităților naționale competente menționate la articolul 8d din Regulamentul (UE) 2016/399 la
informațiile privind șederile pe termen scurt anterioare sau refuzurile anterioare ale intrării, în scopul analizării
cererilor de acces la programele naționale de facilitare și al adoptării deciziilor menționate la articolul 25 din
prezentul regulament;
(b) notificând autoritățile de frontieră cu privire la faptul că este acordat accesul la un program național de facilitare.
Articolul 7
Arhitectura tehnică a EES
(1)

EES este compus din următoarele elemente:

(a) un sistem central (sistemul central al EES);
(b) o interfață uniformă națională (National Uniform Interface – NUI) în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice
comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central al EES la infrastructurile
naționale de frontieră din statele membre în mod securizat;
(c) un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central al VIS;
(d) o infrastructură de comunicații, care trebuie să fie securizată și criptată, între sistemul central al EES și NUI;
(e) serviciul web menționat la articolul 13;
(f) registrul de date, instituit la nivel central, astfel cum este menționat la articolul 63 alineatul (2).
(2)
Sistemul central al EES este găzduit de eu-LISA în site-urile tehnice ale agenției. Acesta asigură funcționalitățile
prevăzute în prezentul regulament în condițiile de disponibilitate, calitate și viteză menționate la articolul 37 alineatul (3).
(3)
Fără a aduce atingere Deciziei 2008/602/CE a Comisiei (1), anumite componente hardware și software ale infras
tructurii de comunicații a EES sunt partajate cu infrastructura de comunicații a VIS menționată la articolul 1 alineatul (2)
din Decizia 2004/512/CE. Se asigură separarea logică a datelor din VIS de datele din EES.
Articolul 8
Interoperabilitatea cu VIS
(1)
eu-LISA instituie un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central al VIS pentru a
permite interoperabilitatea dintre EES și VIS. Consultarea directă între EES și VIS este posibilă numai dacă atât prezentul
regulament, cât și Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevăd acest lucru. Recuperarea datelor privind vizele din VIS,
importul acestora în EES și actualizarea datelor din VIS în EES constituie un proces automatizat odată ce operațiunea
în cauză este lansată de către autoritatea relevantă.
(2)

Interoperabilitatea permite autorităților de frontieră care utilizează EES să consulte VIS direct din EES în scopul:

(a) de a recupera datele privind vizele direct din VIS și a le importa în EES, în vederea creării sau actualizării fișei de
intrare/ieșire sau a fișei privind refuzul intrării aparținând unui titular de viză, în conformitate cu articolele 14, 16 și
18 din prezentul regulament și cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;
(1) Decizia 2008/602/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a arhitecturii fizice și a cerințelor privind interfețele naționale și
infrastructura de comunicații dintre Sistemul central de informații privind vizele (VIS) și interfețele naționale pentru etapa de
dezvoltare (JO L 194, 23.7.2008, p. 3).
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(b) de a recupera datele privind vizele direct din VIS și a le importa în EES, pentru a actualiza fișa de intrare/ieșire în cazul
anulării, revocării sau prelungirii unei vize în conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament și cu articolele 13,
14 și 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;
(c) de a verifica, în temeiul articolului 23 din prezentul regulament și al articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 767/2008, autenticitatea și valabilitatea vizei relevante sau îndeplinirea condițiilor de intrare pe teritoriul statelor
membre în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399;
(d) de a verifica, la frontierele la care se operează EES, dacă un resortisant al unei țări terțe exonerat de obligația de a
deține viză a fost înregistrat anterior în VIS în conformitate cu articolul 23 din prezentul regulament și cu artico
lul 19a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008; și
(e) în cazul în care identitatea unui titular de viză se verifică prin utilizarea amprentelor digitale, în scopul de a verifica, la
frontierele la care se operează EES, identitatea unui titular de viză comparând amprentele digitale ale titularului de viză
cu amprentele digitale înregistrate în VIS în conformitate cu articolul 23 din prezentul regulament și cu articolul 18
alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
(3)
Interoperabilitatea permite autorităților responsabile în domeniul vizelor care utilizează VIS să consulte EES din VIS
în scopul de a:
(a) examina cererile de viză și de a adopta decizii privind cererile respective în conformitate cu articolul 24 din prezentul
regulament și cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;
(b) examina, în cazul statelor membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES, cererile de
acordare a unor vize naționale de scurtă ședere și de a adopta decizii privind cererile respective;
(c) actualiza datele privind vizele din fișa de intrare/ieșire în cazul anulării, revocării sau prelungirii unei vize în
conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament și cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
(4)
În ceea ce privește operarea serviciului web al EES menționat la articolul 13, baza de date separată, care poate fi
doar citită, menționată la articolul 13 alineatul (5) se actualizează zilnic prin intermediul VIS, prin extragerea unidi
recțională a subsetului minim necesar de date din VIS.
Articolul 9
Accesul la EES în scopul introducerii, modificării, ștergerii și consultării de date
(1)
Accesul la EES în scopul introducerii, modificării, ștergerii și consultării datelor menționate la articolul 14 și la
articolele 16-20 este rezervat exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător în acest scop din cadrul autorităților
naționale din fiecare stat membru care au competențe în ceea ce privește scopurile prevăzute la articolele 23-35. Accesul
este limitat în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor autorităților naționale respective în conformitate cu
respectivele scopuri și este proporțional cu obiectivele urmărite.
(2)
Fiecare stat membru desemnează autoritățile naționale competente care sunt autoritățile de frontieră, autoritățile
responsabile în domeniul vizelor și autoritățile responsabile în domeniul imigrației în sensul prezentului regulament.
Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților naționale competente are acces la EES pentru intro
ducerea, modificarea, ștergerea sau consultarea de date. Fiecare stat membru comunică fără întârziere eu-LISA o listă a
respectivelor autorități naționale. În lista respectivă se specifică scopul în care fiecare autoritate poate avea acces la datele
înregistrate în EES.
(3)
Autoritățile care au dreptul să consulte sau să acceseze datele din EES în scopul prevenirii, depistării și investigării
infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave sunt desemnate în conformitate cu capitolul IV.
Articolul 10
Principii generale
(1)
Fiecare autoritate competentă autorizată să acceseze EES se asigură că utilizarea EES este necesară, adecvată și
proporțională.
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(2)
Fiecare autoritate competentă se asigură că utilizarea EES, inclusiv prelevarea de date biometrice, este conformă cu
garanțiile stipulate în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului. În
special, la prelevarea datelor unui copil, interesele superioare ale copilului sunt considerate primordiale.
Articolul 11
Calculatorul automat și obligația de a-i informa pe resortisanții țărilor terțe cu privire la durata rămasă de ședere
autorizată
(1)
EES cuprinde un calculator automat care indică durata maximă de ședere autorizată, pentru resortisanții țărilor terțe
înregistrați în EES.
Calculatorul automat nu se aplică resortisanților țărilor terțe:
(a) care sunt membri ai familiei unui cetățean al Uniunii căruia i se aplică Directiva 2004/38/CE sau a unui resortisant al
unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui
acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte; și
(b) care nu dețin un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de ședere în temeiul Regula
mentului (CE) nr. 1030/2002.
(2)

Calculatorul automat furnizează autorităților competente informații:

(a) la intrare, privind durata maximă de ședere autorizată a resortisanților țărilor terțe și precizează dacă a fost epuizat
numărul de intrări autorizate ale unei vize de scurtă ședere eliberate pentru una sau două intrări;
(b) în cursul verificărilor sau al controalelor efectuate pe teritoriul statelor membre, privind durata rămasă de ședere
autorizată sau durata de depășire a șederii autorizate a resortisanților țărilor terțe;
(c) la ieșire, privind orice depășire de către resortisanții țărilor terțe a duratei de ședere autorizată;
(d) atunci când examinează cererile de viză de scurtă ședere și adoptă decizii asupra acestora, privind durata maximă
rămasă de ședere autorizată, pe baza datelor de intrare preconizate.
(3)
Autoritățile de frontieră îl informează pe resortisantul țării terțe cu privire la durata maximă de ședere autorizată,
care ia în calcul numărul de intrări și durata șederii autorizate de viză, în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din
Regulamentul (UE) 2016/399. Informațiile respective sunt furnizate fie de către polițistul de frontieră la momentul
verificărilor la frontiere, fie prin intermediul echipamentului instalat la punctul de trecere a frontierei care permite
resortisantului țării terțe să consulte serviciul web menționat la articolul 13 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament.
(4)
Pentru resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține viză care rămân, pe baza unei vize de scurtă ședere sau
a unei vize naționale de scurtă ședere, într-un stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează
EES, calculatorul automat nu indică șederea autorizată în temeiul vizei de scurtă ședere sau al vizei naționale de scurtă
ședere.
În cazul menționat la primul paragraf, calculatorul automat verifică numai:
(a) respectarea limitei totale de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile; și
(b) pentru vizele de scurtă ședere, respectarea perioadei de valabilitate a acestor vize.
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(5)
În scopul de a verifica dacă resortisanții țărilor terțe titulari ai unei vize de scurtă ședere eliberată pentru una sau
două intrări au utilizat deja numărul de intrări autorizate de viza de scurtă ședere, calculatorul automat ia în considerare
numai intrările pe teritoriul statelor membre care aplică integral acquis-ul Schengen. Verificarea respectivă nu se efec
tuează însă la intrarea pe teritoriul statelor membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES.
(6)
Calculatorul automat se aplică și în cazul șederilor pe termen scurt pe baza unei vize de scurtă ședere cu valabilitate
teritorială limitată eliberate în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009. În astfel
de cazuri, calculatorul automat ia în considerare șederea autorizată printr-o astfel de viză, indiferent dacă șederea cumulată
a resortisantului țării terțe în cauză depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.
Articolul 12
Mecanismul de informare
(1)
EES cuprinde un mecanism care identifică în mod automat fișele de intrare/ieșire care nu conțin date privind ieșirea
imediat după data de expirare a unei șederi autorizate și identifică automat fișele în cazul cărora s-a depășit durata
maximă de ședere autorizată.
(2)
Pentru resortisanții țărilor terțe care trec o frontieră pe baza unui document de facilitare a tranzitului (Facilitated
Transit Document) valabil, eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 693/2003 al Consiliului (1) (FTD), EES
cuprinde un mecanism care identifică în mod automat fișele de intrare/ieșire care nu conțin date privind ieșirea
imediat după expirarea șederii autorizate și identifică automat fișele în cazul cărora s-a depășit durata maximă de
ședere autorizată.
(3)
O listă, generată de EES, cuprinzând datele menționate la articolele 16 și 17 ale tuturor persoanelor identificate ca
fiind persoane care au depășit durata de ședere autorizată, este pusă la dispoziția autorităților naționale competente
desemnate în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), pentru a permite respectivelor autorități să adopte măsuri adecvate.
Articolul 13
Serviciul web
(1)
Pentru ca resortisanții țărilor terțe să poată verifica în orice moment durata rămasă de ședere autorizată, accesul
securizat pe internet la un serviciu web găzduit de eu-LISA în site-urile tehnice ale acesteia permite resortisanților țărilor
terțe să furnizeze datele cerute în temeiul articolului 16 alineatul (1) litera (b), împreună cu data de intrare sau de ieșire
preconizată a acestora, sau ambele. Pe baza datelor respective, serviciul web oferă resortisanților țărilor terțe un răspuns
„OK/NOT OK”, precum și informații cu privire la durata rămasă de ședere autorizată.
(2)
Prin derogare de la alineatul (1), pentru o ședere preconizată într-un stat membru care nu aplică încă integral
acquis-ul Schengen dar care operează EES, serviciul web nu furnizează nicio informație referitoare la șederea autorizată pe
baza unei vize de scurtă ședere sau a unei vize naționale de scurtă ședere.
În cazul menționat la primul paragraf, serviciul web permite resortisanților țărilor terțe să verifice respectarea limitei totale
de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile și să primească informații cu privire la durata rămasă de ședere autorizată
din limita respectivă. Informațiile în cauză se furnizează pentru șederile în perioada de 180 de zile care precedă
consultarea serviciului web sau pentru data de intrare sau de ieșire preconizată a acestora, sau pentru ambele.
(3)
În scopul îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (b) din Convenția de
punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport utilizează serviciul web pentru a verifica dacă resorti
sanții țărilor terțe care dețin o viză de scurtă ședere eliberată pentru una sau două intrări au utilizat deja numărul de
intrări autorizate de viza acestora. Operatorii de transport furnizează datele menționate la articolul 16 alineatul (1) literele
(a), (b) și (c) din prezentul regulament. Pe baza datelor respective, serviciul web furnizează operatorilor de transport un
răspuns „OK/NOT OK”. Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit în conformitate cu
dreptul aplicabil. Operatorii de transport stabilesc un sistem de autentificare pentru a se asigura că doar personalul
autorizat poate accesa serviciul web. Nu este posibil ca răspunsul „OK/NOT OK” să fie considerat o decizie de autorizare
sau de refuz al intrării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399.
(1) Regulamentul (CE) nr. 693/2003 al Consiliului din 14 aprilie 2003 de stabilire a unui document de facilitare a tranzitului (FTD), a
unui document de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD) și de modificare a Instrucțiunilor consulare comune și a Manualului comun
(JO L 99, 17.4.2003, p. 8).
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(4)
În scopul punerii în aplicare a articolului 26 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen
sau pentru a soluționa orice eventual litigiu care rezultă din aplicarea articolului 26 din Convenția de punere în aplicare a
Acordului Schengen, eu-LISA ține evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în cadrul serviciului
web de către operatorii de transport. Aceste evidențe indică data și ora fiecărei operațiuni, datele utilizate pentru căutare,
datele transmise de serviciul web și numele transportatorului în cauză.
Evidențele sunt păstrate pentru o perioadă de doi ani. Evidențele sunt protejate prin măsuri adecvate împotriva accesului
neautorizat.
(5)
Serviciul web utilizează o bază de date separată, care poate fi doar citită, actualizată zilnic prin extragerea
unidirecțională a subsetului minim necesar de date din EES și din VIS. eu-LISA este responsabilă de securitatea serviciului
web, de securitatea datelor cu caracter personal pe care le conține și de procesul de extragere a datelor personale către
baza de date separată, care poate fi doar citită.
(6)
Serviciul web nu permite operatorilor de transport să verifice dacă resortisanții țărilor terțe care dețin o viză
națională de scurtă ședere eliberată pentru una sau două intrări au utilizat deja numărul de intrări autorizate de viza
respectivă.
(7)
Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind norme detaliate referitoare la condițiile pentru operarea servi
ciului web și protecția datelor, precum și norme de securitate aplicabile serviciului disponibil online. Respectivele acte de
punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 68 alineatul (2).
CAPITOLUL II
INTRODUCEREA ȘI UTILIZAREA DATELOR DE CĂTRE AUTORITĂȚILE COMPETENTE

Articolul 14
Proceduri de introducere a datelor în EES
(1)
Autoritățile de frontieră verifică, în conformitate cu articolul 23, dacă pentru resortisantul unei țări terțe a fost creat
în EES un dosar individual anterior, precum și identitatea acestuia. În cazul în care un resortisant al unei țări terțe
utilizează un sistem de self-service pentru preînregistrarea datelor sau pentru efectuarea verificărilor la frontiere, verificarea
se efectuează prin intermediul sistemului de self-service.
(2)
În cazul în care a fost creat un dosar individual anterior pentru resortisantul unei țări terțe, autoritatea de frontieră,
dacă este necesar:
(a) actualizează datele din respectivul dosar individual și anume datele menționate la articolele 16, 17 și 18, după caz, și
(b) introduce o fișă de intrare pentru fiecare intrare și o fișă de ieșire pentru fiecare ieșire, în conformitate cu articolele 16
și 17 sau, după caz, o fișă privind refuzul intrării, în conformitate cu articolul 18.
Fișele menționate la litera (b) de la primul paragraf al prezentului alineat sunt asociate dosarului individual al resorti
santului unei țări terțe în cauză.
După caz, la fișa de intrare/ieșire a resortisantului unei țări terțe în cauză sunt adăugate datele menționate la articolul 19
alineatele (1), (2), (4) și (5). Documentele de călătorie și identitățile utilizate în mod legitim de către un resortisant al unei
țări terțe sunt adăugate la dosarul individual al acestuia.
În cazul în care este înregistrat un dosar individual anterior și resortisantul unei țări terțe prezintă un document de
călătorie valabil care diferă de cel care a fost înregistrat anterior, datele menționate la articolul 16 alineatul (1) litera (d) și
la articolul 17 alineatul (1) litera (b) sunt, de asemenea, actualizate în conformitate cu articolul 15.
(3)
În cazul în care este necesar să se introducă sau să se actualizeze datele din fișa de intrare/ieșire a unui titular de
viză, autoritățile de frontieră pot recupera din VIS și importa în EES datele prevăzute la articolul 16 alineatul (2) literele
(c)-(f) din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 8 din prezentul regulament și cu articolul 18a din Regula
mentul (CE) nr. 767/2008.
(4)
În cazul în care un resortisant al unei țări terțe nu a fost înregistrat în prealabil în EES, autoritatea de frontieră
creează un dosar individual al respectivului resortisant al unei țări terțe prin introducerea datelor menționate la arti
colul 16 alineatele (1) și (6), la articolul 17 alineatul (1) și la articolul 18 alineatul (1), după caz.
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(5)
În cazul în care un resortisant al unei țări terțe utilizează un sistem de self-service pentru preînregistrarea datelor, se
aplică articolul 8a din Regulamentul (UE) 2016/399. În acest caz, resortisantul unei țări terțe poate preînregistra datele
dosarului individual sau, după caz, datele în fișa de intrare/ieșire care trebuie actualizată. Datele sunt confirmate de către
autoritățile de frontieră atunci când se adoptă decizia de a autoriza sau de a refuza intrarea, în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/399. Datele menționate la articolul 16 alineatul (2) literele (c)-(f) din prezentul regulament
pot fi recuperate din VIS și importate în EES.
(6)
În cazul în care un resortisant al unei țări terțe utilizează un sistem de self-service pentru efectuarea verificărilor la
frontiere, se aplică articolul 8b din Regulamentul (UE) 2016/399. În acest caz, verificarea menționată la alineatul (1) din
prezentul articol se efectuează prin intermediul sistemului de self-service.
(7)
În cazul în care un resortisant al unei țări terțe utilizează o poartă electronică pentru a trece frontierele externe sau
frontierele interne la care controalele nu au fost încă eliminate, se aplică articolul 8b din Regulamentul (UE) 2016/399. În
acest caz, înregistrarea corespunzătoare a fișei de intrare/ieșire, precum și asocierea fișei respective la dosarul individual în
cauză se efectuează prin intermediul porții electronice.
(8)
Fără a aduce atingere articolului 20 din prezentul regulament și articolului 12 alineatul (3) din Regulamentul (UE)
2016/399, în cazul în care șederea pe termen scurt a unui resortisant al unei țări terțe care este prezent pe teritoriul unui
stat membru începe imediat după o ședere bazată pe un permis de ședere sau pe o viză de lungă ședere și nu a fost creat
niciun dosar individual anterior, respectivul resortisant al țării terțe poate solicita autorităților competente menționate la
articolul 9 alineatul (2) din prezentul regulament să creeze un dosar individual și o fișă de intrare/ieșire prin introducerea
datelor menționate la articolul 16 alineatele (1), (2) și (6) și la articolul 17 alineatul (1) din prezentul regulament. În locul
datelor menționate la articolul 16 alineatul (2) litera (a) din prezentul regulament, autoritățile competente respective
introduc data de începere a șederii pe termen scurt, iar în locul datelor menționate la articolul 16 alineatul (2) litera
(b) din prezentul regulament, acestea indică numele autorității care a introdus respectivele date.
Articolul 15
Imaginea facială a resortisanților țărilor terțe
(1)
În cazul în care este necesar să se creeze un dosar individual sau să se actualizeze imaginea facială menționată la
articolul 16 alineatul (1) litera (d) și la articolul 17 alineatul (1) litera (b), imaginea facială este prelevată în timp real.
(2)
Prin derogare de la alineatul (1), în situații excepționale, atunci când nu pot fi respectate specificațiile în ceea ce
privește calitatea și rezoluția stabilite pentru înregistrarea în EES a imaginii faciale prelevate în timp real, imaginea facială
poate fi extrasă pe cale electronică de pe cipul documentului de călătorie electronic cu citire optică (electronic Machine
Readable Travel Document – eMRTD). În astfel de cazuri, imaginea facială este introdusă în dosarul individual numai după
verificarea electronică a corespondenței dintre imaginea facială înregistrată pe cipul eMRTD și imaginea facială prelevată în
timp real a resortisantului țării terțe în cauză.
(3)
Fiecare stat membru transmite Comisiei o dată pe an un raport cu privire la aplicarea alineatului (2). Raportul
respectiv cuprinde numărul resortisanților țărilor terțe vizați precum și o explicație referitoare la situațiile excepționale
întâmpinate.
(4)
Imaginea facială a resortisanților țărilor terțe trebuie să aibă o rezoluție și o calitate a imaginii suficiente pentru a fi
utilizată în stabilirea automatizată de corespondențe biometrice.
(5)
În decursul unei perioade de doi ani de la punerea în funcțiune a EES, Comisia întocmește un raport referitor la
standardele de calitate pentru imaginile faciale stocate în VIS, care analizează dacă acestea sunt de natură să permită
stabilirea de corespondențe biometrice în vederea utilizării imaginilor faciale stocate în VIS la frontiere și în interiorul
teritoriului statelor membre pentru verificarea identității resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține viză, fără a
stoca imaginile faciale respective în EES. Comisia transmite raportul respectiv Parlamentului European și Consiliului.
Raportul respectiv este însoțit, dacă se consideră adecvat de către Comisie, de propuneri legislative, inclusiv de
propuneri de modificare a prezentului regulament, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, sau a ambelor, în ceea ce
privește utilizarea imaginilor faciale ale resortisanților țărilor terțe stocate în VIS în scopurile menționate în prezentul
alineat.
Articolul 16
Datele cu caracter personal ale resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține viză
(1)
La frontierele la care se operează EES, autoritatea de frontieră creează dosarul individual al unui resortisant al unei
țări terțe supus obligației de a deține viză prin introducerea următoarelor date:
(a) numele (numele de familie); prenumele; data nașterii; cetățenia sau cetățeniile; sexul;
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(b) tipul și numărul documentului sau documentelor de călătorie și codul din trei litere al țării emitente a documentului
sau a documentelor de călătorie;
(c) data de expirare a valabilității documentului sau a documentelor de călătorie;
(d) imaginea facială, astfel cum se menționează la articolul 15.
(2)
La fiecare intrare a unui resortisant al unei țări terțe supus obligației de a deține viză pe la o frontieră la care se
operează EES, în fișa de intrare/ieșire se introduc datele enumerate mai jos:
(a) data și ora intrării;
(b) punctul de trecere a frontierei la intrare și autoritatea care a autorizat intrarea;
(c) dacă este cazul, statutul respectivului resortisant al unei țări terțe, care indică faptul că acesta este un resortisant al
unei țări terțe care:
(i) este un membru al familiei unui cetățean al Uniunii căruia i se aplică Directiva 2004/38/CE sau a unui resortisant
al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul
unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte; și
(ii) nu deține un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de ședere în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1030/2002;
(d) numărul autocolantului de viză de scurtă ședere, inclusiv codul din trei litere al statului membru emitent, tipul vizei
de scurtă ședere, data de expirare a duratei maxime de ședere autorizată de viza de scurtă ședere, care trebuie
actualizată la fiecare intrare, precum și, dacă este cazul, data de expirare a valabilității vizei de scurtă ședere;
(e) la prima intrare pe baza unei vize de scurtă ședere, numărul de intrări și durata de ședere autorizată de viza de scurtă
ședere, astfel cum sunt înscrise pe autocolantul de viză;
(f) dacă este cazul, informații prin care se indică faptul că viza de scurtă ședere a fost eliberată cu valabilitate teritorială
limitată, în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009;
(g) pentru statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES, după caz, o notificare care să
indice că resortisantul țării terțe a utilizat pentru intrare o viză națională de scurtă ședere.
Fișa de intrare/ieșire menționată la primul paragraf este asociată dosarului individual al respectivului resortisant al unei țări
terțe pe baza numărului de referință individual generat de EES în momentul creării dosarului individual respectiv.
(3)
La fiecare ieșire a unui resortisant al unei țări terțe supus obligației de a deține viză, pe la o frontieră la care se
operează EES, se introduc următoarele date în fișa de intrare/ieșire:
(a) data și ora ieșirii;
(b) punctul de trecere a frontierei la ieșire.
Atunci când respectivul resortisant al unei țări terțe folosește o altă viză decât cea înregistrată în ultima fișă de intrare,
datele din fișa de intrare/ieșire menționate la alineatul (2) literele (d)-(g) se actualizează în consecință.
Fișa de intrare/ieșire menționată la primul paragraf este asociată dosarului individual al respectivului resortisant al unei țări
terțe.
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(4)
În cazul în care nu există date privind ieșirea imediat după data de expirare a șederii autorizate, EES marchează fișa
de intrare/ieșire cu un steguleț, iar datele resortisantului unei țări terțe supus obligației de a deține viză, care a fost
identificat ca fiind o persoană care a depășit durata de ședere autorizată, sunt introduse în lista menționată la articolul 12.
(5)
Pentru a introduce sau actualiza fișa de intrare/ieșire a unui resortisant al unei țări terțe supus obligației de a deține
viză, autoritatea de frontieră poate recupera din VIS și importa în EES datele menționate la alineatul (2) literele (c)-(f) de la
prezentul articol, în conformitate cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
(6)
În cazul în care un resortisant al unei țări terțe beneficiază de programul național de facilitare al unui stat membru,
în conformitate cu articolul 8d din Regulamentul (UE) 2016/399, statul membru în cauză introduce o notificare în
dosarul individual al respectivului resortisant al unei țări terțe cu specificarea respectivului program național de facilitare al
statului membru.
(7)
Dispozițiile specifice prevăzute în anexa II se aplică resortisanților țărilor terțe care trec frontiera pe baza unui FTD
valabil.
Articolul 17
Datele cu caracter personal ale resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză
(1)
Autoritatea de frontieră creează dosarul individual al resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține
viză prin introducerea următoarelor:
(a) datele prevăzute la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);
(b) imaginea facială, astfel cum se menționează la articolul 15;
(c) date dactiloscopice de la mâna dreaptă, în cazul în care acestea sunt disponibile, și, în caz contrar, date dactiloscopice
corespunzătoare de la mâna stângă; datele dactiloscopice au o rezoluție și o calitate suficiente pentru a fi utilizate în
stabilirea automatizată de corespondențe biometrice; și
(d) în cazul în care acest lucru este relevant, datele prevăzute la articolul 16 alineatul (6).
(2)
Pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză se aplică mutatis mutandis articolul 16
alineatul (2) literele (a), (b) și (c), articolul 16 alineatul (3) literele (a) și (b) și articolul 16 alineatul (4).
(3)

Copiii sub 12 ani sunt exonerați de obligația de a se supune amprentării digitale.

(4)
Persoanele în cazul cărora prelevarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exonerate de obligația de a se supune
amprentării digitale.
Cu toate acestea, dacă imposibilitatea fizică este de natură temporară, acest fapt este înregistrat în EES și persoana are
obligația de a se supune amprentării digitale la ieșire sau la următoarea intrare. Aceste informații sunt șterse din EES după
prelevarea amprentelor digitale. Autoritățile de frontieră au dreptul să solicite clarificări suplimentare cu privire la motivele
imposibilității temporare de a se supune amprentării digitale. Statele membre se asigură că există proceduri corespun
zătoare prin care se garantează demnitatea persoanei în cazul unor dificultăți apărute în legătură cu amprentarea digitală.
(5)
În cazul în care persoana în cauză este exonerată de obligația de a se supune amprentării digitale, în temeiul
alineatelor (3) sau (4), rubricile aferente se completează cu textul „nu se aplică”.
Articolul 18
Datele cu caracter personal ale resortisanților țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea
(1)
În cazul în care autoritatea de frontieră a adoptat, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/399
și cu anexa V la acesta, o decizie de a refuza intrarea pentru o ședere pe termen scurt pe teritoriul statelor membre a unui
resortisant al unei țări terțe și în cazul în care nu este înregistrat în EES un dosar anterior pentru respectivul resortisant,
autoritatea de frontieră creează un dosar individual în care introduce:
(a) pentru resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține viză, datele alfanumerice necesare în temeiul articolului 16
alineatul (1) din prezentul regulament și, după caz, datele menționate la articolul 16 alineatul (6) din prezentul
regulament;
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(b) pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză, datele alfanumerice necesare în temeiul
articolului 17 alineatul (1) din prezentul regulament.
(2)
În cazul în care unui resortisant al unei țări terțe i se refuză intrarea pe baza unui motiv care corespunde literelor B,
D sau H din partea B a anexei V la Regulamentul (UE) 2016/399 și în cazul în care nu este înregistrat în EES un dosar
anterior cu date biometrice pentru respectivul resortisant al unei țări terțe, autoritatea de frontieră creează un dosar
individual în care introduce datele alfanumerice solicitate în temeiul articolului 16 alineatul (1) sau al articolului 17
alineatul (1) din prezentul regulament, după caz, precum și următoarele date:
(a) pentru resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține viză, imaginea facială menționată la articolul 16 alineatul
(1) litera (d) din prezentul regulament;
(b) pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză, datele biometrice necesare în temeiul articolului
17 alineatul (1) literele (b) și (c) din prezentul regulament;
(c) pentru resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține viză care nu sunt înregistrați în VIS, imaginea facială
menționată la articolul 16 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament și datele dactiloscopice astfel cum sunt
menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament.
(3)
Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, atunci când se aplică un motiv care corespunde literei H din
partea B a anexei V la Regulamentul (UE) 2016/399, iar datele biometrice ale resortisantului țării terțe sunt înregistrate în
semnalarea SIS, în urma căreia rezultă refuzul intrării, datele biometrice ale resortisantului țării terțe nu se introduc în EES.
(4)
În cazul în care unui resortisant al unei țări terțe i se refuză intrarea pe baza unui motiv care corespunde literei I
din partea B a anexei V la Regulamentul (UE) 2016/399 și în cazul în care nu este înregistrat în EES un dosar anterior cu
date biometrice pentru respectivul resortisant al țării terțe, datele biometrice se introduc în EES numai atunci când intrarea
este refuzată din cauză că resortisantul țării terțe este considerat ca reprezentând un pericol pentru siguranța internă,
inclusiv, după caz, pentru elemente ale ordinii publice.
(5)
În cazul în care unui resortisant al unei țări terțe i se refuză intrarea pe baza unui motiv care corespunde literei J
din partea B a anexei V la Regulamentul (UE) 2016/399, autoritatea de frontieră creează dosarul individual al respectivului
resortisant al unei țări terțe fără a adăuga date biometrice. În cazul în care resortisantul unei țări terțe deține un eMRTD,
imaginea facială este extrasă din respectivul eMRTD.
(6)
În cazul în care autoritatea de frontieră a adoptat, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/399
și cu anexa V la acesta, o decizie de a refuza intrarea pentru o ședere pe termen scurt pe teritoriul statelor membre a unui
resortisant al unei țări terțe, într-o fișă separată privind refuzul intrării se introduc următoarele date:
(a) data și ora refuzului intrării;
(b) punctul de trecere a frontierei;
(c) autoritatea care a refuzat intrarea;
(d) litera sau literele corespunzătoare motivelor de refuz al intrării, în conformitate cu partea B din anexa V la Regu
lamentul (UE) 2016/399.
În plus, pentru resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține viză, datele menționate la articolul 16 alineatul (2)
literele (d)-(g) din prezentul regulament se introduc în fișa privind refuzul intrării.
Pentru a crea sau actualiza fișa privind refuzul intrării a resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține viză,
autoritatea de frontieră competentă poate recupera din VIS și importa în EES datele menționate la articolul 16 alineatul
(2) literele (d), (e) și (f) din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
(7)
Fișa privind refuzul intrării prevăzută la alineatul (6) este asociată dosarului individual al resortisantului țării terțe în
cauză.
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Articolul 19
Datele care trebuie adăugate în cazul revocării, anulării sau prelungirii unei autorizații de ședere pe termen scurt
(1)
În cazul unei decizii de revocare sau de anulare a unei autorizații de ședere pe termen scurt ori a unei vize sau al
unei decizii de prelungire a duratei de ședere autorizată ori a vizei, autoritatea competentă care a adoptat o astfel de
decizie adaugă următoarele date la cea mai recentă fișă de intrare/ieșire relevantă:
(a) informații referitoare la stadiul procedurii din care să reiasă că a fost revocată ori anulată autorizația de ședere pe
termen scurt sau viza sau că a fost prelungită durata de ședere autorizată ori viza;
(b) identitatea autorității care a revocat sau a anulat autorizația de ședere pe termen scurt ori viza sau a prelungit durata
de ședere autorizată ori viza;
(c) locul și data deciziei de revocare sau de anulare a autorizației de ședere pe termen scurt ori a vizei sau a deciziei de
prelungire a duratei de ședere autorizată ori a vizei;
(d) dacă este cazul, numărul noului autocolant de viză, inclusiv codul din trei litere al țării emitente;
(e) dacă este cazul, perioada de prelungire a duratei de ședere autorizată;
(f) dacă este cazul, noua dată de expirare a șederii autorizate sau a vizei.
(2)
În cazul în care durata de ședere autorizată a fost prelungită în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din
Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, autoritatea competentă care a prelungit șederea autorizată adaugă
datele referitoare la perioada de prelungire a șederii autorizate la cea mai recentă fișă de intrare/ieșire relevantă, precum și,
dacă este cazul, precizarea că șederea autorizată a fost prelungită în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (b) din
Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen.
(3)
În cazul în care s-a luat o decizie de a anula, de a revoca sau de a prelungi o viză, autoritatea responsabilă în
domeniul vizelor care a luat această decizie recuperează imediat din VIS datele prevăzute la alineatul (1) din prezentul
articol și le importă direct în EES în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
(4)

În fișa de intrare/ieșire se indică motivele revocării sau anulării șederii pe termen scurt, și anume:

(a) o decizie de returnare adoptată în temeiul Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1);
(b) orice altă decizie a autorităților competente ale statului membru, adoptată în conformitate cu dreptul intern, al cărei
rezultat este returnarea, îndepărtarea sau plecarea voluntară a unui resortisant al unei țări terțe atunci când acesta nu
îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile de intrare sau de ședere pe teritoriul statelor membre.
(5)

În fișa de intrare/ieșire se precizează motivele de prelungire a duratei de ședere autorizată.

(6)
În cazul plecării sau îndepărtării unei persoane de pe teritoriul statelor membre, survenită în temeiul unei decizii
menționate la alineatul (4) din prezentul articol, autoritatea competentă introduce datele în fișa de intrare/ieșire aferentă
respectivei intrări, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2).
Articolul 20
Datele care trebuie adăugate în cazul răsturnării prezumției că un resortisant al unei țări terțe nu îndeplinește
condițiile privind durata de ședere autorizată
Fără a aduce atingere articolului 22, în cazul în care niciun dosar individual nu a fost creat în EES pentru un resortisant al
unei țări terțe prezent pe teritoriul unui stat membru sau dacă nu există nicio ultimă fișă de intrare/ieșire relevantă pentru
un astfel de resortisant al unei țări terțe, autoritățile competente pot prezuma că resortisantul țării terțe nu îndeplinește
sau nu mai îndeplinește condițiile privind durata de ședere autorizată pe teritoriul statelor membre.
(1) Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune
aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008,
p. 98).
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În cazul menționat la primul paragraf din prezentul articol, se aplică articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/399, iar în
cazul în care prezumția este răsturnată în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din regulamentul respectiv, autoritățile
competente:
(a) creează în EES, dacă este necesar, un dosar individual pentru resortisantul țării terțe în cauză;
(b) actualizează cea mai recentă fișă de intrare/ieșire introducând datele care lipsesc, în conformitate cu articolele 16 și 17
din prezentul regulament; sau
(c) șterg un dosar existent în cazul în care articolul 35 din prezentul regulament prevede o astfel de ștergere.
Articolul 21
Proceduri de rezervă în cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se introducă date sau în cazul
unei defecțiuni a EES
(1)
În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se introducă date în sistemul central al EES sau în
cazul unei defecțiuni a sistemului central al EES, datele menționate la articolele 16-20 sunt stocate temporar în NUI. În
cazul în care acest lucru nu este posibil, datele sunt stocate local, cu titlu temporar, în format electronic. În ambele cazuri,
datele sunt introduse în sistemul central al EES de îndată ce imposibilitatea tehnică încetează sau defecțiunea este
remediată. Statele membre iau măsurile adecvate și pun la dispoziție infrastructura, echipamentele și resursele necesare
pentru a se asigura că o astfel de stocare locală temporară poate fi efectuată în orice moment și în oricare dintre punctele
de trecere a frontierei.
(2)
Fără a aduce atingere obligației de a efectua verificări la frontiere în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399,
în situația excepțională în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se introducă date în sistemul central al EES și
în NUI, iar stocarea locală temporară în format electronic a datelor este, de asemenea, imposibilă din punct de vedere
tehnic, autoritatea de frontieră stochează manual datele menționate la articolele 16-20 din prezentul regulament, cu
excepția datelor biometrice, și aplică o ștampilă de intrare sau de ieșire în documentul de călătorie al resortisantului țării
terțe. Datele respective sunt introduse în sistemul central al EES de îndată ce acest lucru este posibil din punct de vedere
tehnic.
Statele membre informează Comisia cu privire la ștampilarea documentelor de călătorie în cazul producerii situațiilor
excepționale menționate la primul paragraf din prezentul alineat. Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind
norme detaliate referitoare la informațiile care urmează să fie furnizate Comisiei. Respectivele acte de punere în aplicare se
adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 68 alineatul (2).
(3)
EES indică faptul că datele menționate la articolele 16-20 au fost introduse în urma unei proceduri de rezervă și că
din dosarul individual creat în temeiul alineatului (2) din prezentul articol lipsesc date biometrice. Datele biometrice se
introduc în EES la următoarea trecere a frontierei.
Articolul 22
Perioada tranzitorie și măsurile tranzitorii
(1)
Pentru o perioadă de 180 de zile de la data punerii în funcțiune a EES, pentru a verifica, la intrare și la ieșire, dacă
resortisanții unor țări terțe care sunt admiși pentru o ședere pe termen scurt nu au depășit durata maximă de ședere
autorizată, și, după caz, pentru a verifica la intrare dacă resortisanții țărilor terțe nu au depășit numărul de intrări
autorizate de viza de scurtă ședere eliberată pentru una sau două intrări, autoritățile de frontieră competente iau în
considerare șederile pe teritoriul statelor membre în decursul celor 180 de zile care preced intrarea sau ieșirea, prin
verificarea ștampilelor din documentele de călătorie, în plus față de datele de intrare/ieșire înregistrate în EES.
(2)
În cazul în care un resortisant al unei țări terțe a intrat pe teritoriul statelor membre înainte de punerea în
funcțiune a EES și iese de pe teritoriul acestora după punerea în funcțiune a EES, la ieșirea sa se creează un dosar
individual, iar în fișa de intrare/ieșire se introduce data intrării, astfel cum figurează pe ștampila aplicată în pașaport, în
conformitate cu articolul 16 alineatul (2). Această regulă nu se limitează la perioada de 180 de zile de la data punerii în
funcțiune a EES menționată la alineatul (1) din prezentul articol. În cazul unei discrepanțe între ștampila de intrare și
datele din EES, ștampila prevalează.
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Articolul 23
Utilizarea datelor în scopul verificării la frontierele la care se operează EES
(1)
Autoritățile de frontieră au acces la EES pentru a verifica identitatea și înregistrarea anterioară a resortisantului unei
țări terțe, pentru a actualiza, după caz, datele din EES și pentru a consulta datele în măsura necesară pentru efectuarea
verificărilor la frontiere.
(2)
În cursul îndeplinirii atribuțiilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol, autoritățile de frontieră au acces
pentru a efectua căutări cu ajutorul datelor menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la articolul 17
alineatul (1) litera (a).
În plus, în scopul consultării VIS în vederea efectuării verificării în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE)
nr. 767/2008, pentru resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține viză, autoritățile de frontieră lansează o căutare
în VIS direct din EES utilizând aceleași date alfanumerice sau, dacă este cazul, consultă VIS în conformitate cu articolul 18
alineatul (2a) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
În cazul în care, în urma căutării în EES după datele prevăzute la primul paragraf din prezentul alineat reiese că datele
privind resortisantul unei țări terțe sunt înregistrate în EES, autoritățile de frontieră compară imaginea facială prelevată în
timp real a resortisantului unei țări terțe în cauză cu imaginea facială menționată la articolul 16 alineatul (1) litera (d) și la
articolul 17 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament sau, în cazul resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația
de a deține viză, autoritățile menționate efectuează o verificare a amprentelor digitale prin consultarea EES, iar în cazul
resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține viză, acestea efectuează o verificare a amprentelor digitale direct în
VIS, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008. Pentru verificarea amprentelor digitale prin
consultarea VIS în cazul titularilor de viză, autoritățile de frontieră pot lansa căutări în VIS direct din EES, astfel cum se
prevede la articolul 18 alineatul (6) din respectivul regulament.
În cazul în care verificarea imaginii faciale nu dă niciun rezultat, verificarea se efectuează cu ajutorul amprentelor digitale
și viceversa.
(3)
În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menționate la alineatul (2), reiese că datele referitoare la
resortisantul unei țări terțe sunt înregistrate în EES, autorităților de frontieră li se permite accesul pentru consultarea
datelor din dosarul individual al persoanei respective și a fișei sau a fișelor de intrare/ieșire sau a fișei sau a fișelor privind
refuzul intrării, asociate acestui dosar.
(4)
Autoritățile de frontieră au acces la date în scopul identificării, în conformitate cu articolul 27 din prezentul
regulament, atunci când, în urma căutării cu ajutorul datelor alfanumerice menționate la alineatul (2) din prezentul
articol reiese că datele referitoare la resortisantul unei țări terțe nu sunt înregistrate în EES, când o verificare a resorti
santului unei țări terțe în temeiul alineatului (2) din prezentul articol nu dă rezultate sau când există îndoieli cu privire la
identitatea resortisantului unei țări terțe.
În plus față de identificarea menționată la primul paragraf din prezentul alineat, se aplică următoarele dispoziții:
(a) pentru resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține viză, dacă în urma căutării în VIS după datele menționate
la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 reiese că date privind resortisantul unei țări terțe sunt
înregistrate în VIS, se efectuează o verificare a amprentelor digitale prin consultarea VIS în conformitate cu arti
colul 18 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008. În acest scop, autoritatea de frontieră poate lansa o căutare
din EES direct în VIS, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008. În cazul
în care o verificare a unui resortisant al unei țări terțe în temeiul alineatului (2) din prezentul articol nu dă niciun
rezultat, autoritățile de frontieră accesează datele din VIS în scopul identificării, în conformitate cu articolul 20 din
Regulamentul (CE) nr. 767/2008;
(b) pentru resortisanții țărilor terțe care nu sunt supuși obligației de a deține viză și pentru care nu sunt găsite date în EES
în urma procedurii de identificare efectuate în conformitate cu articolul 27 din prezentul regulament, se consultă VIS
în conformitate cu articolul 19a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008. Autoritatea de frontieră poate lansa o căutare
din EES în VIS, astfel cum se prevede la articolul 19a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
(5)
Pentru resortisanții țărilor terțe ale căror date sunt înregistrate deja în EES, dar ale căror dosare individuale au fost
create în EES de către un stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES, și ale căror date
au fost introduse în EES pe baza unei vize naționale de scurtă ședere, autoritățile de frontieră consultă VIS în conformitate
cu alineatul (4) al doilea paragraf litera (a) atunci când, pentru prima oară de la crearea dosarului individual, resortisantul
țării terțe intenționează să treacă frontiera unui stat membru care aplică integral acquis-ul Schengen și operează EES.
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CAPITOLUL III
UTILIZAREA EES DE CĂTRE ALTE AUTORITĂȚI

Articolul 24
Utilizarea EES pentru examinarea vizelor și luarea unei decizii cu privire la acestea
(1)
Autoritățile responsabile în domeniul vizelor consultă EES pentru examinarea cererilor de viză și luarea unei decizii
cu privire la acestea, inclusiv a unei decizii de anulare, de revocare sau de prelungire a perioadei de valabilitate a unei vize
eliberate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 810/2009.
În plus, autoritățile responsabile în domeniul vizelor ale unui stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen,
dar operează EES consultă EES la examinarea cererilor de viză națională de scurtă ședere și la luarea unei decizii cu privire
la acestea, inclusiv decizii de anulare, de revocare sau de prelungire a perioadei de valabilitate a unei vize naționale de
scurtă ședere eliberate.
(2)
Autorităților responsabile în domeniul vizelor li se permite accesul pentru a efectua căutări în EES direct din VIS
după una sau mai multe din datele următoare:
(a) datele menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);
(b) numărul autocolantului de viză de scurtă ședere, inclusiv codul din trei litere al statului membru emitent, astfel cum se
menționează la articolul 16 alineatul (2) litera (d);
(c) datele dactiloscopice sau datele dactiloscopice combinate cu imaginea facială.
(3)
În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menționate la alineatul (2), reiese că datele referitoare la
resortisantul unei țări terțe sunt înregistrate în EES, autorităților responsabile în domeniul vizelor li se permite accesul
pentru consultarea datelor din dosarul individual al persoanei respective și a fișelor de intrare/ieșire, precum și a fișelor
privind refuzul intrării, asociate acestui dosar individual. Autorităților responsabile în domeniul vizelor li se permite
accesul pentru consultarea calculatorului automat în scopul de a verifica durata maximă rămasă a unei șederi autorizate.
De asemenea, autorităților responsabile în domeniul vizelor li se permite accesul pentru a consulta EES și calculatorul
automat atunci când examinează o nouă cerere de viză și adoptă o decizie în privința acesteia, în vederea stabilirii în mod
automat a duratei maxime de ședere autorizată.
(4)
Autorităților responsabile în domeniul vizelor ale unui stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen,
dar operează EES, li se permite accesul pentru a efectua căutări în EES după una sau mai multe din datele prevăzute la
alineatul (2). În cazul în care în urma căutării reiese că datele referitoare la resortisantul unei țări terțe sunt înregistrate în
EES, autorităților responsabile în domeniul vizelor li se permite accesul pentru consultarea datelor din dosarul individual
al persoanei respective și a fișelor de intrare/ieșire, precum și a oricăror fișe privind refuzul intrării, asociate respectivului
dosar individual. Autorităților responsabile în domeniul vizelor ale unui stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul
Schengen, dar operează EES, li se permite accesul pentru consultarea calculatorului automat în scopul de a stabili durata
maximă rămasă a unei șederi autorizate. De asemenea, autorităților responsabile în domeniul vizelor li se permite accesul
pentru a consulta EES și calculatorul automat atunci când examinează o nouă cerere de viză și adoptă o decizie în
privința acesteia, în vederea stabilirii duratei maxime de ședere autorizată.
Articolul 25
Utilizarea EES în scopul examinării cererilor de acces la programele naționale de facilitare a trecerii frontierei
(1)
Autoritățile competente menționate la articolul 8d din Regulamentul (UE) 2016/399 consultă EES în scopul
examinării cererilor de acces la programele naționale de facilitare a trecerii frontierei menționate la articolul respectiv
și în scopul adoptării de decizii privind aceste cereri, inclusiv decizii de refuzare, de revocare sau de prelungire a perioadei
de valabilitate a accesului la programele naționale de facilitare în conformitate cu articolul respectiv.
(2)
Autorităților competente li se permite accesul pentru a efectua căutări cu ajutorul uneia sau al mai multora dintre
datele următoare:
(a) datele menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) sau datele menționate la articolul 17 alineatul (1)
litera (a);
(b) datele dactiloscopice sau datele dactiloscopice combinate cu imaginea facială.
(3)
În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menționate la alineatul (2), reiese că datele referitoare la
resortisantul unei țări terțe sunt înregistrate în EES, autorității competente i se permite accesul pentru consultarea datelor
din dosarul individual al persoanei respective și a fișelor de intrare/ieșire, precum și a oricăror fișe privind refuzul intrării,
asociate acestui dosar individual.
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Articolul 26
Accesul la date în scopul verificării pe teritoriul statelor membre
(1)
În scopul de a verifica identitatea resortisantului unei țări terțe sau de a verifica sau confirma îndeplinirea condițiilor
de intrare sau de ședere pe teritoriul statelor membre, sau în ambele scopuri, autorităților responsabile în domeniul
imigrației din statele membre li se permite accesul pentru efectuarea de căutări cu ajutorul datelor menționate la
articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la articolul 17 alineatul (1) litera (a).
În cazul în care, în urma căutării reiese că datele privind resortisantul unei țări terțe sunt înregistrate în EES, autoritățile
responsabile în domeniul imigrației pot:
(a) compara imaginea facială prelevată în timp real a resortisantului unei țări terțe cu imaginea facială menționată la
articolul 16 alineatul (1) litera (d) și la articolul 17 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament; sau
(b) verifica amprentele digitale ale resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză în EES și ale
resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține viză în VIS, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul
(UE) nr. 767/2008.
(2)
În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menționate la alineatul (1), reiese că datele referitoare la
resortisantul unei țări terțe sunt înregistrate în EES, autorităților responsabile în domeniul imigrației li se permite accesul
pentru consultarea calculatorului automat, a datelor din dosarul individual al respectivului resortisant al unei țări terțe, a
fișei sau a fișelor de intrare/ieșire și a oricărei fișe privind refuzul intrării, asociate acestui dosar individual.
(3)
Autoritățile responsabile în domeniul imigrației au acces la date în scopul identificării, în conformitate cu artico
lul 27, în cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menționate la alineatul (1) din prezentul articol, reiese că
datele referitoare la resortisantul țării terțe nu sunt înregistrate în EES, în cazul în care o verificare a resortisantului țării
terțe nu dă rezultate sau în cazul în care există îndoieli cu privire la identitatea resortisantului țării terțe.
Articolul 27
Accesul la date în scopul identificării
(1)
Autoritățile de frontieră sau autoritățile responsabile în domeniul imigrației au acces pentru a efectua căutări cu
ajutorul datelor dactiloscopice sau al datelor dactiloscopice combinate cu imaginea facială în scopul unic de a identifica
orice resortisant al unei țări terțe care este posibil să fi fost înregistrat anterior în EES sub o identitate diferită sau care nu
îndeplinește ori nu mai îndeplinește condițiile de intrare sau de ședere pe teritoriul statelor membre.
În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor dactiloscopice sau al datelor dactiloscopice combinate cu imaginea
facială reiese că datele referitoare la resortisantul unei țări terțe în cauză nu sunt înregistrate în EES, accesul la date în
scopul identificării este obținut prin intermediul VIS, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
La frontierele la care se operează EES, înainte de identificarea prin consultarea VIS, autoritățile competente accesează mai
întâi VIS, în conformitate cu articolele 18 sau 19a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
În cazul în care amprentele digitale ale respectivului resortisant al unei țări terțe nu pot fi utilizate sau în cazul în care
căutarea cu ajutorul datelor dactiloscopice sau al datelor dactiloscopice combinate cu imaginea facială rămâne fără niciun
rezultat, căutarea se efectuează cu ajutorul tuturor datelor prevăzute la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la
articolul 17 alineatul (1) litera (a) sau cu ajutorul unora dintre aceste date.
(2)
În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menționate la alineatul (1), reiese că datele referitoare la
resortisantul țării terțe sunt înregistrate în EES, autorității competente i se permite accesul pentru consultarea datelor din
dosarul individual, a fișelor de intrare/ieșire și a fișelor privind refuzul intrării asociate acestui dosar.
Articolul 28
Păstrarea datelor recuperate din EES
Datele recuperate din EES în temeiul prezentului capitol pot fi păstrate în dosare naționale numai dacă este necesar întrun caz individual, în conformitate cu scopul pentru care au fost recuperate și cu dreptul relevant al Uniunii, în special cu
dispozițiile referitoare la protecția datelor, pentru o perioadă care să nu depășească strictul necesar în cazul individual
respectiv.
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CAPITOLUL IV
PROCEDURA ȘI CONDIȚIILE DE ACCES LA EES ÎN SCOPUL APLICĂRII LEGII

Articolul 29
Autoritățile desemnate ale statelor membre
(1)
Statele membre desemnează autoritățile care au dreptul de a consulta datele din EES în scopul prevenirii, depistării
și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.
(2)
Fiecare stat membru întocmește o listă a autorităților desemnate. Fiecare stat membru notifică eu-LISA și Comisiei
autoritățile pe care le-a desemnat și poate în orice moment să își modifice sau să își înlocuiască notificarea.
(3)
Fiecare stat membru desemnează un punct central de acces care are acces la EES. Punctul central de acces verifică
îndeplinirea condițiilor de solicitare a accesului la EES prevăzute la articolul 32.
Autoritatea desemnată și punctul central de acces pot face parte din aceeași organizație, dacă legislația națională permite
acest lucru, însă punctul central de acces acționează în mod deplin independent de autoritatea desemnată atunci când își
îndeplinește atribuțiile în temeiul prezentului regulament. Punctul central de acces este separat de autoritățile desemnate și
nu primește instrucțiuni din partea acestora în ceea ce privește rezultatul verificării pe care o efectuează în mod
independent.
Statele membre pot desemna mai multe puncte centrale de acces pentru a reflecta structura lor organizațională și
administrativă în îndeplinirea obligațiilor lor constituționale sau legale.
(4)
Statele membre notifică eu-LISA și Comisiei punctele lor centrale de acces și pot în orice moment să își modifice
sau să își înlocuiască notificările.
(5)
La nivel național, fiecare stat membru întocmește o listă a unităților operaționale din cadrul autorităților desemnate
care sunt autorizate să solicite acces la datele din EES prin intermediul punctelor centrale de acces.
(6)
Numai personalul împuternicit în mod corespunzător din cadrul punctelor centrale de acces este autorizat să
acceseze EES în conformitate cu articolele 31 și 32.
Articolul 30
Europol
(1)
Europol desemnează una dintre unitățile sale operaționale drept „autoritatea desemnată de Europol” și o autorizează
să solicite accesul la EES, prin intermediul punctului central de acces al Europol menționat la alineatul (2), în scopul de a
sprijini și a consolida acțiunea statelor membre în vederea prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau
a altor infracțiuni grave.
(2)
Europol desemnează în calitate de punct central de acces al Europol o unitate specializată, formată din funcționari
ai Europol împuterniciți în mod corespunzător. Punctul central de acces al Europol verifică îndeplinirea condițiilor de
solicitare a accesului la EES prevăzute la articolul 33.
Punctul central de acces al Europol acționează independent atunci când își îndeplinește atribuțiile în temeiul prezentului
regulament și nu primește instrucțiuni din partea autorității desemnate de Europol în ceea ce privește rezultatul verificării.
Articolul 31
Procedura de acces la EES în scopul aplicării legii
(1)
O unitate operațională astfel cum este menționată la articolul 29 alineatul (5) transmite o solicitare motivată, în
format electronic sau pe suport de hârtie, unui punct central de acces astfel cum este menționat la articolul 29 alineatul
(3) pentru a obține accesul la datele din EES. La primirea unei solicitări de acces, un astfel de punct central de acces
verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la articolul 32. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de
acces, un astfel de punct central de acces prelucrează solicitarea. Datele din EES accesate sunt transmise unei unități
operaționale astfel cum este menționat la articolul 29 alineatul (5) astfel încât să nu fie compromisă securitatea datelor.
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(2)
În caz de urgență, care implică necesitatea prevenirii unui pericol iminent pentru viața unei persoane asociat unei
infracțiuni de terorism sau unei alte infracțiuni grave, un punct central de acces astfel cum este menționat la articolul 29
alineatul (3) prelucrează solicitarea imediat și verifică doar ex post dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate la
articolul 32, inclusiv dacă a existat cu adevărat un caz de urgență. Verificarea ex post este efectuată fără întârzieri
nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult șapte zile lucrătoare după prelucrarea solicitării.
(3)
În cazul în care, în urma unei verificări ex post se constată că accesul la datele din EES nu a fost justificat, toate
autoritățile care au accesat datele respective șterg informațiile accesate din EES și informează punctul central de acces
relevant din statul membru în care a fost depusă solicitarea cu privire la ștergere.
Articolul 32
Condițiile de accesare a datelor din EES de către autoritățile desemnate
(1)
Autoritățile desemnate pot accesa EES în vederea consultării în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile
următoare:
(a) accesarea în vederea consultării este necesară în scopul prevenirii, depistării sau investigării unor infracțiuni de
terorism ori a altor infracțiuni grave;
(b) accesarea în vederea consultării este necesară și proporțională într-un anumit caz;
(c) există dovezi sau motive întemeiate pentru a se considera că, prin consultarea datelor din EES, se va contribui la
prevenirea, depistarea sau investigarea oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în special în cazul unei suspiciuni
justificate potrivit căreia suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave
se încadrează într-o categorie aflată sub incidența prezentului regulament.
(2)
Accesul la EES ca instrument de identificare a unui suspect necunoscut, a unui autor necunoscut sau a unei
presupuse victime necunoscute a unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave este permis în situațiile
în care, în plus față de condițiile enumerate la alineatul (1), și următoarele condiții sunt îndeplinite:
(a) s-a efectuat o căutare anterioară în bazele de date naționale; și
(b) în cazul căutărilor după amprentele digitale, a fost lansată o căutare anterioară în sistemul automatizat de identificare
a amprentelor digitale al celorlalte state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI, în cazul în care compararea
amprentelor este posibilă din punct de vedere tehnic, iar căutarea respectivă fie a fost efectuată integral, fie nu a fost
efectuată integral în termen de două zile de la lansarea sa.
Cu toate acestea, condițiile suplimentare enumerate la primul paragraf literele (a) și (b) nu se aplică în cazul în care există
motive întemeiate de a crede că o comparare cu sistemele celorlalte state membre nu ar conduce la verificarea identității
persoanei vizate sau într-un caz de urgență care implică necesitatea prevenirii unui pericol iminent pentru viața unei
persoane asociat unei infracțiuni de terorism sau unei alte infracțiuni grave. Aceste motive întemeiate se includ în
solicitarea electronică sau pe suport de hârtie transmisă punctului central de acces de unitatea operațională a autorității
desemnate.
O cerere de consultare a VIS pentru aceeași persoană vizată poate fi prezentată în paralel cu o cerere de consultare a EES,
în conformitate cu condițiile stabilite în Decizia 2008/633/JAI a Consiliului (1).
(3)
Accesul la EES ca instrument de consultare a istoricului călătoriilor sau a duratelor de ședere pe teritoriul statelor
membre ale unui suspect cunoscut, ale unui autor cunoscut sau ale unei presupuse victime cunoscute a unei infracțiuni de
terorism sau a unei alte infracțiuni grave este permis dacă sunt îndeplinite condițiile enumerate la alineatul (1).
(4)
Consultarea EES în vederea identificării, astfel cum este menționată la alineatul (2), este limitată la căutarea în
dosarul individual, cu ajutorul oricăreia dintre următoarele date din EES:
(a) amprentele digitale ale resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză sau ale titularilor unui FTD.
Pentru a iniția această consultare a EES, pot fi utilizate amprente digitale latente și, prin urmare, acestea pot fi
comparate cu amprentele digitale stocate în EES;
(1) Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea
consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării
infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (JO L 218, 13.8.2008, p. 129).
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(b) imaginile faciale.
Consultarea EES, în cazul unui răspuns pozitiv, permite accesul la orice alt tip de date preluate din dosarul individual,
astfel cum sunt enumerate la articolul 16 alineatele (1) și (6), la articolul 17 alineatul (1) și la articolul 18 alineatul (1).
(5)
Consultarea EES pentru verificarea istoricului călătoriilor efectuate de resortisantul țării terțe în cauză este limitată la
căutarea în dosarul individual, în fișele de intrare/ieșire sau în fișele privind refuzul intrării cu ajutorul uneia sau al mai
multor dintre următoarele date din EES:
(a) numele (numele de familie); prenumele; data nașterii; cetățenia sau cetățeniile; sexul;
(b) tipul și numărul documentului sau documentelor de călătorie, codul din trei litere al țării emitente și data de expirare
a valabilității documentului de călătorie;
(c) numărul autocolantului de viză și data de expirare a valabilității vizei;
(d) amprentele digitale, inclusiv amprentele digitale latente;
(e) imaginea facială;
(f) data și ora intrării, autoritatea care a autorizat intrarea și punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat intrarea;
(g) data și ora ieșirii și punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieșirea.
În cazul unui răspuns pozitiv, consultarea EES permite accesul la datele enumerate la primul paragraf, precum și la orice
alt tip de date preluate din dosarul individual, din fișele de intrare/ieșire și din fișele privind refuzul intrării, inclusiv la
datele referitoare la revocarea sau prelungirea unei autorizații de ședere pe termen scurt în conformitate cu articolul 19.
Articolul 33
Procedura și condițiile de accesare a datelor din EES de către Europol
(1)

Europol are acces la datele din EES pentru a le consulta, atunci când sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a) consultarea este necesară pentru a sprijini și a consolida măsurile adoptate de statele membre pentru prevenirea,
depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave care intră sub incidența mandatului
Europol;
(b) consultarea este necesară și proporțională într-un caz specific;
(c) există dovezi sau motive întemeiate pentru a se considera că, prin consultarea datelor din EES, se va contribui la
prevenirea, depistarea sau investigarea oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în special în cazul unei suspiciuni
justificate potrivit căreia suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave
se încadrează într-o categorie aflată sub incidența prezentului regulament.
(2)
Accesul la EES ca instrument de identificare a unui suspect necunoscut, a unui autor necunoscut sau a unei
presupuse victime necunoscute a unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave este permis în situațiile
în care sunt îndeplinite condițiile enumerate la alineatul (1), iar consultarea prioritară a datelor stocate în bazele de date
accesibile din punct de vedere tehnic și legal de către Europol nu a permis identificarea persoanei în cauză.
O cerere de consultare a VIS pentru aceeași persoană vizată, poate fi prezentată în paralel cu o cerere de consultare a EES,
în conformitate cu condițiile stabilite în Decizia 2008/633/JAI.
(3)

Condițiile prevăzute la articolul 32 alineatele (3), (4) și (5) se aplică în consecință.
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(4)
Autoritatea desemnată de Europol poate transmite punctului central de acces al Europol menționat la articolul 30
alineatul (2) o solicitare motivată, în format electronic, pentru consultarea tuturor datelor din EES sau a unui set specific
de date din EES. La primirea unei solicitări de acces, punctul central de acces al Europol verifică dacă sunt îndeplinite
condițiile de acces prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile
de acces, personalul autorizat în mod corespunzător al punctului central de acces al Europol prelucrează solicitările.
Datele din EES accesate sunt transmise autorității desemnate de Europol astfel încât să nu fie compromisă securitatea
datelor.
(5)
Europol prelucrează numai informațiile obținute în urma consultării datelor din EES sub rezerva autorizării din
partea statului membru de origine. Respectiva autorizare se obține prin intermediul unității naționale a Europol din acel
stat membru.
CAPITOLUL V
PĂSTRAREA ȘI MODIFICAREA DATELOR

Articolul 34
Perioada de păstrare a datelor
(1)
Fiecare fișă de intrare/ieșire sau privind refuzul intrării asociată unui dosar individual se păstrează în sistemul central
al EES pentru o perioadă de trei ani de la data fișei de ieșire sau a fișei privind refuzul intrării, după caz.
(2)
Fiecare dosar individual împreună cu fișa sau fișele asociate de intrare/ieșire sau cu fișele privind refuzul intrării se
păstrează în sistemul central al EES pentru o perioadă de trei ani și o zi de la data ultimei fișe de ieșire sau a fișei privind
refuzul intrării, dacă în termen de trei ani de la data ultimei fișe de ieșire sau a fișei privind refuzul intrării nu se
înregistrează nicio nouă fișă de intrare.
(3)
În cazul în care, după data de expirare a duratei de ședere autorizată, nu se înregistrează nicio fișă de ieșire, datele
sunt stocate pentru o perioadă de cinci ani, care începe să curgă din ziua următoare datei de expirare a duratei de ședere
autorizată. EES informează în mod automat statele membre cu trei luni înainte de ștergerea programată a datelor privind
persoanele care au depășit durata de ședere autorizată, pentru a le da posibilitatea să adopte măsurile corespunzătoare.
(4)
Prin derogare de la alineatul (1), se păstrează în EES pentru o perioadă de cel mult un an de la ieșirea unor astfel de
resortisanți ai unei țări terțe fiecare fișă de intrare/ieșire înregistrată pentru resortisanți ai țărilor terțe care au statutul
menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (b). În cazul în care nu există o fișă de ieșire, datele se stochează pentru o
perioadă de cinci ani de la data ultimei fișe de intrare.
(5)
La expirarea perioadei de păstrare menționate la alineatele (1)-(4), datele în cauză sunt șterse în mod automat din
sistemul central al EES.
Articolul 35
Modificarea datelor și ștergerea anticipată a datelor
(1)
Statul membru responsabil are dreptul de a modifica datele pe care le-a introdus în EES, prin rectificarea,
completarea sau ștergerea datelor.
(2)
În cazul în care statul membru responsabil are dovezi care sugerează că anumite date înregistrate în EES conțin
erori de fapt sau sunt incomplete sau au fost prelucrate în EES într-un mod care contravine prezentului regulament, acesta
verifică datele respective și, dacă este necesar, le rectifică sau le completează în EES sau le șterge din EES fără întârziere și,
după caz, din lista persoanelor identificate menționată la articolul 12 alineatul (3). Datele pot fi verificate și rectificate,
completate sau șterse și la cererea persoanei în cauză, în conformitate cu articolul 52.
(3)
Prin derogare de la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, în cazul în care un alt stat membru decât statul
membru responsabil are dovezi care sugerează că anumite date înregistrate în EES conțin erori de fapt sau sunt
incomplete sau au fost prelucrate în EES într-un mod care contravine prezentului regulament, acesta verifică datele
respective, dacă acest lucru este posibil fără consultarea statului membru responsabil, și, dacă este necesar, le rectifică
sau le completează în EES sau le șterge din EES fără întârziere și, după caz, din lista persoanelor identificate menționată la
articolul 12 alineatul (3). În cazul în care nu este posibilă verificarea datelor fără consultarea statului membru responsabil,
statul membru contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de șapte zile, după care statul membru
responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în termen de o lună. Datele pot fi verificate și
rectificate, completate sau șterse și la cererea resortisantului unei țări terțe în cauză, în conformitate cu articolul 52.
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(4)
În cazul în care un stat membru are dovezi care sugerează că datele privind vizele înregistrate în EES conțin erori
de fapt sau sunt incomplete sau au fost prelucrate în EES într-un mod care contravine prezentului regulament, statul
membru respectiv verifică mai întâi exactitatea respectivelor date în VIS și, dacă este necesar, le rectifică sau le
completează în EES sau le șterge din EES. În cazul în care datele înregistrate în VIS sunt aceleași ca cele înregistrate
în EES, statul membru respectiv informează fără întârziere statul membru responsabil de introducerea datelor în cauză în
VIS, prin intermediul infrastructurii VIS, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
Statul membru responsabil de introducerea datelor în VIS verifică respectivele date și, dacă este necesar, le rectifică sau le
completează în VIS sau le șterge din VIS fără întârziere și informează statul membru vizat, care, dacă este necesar, le
rectifică sau le completează în EES sau le șterge din EES fără întârziere și, după caz, din lista persoanelor identificate
menționată la articolul 12 alineatul (3).
(5)
Datele persoanelor identificate menționate la articolul 12 sunt șterse fără întârziere din lista menționată la articolul
respectiv și sunt rectificate sau completate în EES în cazul în care resortisantul țării terțe în cauză prezintă dovezi, în
conformitate cu legislația națională a statului membru responsabil sau a statului membru căruia i s-a adresat solicitarea,
din care să rezulte că a fost obligat să depășească durata de ședere autorizată ca urmare a unui eveniment imprevizibil și
grav, că a dobândit un drept legal de ședere sau că s-au produs erori. Fără a aduce atingere oricărei căi de atac
administrative sau nejudiciare de care dispune, respectivul resortisant al unei țări terțe are acces la o cale de atac
eficientă pentru a se asigura că datele sunt rectificate, completate sau șterse.
(6)
În cazul în care un resortisant al unei țări terțe a dobândit cetățenia unui stat membru sau a intrat sub incidența
articolului 2 alineatul (3) înainte de expirarea perioadei aplicabile menționate la articolul 34, dosarul individual și fișele de
intrare/ieșire asociate respectivului dosar individual în conformitate cu articolele 16 și 17, precum și fișele privind refuzul
intrării asociate respectivului dosar individual în conformitate cu articolul 18 sunt șterse din EES, precum și, după caz, din
lista persoanelor identificate menționată la articolul 12 alineatul (3), fără întârziere și, în orice caz, nu mai târziu de cinci
zile lucrătoare de la data la care resortisantul respectiv al unei țări terțe a dobândit cetățenia unui stat membru sau a intrat
sub incidența articolului 2 alineatul (3) înainte de expirarea perioadei menționate la articolul 34:
(a) de către statul membru a cărui cetățenie a dobândit-o; sau
(b) de către statul membru care a eliberat permisul de ședere sau permisul de ședere de membru al familiei unui cetățean
al UE ori viza de lungă ședere.
În cazul în care un resortisant al unei țări terțe a dobândit cetățenia statelor Andorra, Monaco ori San Marino sau dacă un
resortisant al unei țări terțe este titularul unui pașaport eliberat de Cetatea Vaticanului, acesta informează autoritățile
competente ale statului membru pe teritoriul căruia intră de producerea acestei schimbări. Statul membru în cauză șterge
fără întârziere din EES datele persoanei respective. Resortisantul țării terțe în cauză dispune de o cale de atac eficientă
pentru a se asigura că datele sunt șterse.
(7)
Sistemul central al EES informează fără întârziere toate statele membre cu privire la ștergerea datelor din EES și,
după caz, din lista persoanelor identificate menționată la articolul 12 alineatul (3).
(8)
În cazul în care un stat membru, altul decât statul membru responsabil, rectifică, completează sau șterge date în
conformitate cu prezentul regulament, respectivul stat membru devine statul membru responsabil pentru rectificări,
completări sau ștergeri. EES înregistrează toate rectificările, completările și ștergerile datelor.
CAPITOLUL VI
DEZVOLTARE, OPERARE ȘI RESPONSABILITĂȚI

Articolul 36
Adoptarea actelor de punere în aplicare de către Comisie înainte de dezvoltarea sistemului
Comisia adoptă actele de punere în aplicare necesare pentru dezvoltarea și implementarea tehnică a sistemului central al
EES, a NUI, a infrastructurii de comunicații, a serviciului web menționat la articolul 13 și a registrului de date menționat
la articolul 63 alineatul (2), în special măsuri referitoare la:
(a) specificațiile în ceea ce privește calitatea, rezoluția și utilizarea amprentelor digitale pentru verificarea biometrică și
identificarea în EES;
(b) specificațiile în ceea ce privește calitatea, rezoluția și utilizarea imaginii faciale pentru verificarea biometrică și
identificarea în EES, inclusiv în cazurile în care aceasta a fost prelevată în timp real sau a fost extrasă pe cale
electronică din eMRTD;
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(c) introducerea datelor în conformitate cu articolele 16-20;
(d) accesarea datelor în conformitate cu articolele 23-33;
(e) modificarea, ștergerea și ștergerea anticipată a datelor în conformitate cu articolul 35;
(f) păstrarea și accesarea evidențelor în conformitate cu articolul 46;
(g) cerințele în materie de funcționare, inclusiv specificațiile minime pentru echipamentele tehnice și cerințele minime
privind performanțele EES sub aspect biometric, vizând mai ales cerințele privind rata rezultatelor de identificare fals
pozitive, rata rezultatelor de identificare fals negative și rata de eșec în ceea ce privește înregistrarea;
(h) specificațiile și condițiile pentru serviciul web menționat la articolul 13, inclusiv dispoziții specifice privind protecția
datelor atunci când acestea sunt furnizate de către operatorii de transport sau sunt furnizate către aceștia;
(i) instituirea și proiectarea de înalt nivel a interoperabilității menționate la articolul 8;
(j) specificațiile și condițiile pentru registrul de date menționat la articolul 63 alineatul (2);
(k) întocmirea listei persoanelor identificate menționată la articolul 12 alineatul (3) și procedura de punere la dispoziția
statelor membre a listei respective;
(l) specificațiile vizând soluțiile tehnice de conectare a punctelor centrale de acces în conformitate cu articolele 31, 32 și
33 și vizând o soluție tehnică pentru colectarea datelor statistice necesare în temeiul articolului 72 alineatul (8).
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 68
alineatul (2).
Pentru adoptarea actelor de punere în aplicare prevăzute la litera (i) de la primul paragraf al prezentului articol, comitetul
instituit prin articolul 68 din prezentul regulament consultă Comitetul VIS instituit prin articolul 49 din Regulamentul
(CE) nr. 767/2008.
Articolul 37
Dezvoltarea și gestionarea operațională
(1)
eu-LISA este responsabilă pentru dezvoltarea sistemului central al EES, a NUI, a infrastructurii de comunicații și a
canalului securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS. eu-LISA este, de asemenea,
responsabilă pentru dezvoltarea serviciului web menționat la articolul 13 și a registrului de date menționat la articolul 63
alineatul (2), în conformitate cu normele detaliate menționate la articolul 13 alineatul (7) și la articolul 63 alineatul (2) și
cu specificațiile și condițiile adoptate în temeiul articolului 36 primul paragraf literele (h) și (j).
eu-LISA definește proiectarea arhitecturii fizice a EES, inclusiv a infrastructurii sale de comunicații, precum și specificațiile
tehnice și evoluția ulterioară a acestora în ceea ce privește sistemul central al EES, NUI, infrastructura de comunicații,
canalul securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS, serviciul web menționat la
articolul 13 din prezentul regulament și registrul de date menționat la articolul 63 alineatul (2) din prezentul regulament.
Respectivele specificații tehnice sunt adoptate de către consiliul de administrație al eu-LISA după obținerea unui aviz
favorabil din partea Comisiei. De asemenea, eu-LISA efectuează adaptările necesare ale VIS care decurg din instituirea
interoperabilității cu EES, precum și din punerea în aplicare a modificărilor Regulamentului (CE) nr. 767/2008 prevăzute
la articolul 61 din prezentul regulament.
eu-LISA dezvoltă și implementează sistemul central al EES, NUI, infrastructura de comunicații, canalul securizat de
comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS, serviciul web menționat la articolul 13 și registrul
de date menționat la articolul 63 alineatul (2), cât mai curând posibil după adoptarea de către Comisie a măsurilor
menționate la articolul 36.
Dezvoltarea constă în elaborarea și implementarea specificațiilor tehnice, efectuarea de teste și coordonarea generală a
proiectului.
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La dezvoltarea și la implementarea sistemului central al EES, a NUI, a infrastructurii de comunicații, a canalului securizat
de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS, a serviciului web menționat la articolul 13 și a
registrului de date menționat la articolul 63 alineatul (2), atribuțiile eu-LISA sunt și:
(a) realizează o evaluare a riscurilor în materie de securitate;
(b) respectă principiile protecției vieții private începând cu momentul conceperii și protecției vieții private în mod implicit
pe parcursul întregului ciclu de viață al dezvoltării EES;
(c) efectuează o evaluare a riscurilor în materie de securitate în ceea ce privește interoperabilitatea cu VIS menționată la
articolul 8 și evaluează măsurile de securitate necesare pentru punerea în aplicare a interoperabilității cu VIS.
(2)
În cursul fazei de proiectare și dezvoltare se instituie un consiliu de administrație al programului, cu maximum zece
membri. Acesta este compus din șapte membri numiți de consiliul de administrație al eu-LISA din rândul propriilor
membri sau al membrilor supleanți, din președintele grupului consultativ al EES menționat la articolul 69, dintr-un
membru care reprezintă eu-LISA și care este numit de directorul executiv al acesteia și dintr-un membru numit de
Comisie. Membrii numiți de către consiliul de administrație al eu-LISA sunt aleși numai din acele state membre pentru
care instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, operarea și utilizarea tuturor sistemelor IT la
scară largă gestionate de eu-LISA au caracter pe deplin obligatoriu, în temeiul dreptului Uniunii, și care respectă condițiile
stabilite la articolul 66 alineatul (2).
Consiliul de administrație al programului se întrunește periodic și cel puțin de trei ori pe trimestru. Acesta asigură
gestionarea adecvată a fazei de proiectare și dezvoltare a EES și asigură consecvența dintre proiectele EES de la nivel
central și cele de la nivel național.
Consiliul de administrație al programului prezintă lunar rapoarte scrise consiliului de administrație al eu-LISA cu privire la
progresele înregistrate în realizarea proiectului. Consiliul de administrație al programului nu are competențe decizionale și
nu dispune de un mandat pentru a-i reprezenta pe membrii consiliului de administrație al eu-LISA.
Consiliul de administrație al eu-LISA stabilește regulamentul de procedură al consiliului de administrație al programului,
care include în special norme privind:
(a) președinția sa;
(b) locul reuniunilor;
(c) pregătirea reuniunilor;
(d) accesul experților la reuniuni;
(e) planurile privind comunicarea vizând informarea completă a membrilor neparticipanți din cadrul consiliului de
administrație al eu-LISA.
Președinția consiliului de administrație al programului este asigurată de unul dintre statele membre pentru care instru
mentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, operarea și utilizarea tuturor sistemelor IT la scară largă
gestionate de eu-LISA au caracter pe deplin obligatoriu, în temeiul dreptului Uniunii.
Toate cheltuielile de deplasare și de ședere suportate de membrii consiliului de administrație al programului sunt plătite de
eu-LISA, iar articolul 10 din regulamentul de procedură al eu-LISA se aplică mutatis mutandis. eu-LISA asigură secretariatul
consiliului de administrație al programului.
În cursul fazei de proiectare și dezvoltare, grupul consultativ al EES menționat la articolul 69 este alcătuit din managerii
de proiect ai EES de la nivel național și este prezidat de către eu-LISA. Acesta se reunește periodic și cel puțin de trei ori
pe trimestru până la punerea în funcțiune a EES. După fiecare reuniune, acesta prezintă un raport consiliului de
administrație al programului. Grupul consultativ al EES asigură expertiza tehnică pentru sprijinirea atribuțiilor consiliului
de administrație al programului și monitorizează stadiul de pregătire al statelor membre.
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(3)
eu-LISA este responsabilă de gestionarea operațională a sistemului central al EES, a NUI, a canalului securizat de
comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS. Aceasta se asigură, în cooperare cu statele membre, că
se utilizează în permanență cele mai bune tehnologii disponibile, sub rezerva unei analize costuri-beneficii, pentru
sistemul central al EES, NUI, infrastructura de comunicații, canalul securizat de comunicații dintre sistemul central al
EES și sistemul central al VIS, serviciul web menționat la articolul 13 și registrul de date menționat la articolul 63 alineatul
(2). eu-LISA este, de asemenea, responsabilă de gestionarea operațională a infrastructurii de comunicații dintre sistemul
central al EES și NUI, de serviciul web menționat la articolul 13 și de registrul de date menționat la articolul 63 alineatul
(2).
Gestionarea operațională a EES cuprinde toate atribuțiile necesare pentru a menține EES în stare de funcționare 24 de ore
pe zi, 7 zile pe săptămână, în conformitate cu prezentul regulament, în special lucrările de întreținere și dezvoltările
tehnice necesare pentru a asigura funcționarea EES la un nivel satisfăcător de calitate operațională, mai ales în ceea ce
privește timpul de răspuns pentru efectuarea de căutări în sistemul central al EES de către autoritățile de frontieră, în
conformitate cu specificațiile tehnice.
(4)
Fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimului aplicabil celorlalți
agenți ai Uniunii, stabilite în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (1), eu-LISA se asigură că acei
membri ai personalului său care trebuie să lucreze cu date din EES sau cu date stocate în EES sunt obligați să respecte
norme corespunzătoare privind secretul profesional sau alte obligații echivalente de confidențialitate. Respectiva obligație
se aplică, de asemenea, după încetarea mandatului sau a contractului de muncă al unui astfel de personal sau după
încetarea activității acestuia.
Articolul 38
Responsabilitățile ce revin statelor membre și Europol
(1)

Fiecare stat membru este responsabil de:

(a) integrarea infrastructurii naționale de frontieră existente și conectarea acesteia la NUI;
(b) organizarea, gestionarea, operarea și întreținerea infrastructurii naționale de frontieră existente și a conectării acesteia
la EES în sensul articolului 6, cu excepția articolului 6 alineatului (2);
(c) organizarea punctelor centrale de acces și conectarea acestora la NUI în scopul aplicării legii;
(d) gestionarea și reglementarea accesului la EES al personalului autorizat în mod corespunzător și al personalului
împuternicit în mod corespunzător din cadrul autorităților naționale competente, în conformitate cu prezentul
regulament, precum și crearea și actualizarea periodică a unei liste cu membrii personalului respectivi și cu profilurile
lor.
(2)
Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională care permite autorităților competente menționate la
articolul 9 alineatul (2) accesul la EES. Fiecare stat membru conectează respectiva autoritate națională la NUI. Fiecare
stat membru își conectează propriile puncte centrale de acces menționate la articolul 29 la NUI.
(3)

Fiecare stat membru utilizează proceduri automatizate de prelucrare a datelor EES.

(4)
Statele membre se asigură că sunt monitorizate îndeaproape performanța tehnică a infrastructurii de control la
frontiere, disponibilitatea acesteia, durata verificărilor la frontiere și calitatea datelor, astfel încât să îndeplinească cerințele
generale pentru buna funcționare a EES și pentru eficiența procedurii de verificare la frontiere.
(5)
Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele stocate în EES, personalul autorităților cu drept de acces la EES
beneficiază de o formare corespunzătoare cu privire, în special, la normele în materie de securitate și protecție a datelor,
precum și la drepturile fundamentale relevante.
(6)

Statele membre nu prelucrează datele în sau din EES în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul regulament.

(7)
Europol își asumă responsabilitățile prevăzute la alineatul (1) litera (d) sau la alineatele (3), (5) și (6). Acesta
conectează punctul central de acces al Europol la EES și este responsabil pentru conectarea acestuia.
(1) JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
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Articolul 39
Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor
(1)
În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în EES, fiecare stat membru desemnează autoritatea care
trebuie considerată operator, în conformitate cu articolul 4 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679, și care are
principala responsabilitate pentru prelucrarea datelor de către statul membru respectiv. Fiecare stat membru comunică
Comisiei datele de contact ale respectivei autorități.
Fiecare stat membru se asigură că datele colectate și înregistrate în EES sunt prelucrate legal și, în special, că numai
personalul autorizat în mod corespunzător are acces la date în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi revin. Statul membru
responsabil se asigură, în special, că datele sunt:
(a) colectate în mod legal și cu respectarea deplină a demnității resortisantului țării terțe în cauză;
(b) înregistrate în mod legal în EES;
(c) corecte și actualizate atunci când sunt transmise către EES.
(2)
eu-LISA se asigură că EES este operat în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și cu actele de punere
în aplicare menționate la articolul 36. În special, eu-LISA:
(a) ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea sistemului central al EES și a infrastructurii de comunicații dintre
sistemul central al EES și NUI, fără a aduce atingere responsabilităților statelor membre;
(b) se asigură că numai personalul autorizat în mod corespunzător are acces la datele prelucrate în EES.
(3)
eu-LISA informează Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu
privire la măsurile pe care le ia în temeiul alineatului (2) pentru punerea în funcțiune a EES.
Articolul 40
Păstrarea datelor în dosarele naționale și în sistemele naționale de intrare/ieșire
(1)
Un stat membru poate să păstreze datele alfanumerice pe care le-a introdus în EES, în conformitate cu scopurile
EES, în sistemul său național de intrare/ieșire sau în dosarele naționale echivalente, cu respectarea deplină a dreptului
Uniunii.
(2)
Datele nu sunt păstrate în sistemele naționale de intrare/ieșire sau în dosarele naționale echivalente pentru un timp
mai îndelungat decât sunt păstrate în EES.
(3)
Orice utilizare a datelor care nu este conformă cu dispozițiile prevăzute la alineatul (1) este considerată drept o
utilizare abuzivă în temeiul dreptului intern al fiecărui stat membru, precum și în temeiul dreptului Uniunii.
(4)
Prezentul articol nu poate fi interpretat ca impunând vreo adaptare tehnică a EES. Statele membre pot păstra datele
în conformitate cu prezentul articol pe propria cheltuială și pe propriul risc și utilizând propriile mijloace tehnice.
Articolul 41
Comunicarea datelor către țări terțe, organizații internaționale și entități private
(1)
Datele stocate în EES nu sunt transferate sau puse la dispoziția niciunei țări terțe, organizații internaționale sau
entități private.
(2)
Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, datele menționate la articolul 16 alineatul (1) și la articolul 17
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament pot fi transferate țărilor terțe sau organizațiilor internaționale
enumerate în anexa I la prezentul regulament, în cazuri individuale, de către autoritățile de frontieră sau autoritățile
responsabile în domeniul imigrației, dacă acest lucru este necesar în scopul dovedirii identității resortisantului unei țări
terțe cu scopul unic al returnării, numai dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
(a) Comisia a adoptat, în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, o decizie în care
constată că țara terță respectivă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal;

9.12.2017

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/57

(b) au fost prezentate garanții adecvate, astfel cum se prevede la articolul 46 din Regulamentul (UE) 2016/679, de
exemplu prin intermediul unui acord de readmisie care este în vigoare între Uniune sau un stat membru și țara
terță în cauză; sau
(c) se aplică articolul 49 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2016/679.
(3)
Datele menționate la articolul 16 alineatul (1) și la articolul 17 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din prezentul
regulament pot fi transferate în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol numai dacă toate condițiile următoare
sunt îndeplinite:
(a) transferul datelor este realizat în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii, în special dispozițiile
privind protecția datelor, inclusiv capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679, și cu acordurile de readmisie, precum
și cu dreptul intern al statului membru care transferă datele;
(b) țara terță sau organizația internațională a fost de acord să prelucreze datele exclusiv în scopurile pentru care acestea
au fost furnizate; și
(c) a fost emisă o decizie de returnare adoptată în temeiul Directivei 2008/115/CE cu privire la resortisantul țării terțe în
cauză, cu condiția ca aplicarea unei astfel de decizii de returnare să nu fie suspendată și să nu fi fost introdusă nicio
cale de atac care poate conduce la suspendarea aplicării acesteia.
(4)
Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale în temeiul alineatului (2) nu
aduc atingere drepturilor solicitanților și ale beneficiarilor de protecție internațională, în special în ceea ce privește
principiul nereturnării.
(5)
Datele cu caracter personal obținute din sistemul central al EES de un stat membru sau de Europol în scopul
aplicării legii nu se transferă și nu se pun la dispoziția niciunei țări terțe, organizații internaționale sau entități private
stabilite în Uniune sau în afara acesteia. Interdicția se aplică și atunci când aceste date sunt prelucrate ulterior la nivel
național sau între statele membre în temeiul Directivei (UE) 2016/680.
(6)
Prin derogare de la alineatul (5) din prezentul articol, datele menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și
(c), la articolul 16 alineatul (2) literele (a) și (b) și la articolul 16 alineatul (3) literele (a) și (b), precum și la articolul 17
alineatul (1) litera (a) pot fi transferate unei țări terțe de către autoritatea desemnată, în cazuri individuale, numai dacă
sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
(a) survine un caz excepțional de urgență, care implică:
(i) un pericol iminent asociat cu o infracțiune de terorism, sau
(ii) un pericol iminent pentru viața unei persoane, pericolul respectiv fiind asociat cu o infracțiune gravă;
(b) transferul de date este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea, pe teritoriul statelor membre sau în țara
terță în cauză, a unei astfel de infracțiuni de terorism sau a unei infracțiuni grave;
(c) autoritatea desemnată are acces la aceste date în conformitate cu procedura și condițiile prevăzute la articolele 31
și 32;
(d) transferul este efectuat în conformitate cu condițiile aplicabile prevăzute de Directiva (UE) 2016/680, în special la
capitolul V din aceasta;
(e) a fost înaintată, din țara terță, o cerere motivată în mod corespunzător, în formă scrisă sau pe cale electronică; sau
(f) furnizarea oricărui tip de informații privind fișele de intrare/ieșire deținute de țara terță solicitantă către statul membru
care operează EES este asigurată în mod reciproc.
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Atunci când se efectuează un transfer în temeiul primului paragraf al prezentului alineat, acesta se documentează și
documentația se pune, la cerere, la dispoziția autorității de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 41 alineatul
(1) din Directiva (UE) 2016/680, incluzând data și ora transferului, informații cu privire la autoritatea competentă
destinatară, justificarea transferului și datele cu caracter personal transferate.
Articolul 42
Condițiile pentru comunicarea de date către un stat membru care nu operează încă EES și către un stat membru
căruia nu i se aplică prezentul regulament
(1)
Datele menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), la articolul 16 alineatul (2) literele (a) și (b), la
articolul 16 alineatul (3) literele (a) și (b), precum și la articolul 17 alineatul (1) litera (a) pot fi transferate de către o
autoritate desemnată unui stat membru care nu operează încă EES și unui stat membru căruia nu i se aplică prezentul
regulament, în cazuri individuale, numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile:
(a) survine un caz excepțional de urgență, care implică:
(i) un pericol iminent asociat cu o infracțiune de terorism, sau
(ii) o infracțiune gravă;
(b) transferul de date este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea unei astfel de infracțiuni de terorism sau a
unei infracțiuni grave;
(c) autoritatea desemnată are acces la aceste date în conformitate cu procedura și condițiile prevăzute la articolele 31
și 32;
(d) se aplică dispozițiile Directivei (UE) 2016/680;
(e) a fost înaintată o cerere motivată în mod corespunzător, în formă scrisă sau pe cale electronică; și
(f) furnizarea oricărui tip de informații privind fișele de intrare/ieșire deținute de statul membru solicitant către statul
membru care operează EES este asigurată în mod reciproc.
Atunci când se efectuează un transfer în temeiul primului paragraf din prezentul alineat, acesta se documentează și
documentația se pune, la cerere, la dispoziția autorității de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 41 alineatul
(1) din Directiva (UE) 2016/680, incluzând data și ora transferului, informații cu privire la autoritatea competentă
destinatară, justificarea transferului și datele cu caracter personal transferate.
(2)
În cazurile în care sunt furnizate date în temeiul prezentului articol, se aplică, mutatis mutandis, aceleași condiții ca
cele prevăzute la articolul 43 alineatul (1), la articolul 45 alineatele (1) și (3), la articolul 48 și la articolul 58 alineatul (4).
Articolul 43
Securitatea datelor
(1)
Statul membru responsabil asigură securitatea datelor înainte și în cursul transmiterii lor către NUI. Fiecare stat
membru asigură securitatea datelor pe care le primește din EES.
(2)
Fiecare stat membru adoptă, în raport cu infrastructura sa națională de frontieră, măsurile necesare, inclusiv un plan
de securitate și un plan de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru, pentru:
(a) a proteja fizic datele, inclusiv prin elaborarea de planuri pentru situații neprevăzute în scopul protecției infrastructurii
critice;
(b) a refuza accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor și în incintele naționale în care
statul membru efectuează operațiuni în conformitate cu scopurile EES;
(c) a împiedica citirea, copierea, modificarea sau îndepărtarea neautorizată a suporturilor de date;
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(d) a împiedica introducerea neautorizată de date, precum și orice inspectare, modificare sau ștergere neautorizată a
datelor cu caracter personal stocate;
(e) a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate, cu ajutorul
echipamentelor de comunicare a datelor;
(f)

a împiedica prelucrarea neautorizată a datelor în EES și orice modificare sau ștergere neautorizată a datelor prelucrate
în EES;

(g) a se asigura că persoanele autorizate să acceseze EES au acces numai la datele care fac obiectul autorizației lor de
acces, prin utilizarea unor nume de utilizator individuale și unice și a unor moduri de acces confidențiale;
(h) a se asigura faptul că toate autoritățile cu drept de acces la EES creează profiluri care descriu funcțiile și responsa
bilitățile persoanelor autorizate să introducă, să modifice, să șteargă, să consulte datele și să efectueze căutări în
acestea și că respectivele autorități pun profilurile lor la dispoziția autorităților de supraveghere;
(i)

a asigura posibilitatea de a verifica și de a stabili care sunt organismele cărora le pot fi transmise datele cu caracter
personal prin utilizarea echipamentelor de comunicare a datelor;

(j)

a asigura că se poate verifica și stabili ce date au fost prelucrate în EES, precum și în ce moment, de către cine și cu
ce scop au fost ele prelucrate;

(k) a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul trans
miterii datelor cu caracter personal către sau din EES sau în timpul transportului suporturilor de date, în special prin
intermediul unor tehnici de criptare corespunzătoare;
(l)

a se asigura că, în cazul unei întreruperi, sistemele instalate pot fi readuse la operarea normală;

(m) a asigura fiabilitatea prin garantarea faptului că este raportată în mod adecvat orice deficiență în funcționarea EES;
(n) a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate prevăzute la prezentul alineat și a lua măsurile de organizare
necesare referitoare la supravegherea internă, astfel încât să se asigure respectarea dispozițiilor prezentului regu
lament.
(3)
În ceea ce privește operarea EES, eu-LISA ia măsurile necesare în vederea realizării obiectivelor stabilite la alineatul
(2), inclusiv adoptarea unui plan de securitate și a unui plan de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz
de dezastru. De asemenea, eu-LISA asigură fiabilitatea prin verificarea instituirii măsurilor tehnice necesare pentru a
garanta că datele cu caracter personal pot fi recuperate în cazul coruperii acestora din cauza funcționării defectuoase a
EES.
(4)
eu-LISA și statele membre cooperează pentru a asigura o abordare armonizată a securității datelor, pe baza unui
proces de gestionare a riscurilor în materie de securitate, care să cuprindă întregul EES.
Articolul 44
Incidente de securitate
(1)
Orice eveniment care are sau poate avea un impact asupra securității EES și poate cauza daune sau pierderi datelor
stocate în EES este considerat a fi un incident de securitate, în special în cazul în care este posibil să se fi accesat datele în
mod neautorizat sau în cazul în care au fost compromise sau este posibil să fi fost compromise disponibilitatea,
integritatea și confidențialitatea datelor.
(2)

Incidentele de securitate se gestionează astfel încât să se asigure un răspuns rapid, eficace și corespunzător.

(3)
Fără a aduce atingere dispozițiilor privind notificarea și comunicarea în cazul încălcării securității datelor cu caracter
personal, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) 2016/679, cu articolul 30 din Directiva (UE) 2016/680
sau cu ambele, statele membre informează Comisia, eu-LISA și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire
la incidentele de securitate. În cazul unui incident de securitate survenit în cadrul sistemului central al EES, eu-LISA
informează Comisia și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.
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(4)
Informațiile privind un incident de securitate care are sau ar putea avea un impact asupra operării EES sau asupra
disponibilității, integrității și confidențialității datelor sunt puse la dispoziția statelor membre și raportate în conformitate
cu planul de gestionare a incidentelor care trebuie furnizat de eu-LISA.
(5)

Statele membre în cauză și eu-LISA cooperează în cazul unui incident de securitate.
Articolul 45
Răspundere

(1)
Orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a unei operațiuni ilegale de
prelucrare sau a oricărei acțiuni neconforme cu dispozițiile prezentului regulament are dreptul să obțină despăgubiri de la
statul membru răspunzător pentru prejudiciul produs. Respectivul stat membru este exonerat de răspundere, integral sau
parțial, dacă dovedește că fapta care a cauzat prejudiciul nu îi este imputabilă în niciun fel.
(2)
În cazul prejudiciilor produse EES ca urmare a nerespectării de către un stat membru a oricăreia dintre obligațiile
care îi revin în temeiul prezentului regulament, răspunderea aparține statului membru respectiv, cu excepția cazului în
care eu-LISA sau un alt stat membru participant la EES nu a luat măsurile rezonabile necesare pentru a preveni
producerea prejudiciului sau pentru a reduce la minimum impactul acestuia.
(3)
Acțiunile în despăgubiri împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt
reglementate de dispozițiile de drept intern al statului membru pârât.
Articolul 46
Ținerea evidențelor de către eu-LISA și de către statele membre
(1)
eu-LISA ține evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în cadrul EES. Aceste evidențe
includ următoarele elemente:
(a) scopul accesului menționat la articolul 9 alineatul (2);
(b) data și ora;
(c) datele transmise, astfel cum sunt menționate la articolele 16-19;
(d) datele utilizate pentru căutare, astfel cum sunt menționate la articolele 23-27; și
(e) numele autorității care a introdus sau a recuperat datele.
(2)
În vederea consultărilor menționate la articolul 8, se ține o evidență a tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor
efectuate în cadrul EES și VIS, în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
eu-LISA se asigură, în special, că se ține evidența relevantă a operațiunilor de prelucrare a datelor în cauză atunci când
autoritățile competente lansează o operațiune de prelucrare a datelor direct dintr-un sistem în celălalt.
(3)
În plus față de prevederile de la alineatele (1) și (2), fiecare stat membru ține evidențe ale personalului autorizat în
mod corespunzător pentru prelucrarea datelor din EES.
(4)
Aceste evidențe pot fi utilizate numai pentru monitorizarea protecției datelor, inclusiv verificarea admisibilității unei
solicitări și legalitatea prelucrării datelor, precum și pentru a garanta securitatea datelor în temeiul articolului 43. Aceste
evidențe sunt protejate, prin măsuri adecvate, împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după un an de la expirarea
perioadei de păstrare prevăzute la articolul 34, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru proceduri de monitorizare
deja inițiate.
Articolul 47
Monitorizarea proprie
Statele membre se asigură că fiecare autoritate care are drept de acces la datele din EES ia măsurile necesare pentru
asigurarea conformității cu prezentul regulament și cooperează, atunci când este necesar, cu autoritățile de supraveghere.
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Articolul 48
Sancțiuni
Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice utilizare a datelor introduse în EES într-un mod care
contravine prezentului regulament se pedepsește prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în conformitate cu
dreptul intern, cu articolul 84 din Regulamentul (UE) 2016/679 și cu articolul 57 din Directiva (UE) 2016/680.
Articolul 49
Protecția datelor
(1)
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către eu-LISA pe baza
prezentului regulament.
(2)
Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile
naționale pe baza prezentului regulament, cu excepția prelucrării în scopurile menționate la articolul 1 alineatul (2)
din prezentul regulament.
(3)
Directiva (UE) 2016/680 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile desemnate
ale statelor membre pe baza prezentului regulament, în scopurile menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul
regulament.
(4)
Regulamentul (UE) 2016/794 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol pe baza
prezentului regulament.
CAPITOLUL VII
DREPTURI ȘI SUPRAVEGHERE ÎN MATERIE DE PROTECȚIE A DATELOR

Articolul 50
Dreptul la informare
(1)
Fără a aduce atingere dreptului la informare menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679, resorti
sanții țărilor terțe ale căror date urmează a fi înregistrate în EES sunt informați de către statul membru responsabil cu
privire la următoarele:
(a) faptul că EES poate fi accesat de statele membre și de Europol în scopul aplicării legii;
(b) obligația ce revine resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză, precum și titularilor unui FTD de
a permite prelevarea amprentelor lor digitale;
(c) obligația ce revine tuturor resortisanților țărilor terțe care sunt supuși înregistrării în EES de a permite înregistrarea
imaginii lor faciale;
(d) caracterul obligatoriu al colectării datelor pentru examinarea condițiilor de intrare;
(e) faptul că intrarea va fi refuzată în cazul în care un resortisant al unei țări terțe nu consimte să furnizeze datele
biometrice solicitate în vederea înregistrării, a verificării sau a identificării în EES;
(f) dreptul de a primi informații în legătură cu durata maximă rămasă de ședere autorizată a acestora, în conformitate cu
articolul 11 alineatul (3);
(g) faptul că datele cu caracter personal stocate în EES pot fi transferate țărilor terțe sau organizațiilor internaționale
enumerate în anexa I, în scopul returnării, țărilor terțe în conformitate cu articolul 41 alineatul (6) și statelor membre
în conformitate cu articolul 42;
(h) existența dreptului de a solicita operatorului acces la datele care îi privesc, a dreptului de a cere rectificarea datelor care
îi privesc și care sunt eronate, completarea datelor cu caracter personal care îi privesc și care sunt incomplete,
ștergerea datelor cu caracter personal care îi privesc și care au fost prelucrate în mod ilegal sau restricționarea
prelucrării acestora, precum și a dreptului de a primi informații despre procedurile de exercitare a acestor drepturi,
inclusiv datele de contact ale operatorului și ale autorităților de supraveghere, sau ale Autorității Europene pentru
Protecția Datelor dacă este cazul, care audiază plângerile referitoare la protecția datelor cu caracter personal;
(i) faptul că datele din EES vor fi accesate în scopuri de gestionare a frontierelor și de facilitare și faptul că situațiile de
depășire a duratei de ședere autorizată vor conduce automat la adăugarea datelor lor pe lista persoanelor identificate
menționată la articolul 12 alineatul (3), precum și eventualele consecințe ale depășirii acestei durate;
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(j) perioada de păstrare a datelor stabilită pentru fișele de intrare și ieșire, pentru fișele privind refuzul intrării și pentru
dosarele individuale, în conformitate cu articolul 34;
(k) dreptul persoanelor care au depășit durata de ședere autorizată la ștergerea datelor cu caracter personal din lista
persoanelor identificate menționată la articolul 12 alineatul (3) și la rectificarea acestora în EES, atunci când furnizează
dovezi că au depășit durata autorizată de ședere ca urmare a unor evenimente imprevizibile și grave;
(l) dreptul de a depune o plângere la autoritățile de supraveghere.
(2)
Informațiile prevăzute la prezentul articol alineatul (1) sunt comunicate în scris, prin orice mijloace adecvate, într-o
formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă și trebuie puse la dispoziție, utilizând un limbaj clar și simplu,
într-o versiune lingvistică pe care persoana în cauză o înțelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înțelege,
pentru a se asigura că resortisanții țărilor terțe sunt informați cu privire la drepturile lor, în momentul creării dosarului
individual al persoanei în cauză, în conformitate cu articolul 16, 17 sau 18.
(3)

De asemenea, Comisia înființează un site web care conține informațiile menționate la alineatul (1).

(4)
Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind elaborarea informațiilor menționate la alineatul (1) din prezentul
articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la
articolul 68 alineatul (2).
(5)
Comisia pune la dispoziție informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol într-un format-tip.
Formatul-tip este conceput astfel încât să permită statelor membre să îl completeze cu informații suplimentare
specifice statelor membre. Aceste informații specifice statelor membre includ cel puțin drepturile persoanelor vizate și
posibilitatea unei asistențe din partea autorităților de supraveghere, precum și datele de contact ale biroului operatorului,
ale responsabilului cu protecția datelor și ale autorităților de supraveghere. Comisia adoptă acte de punere în aplicare
privind specificațiile și condițiile pentru site-ul web menționat la alineatul (3) din prezentul articol. Respectivele acte de
punere în aplicare se adoptă înainte de punerea în funcțiune a EES în conformitate cu procedura de examinare menționată
la articolul 68 alineatul (2).
Articolul 51
Campania de informare
Comisia, în cooperare cu autoritățile de supraveghere și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, organizează la
punerea în funcțiune a EES o campanie de informare care informează publicul și, în special, resortisanții țărilor terțe, cu
privire la obiectivele EES, tipul de date stocate în EES, autoritățile care au acces și drepturile persoanelor în cauză. Se
organizează periodic campanii de informare de acest tip.
Articolul 52
Dreptul de acces, dreptul la rectificarea, la completarea și la ștergerea datelor cu caracter personal și dreptul la
restricționarea prelucrării acestora
(1)
Cererile resortisanților țărilor terțe legate de drepturile prevăzute la articolele 15-18 din Regulamentul (UE)
2016/679 pot fi adresate autorității competente a oricărui stat membru.
Statul membru responsabil sau statul membru căruia i s-a adresat cererea are obligația de a răspunde în termen de 45 de
zile de la primirea acesteia.
(2)
În cazul în care se adresează o cerere de rectificare, de completare sau de ștergere a datelor cu caracter personal sau
de restricționare a prelucrării acestor date unui alt stat membru decât statul membru responsabil, autoritățile statului
membru căruia i s-a adresat cererea verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării datelor în EES în termen de 30 de
zile de la primirea cererii, în cazul în care verificarea respectivă poate fi realizată fără consultarea statului membru
responsabil. În caz contrar, statul membru căruia i s-a adresat cererea contactează autoritățile statului membru responsabil
în termen de șapte zile, iar statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în
termen de 30 de zile de la acest contact.
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(3)
În cazul în care datele înregistrate în EES conțin erori de fapt, sunt incomplete sau au fost înregistrate în mod ilegal,
statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea rectifică, completează sau șterge
datele cu caracter personal sau restricționează prelucrarea acestora în conformitate cu articolul 35. Statul membru
responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea îi confirmă în scris și fără întârziere persoanei
vizate că a luat măsuri pentru rectificarea, completarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ale persoanei respective
sau pentru restricționarea prelucrării unor astfel de date.
În cazul în care datele privind vizele înregistrate în EES conțin erori de fapt, sunt incomplete sau au fost înregistrate în
mod ilegal, statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea verifică mai întâi
exactitatea datelor respective în VIS și, dacă este necesar, le modifică în EES. În cazul în care datele înregistrate în VIS
sunt identice cu cele din EES, statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea
contactează autoritățile statului membru responsabil de introducerea datelor respective în VIS în termen de șapte zile.
Statul membru responsabil de introducerea datelor în VIS verifică exactitatea datelor privind vizele în cauză și legalitatea
prelucrării acestora în EES în termen de 30 de zile de la acest contact și informează statul membru responsabil sau statul
membru căruia i s-a adresat cererea care, dacă este necesar și fără întârziere, rectifică sau completează datele cu caracter
personal ale persoanei vizate sau restricționează prelucrarea unor astfel de date în EES sau șterge astfel de date din EES și,
după caz, din lista persoanelor identificate menționată la articolul 12 alineatul (3).
(4)
În cazul în care statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea nu este de
acord că datele înregistrate în EES conțin erori de fapt, sunt incomplete sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul
membru respectiv adoptă o decizie administrativă prin care resortisantului unei țări terțe în cauză i se explică în scris și
fără întârziere motivele pentru care statul nu este dispus să rectifice, să completeze sau să șteargă datele cu caracter
personal care o privesc sau să restricționeze prelucrarea unor astfel de date.
(5)
De asemenea, statul membru care a adoptat decizia administrativă în temeiul alineatului (4) din prezentul articol
furnizează resortisantului unei țări terțe interesat informații care detaliază măsurile pe care aceasta le poate lua în cazul în
care nu acceptă explicația. Informarea respectivă cuprinde precizări referitoare la modalitatea de a introduce o acțiune sau
de a depune o plângere la autoritățile sau instanțele judecătorești competente din respectivul stat membru și referitoare la
orice formă de asistență care este disponibilă în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și
procedurile respectivului stat membru, inclusiv din partea autorității de supraveghere instituite în conformitate cu
articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.
(6)
Orice cerere formulată în temeiul alineatelor (1) și (2) conține informațiile minime necesare pentru a identifica
resortisantul unei țări terțe interesat. În acest scop, amprentele digitale pot fi solicitate doar în cazuri justificate în mod
corespunzător și dacă există îndoieli semnificative cu privire la identitatea solicitantului. Aceste informații sunt folosite
exclusiv pentru a permite resortisantului unei țări terțe să își exercite drepturile menționate la alineatul (1) și sunt apoi
șterse imediat.
(7)
Ori de câte ori o persoană depune o cerere în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, autoritatea
competentă a statului membru responsabil sau a statului membru căruia i s-a adresat cererea consemnează acest fapt sub
forma unui document scris care să ateste depunerea unei astfel de cereri. Respectivul document conține informații privind
modul în care cererea a fost prelucrată și de către ce autoritate. Autoritatea competentă pune acest document la dispoziția
autorității de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, în
termen de șapte zile.
Articolul 53
Cooperarea în vederea asigurării respectării drepturilor privind protecția datelor
(1)
Autoritățile competente ale statelor membre cooperează activ pentru a asigura respectarea drepturilor prevăzute la
articolul 52.
(2)
În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) 2016/679 asistă și consiliază, la cerere, persoana vizată în exercitarea dreptului său la rectificarea,
la completarea sau la ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc sau la restricționarea procesării unor astfel de
date, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.
Pentru realizarea obiectivelor menționate la primul paragraf, autoritatea de supraveghere a statului membru responsabil
care a transmis datele cooperează cu autoritatea de supraveghere a statului membru căruia i s-a adresat cererea.
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Articolul 54
Căi de atac
(1)
Fără a aduce atingere articolelor 77 și 79 din Regulamentul (UE) 2016/679, în fiecare stat membru, orice persoană
are dreptul de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau instanțele judecătorești competente din
statul membru care i-a refuzat dreptul de acces la date sau dreptul la rectificarea, completarea sau ștergerea acestor date,
astfel cum se prevede la articolul 52 și articolul 53 alineatul (2) din prezentul regulament. Dreptul de a introduce o astfel
de acțiune sau de a depune o astfel de plângere se aplică, de asemenea, în cazurile în care cererile de acces, de rectificare,
de completare sau de ștergere nu au primit răspuns în termenele prevăzute la articolul 52 sau nu au fost deloc prelucrate
de către operatorul de date.
(2)
Se menține disponibilitatea, pe întreaga durată a procedurii, a asistenței din partea autorității de supraveghere
instituite în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Articolul 55
Supravegherea de către autoritatea de supraveghere
(1)
Fiecare stat membru se asigură că autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) 2016/679 monitorizează independent legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal
menționate la capitolele II, III, V și VI din prezentul regulament de către statul membru în cauză, inclusiv a transmiterii
acestora către și din EES.
(2)
Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679
se asigură că, după punerea în funcțiune a EES, se realizează cel puțin o dată la trei ani un audit al operațiunilor de
prelucrare a datelor în infrastructura națională de frontieră, în conformitate cu standardele internaționale de audit
relevante. Rezultatele auditului pot fi luate în considerare în evaluările realizate în cadrul mecanismului instituit prin
Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului (1). Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 publică anual numărul solicitărilor de rectificare, completare sau ștergere a
datelor, sau al restricționărilor procesării datelor, acțiunile întreprinse ulterior, precum și numărul rectificărilor, comple
tărilor, ștergerilor și restricționărilor procesării făcute în urma solicitărilor efectuate de persoanele în cauză.
(3)
Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) 2016/679 dispune de resurse suficiente pentru a îndeplini atribuțiile care i-au fost încredințate în
temeiul prezentului regulament și are acces la consiliere din partea unor persoane cu suficiente cunoștințe în domeniul
datelor biometrice.
(4)
Statele membre furnizează toate informațiile solicitate de autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu
articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 și, în special, îi furnizează informații privind activitățile
desfășurate în conformitate cu articolul 38, cu articolul 39 alineatul (1) și cu articolul 43. Statele membre acordă auto
rității de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 accesul la
evidențele ținute în temeiul articolului 46 și îi permite în orice moment accesul la toate incintele sale care au legătură cu
EES.
Articolul 56
Supravegherea de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(1)
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este responsabilă de monitorizarea activităților de prelucrare a
datelor cu caracter personal ale eu-LISA ce privesc EES, precum și de asigurarea conformității desfășurării acestora cu
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu prezentul regulament.
(2)
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor garantează că, cel puțin o dată la trei ani, se realizează un audit al
activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de eu-LISA, în conformitate cu standardele inter
naționale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, eu-LISA și
autorităților de supraveghere. Înainte de adoptarea raportului se oferă eu-LISA posibilitatea de a formula observații.
(3)
eu-LISA pune la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor informațiile solicitate de aceasta, asigu
rându-i accesul la toate documentele și la evidențele menționate la articolul 46, precum și în toate incintele sale, în orice
moment.
(1) Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în
vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a
Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).
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Articolul 57
Cooperarea dintre autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(1)
Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, fiecare acționând în limitele
competențelor sale respective, cooperează activ în cadrul responsabilităților lor și asigură o supraveghere coordonată a
EES și a infrastructurilor naționale de frontieră.
(2)
Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor fac schimb de informații relevante,
se asistă reciproc în efectuarea auditurilor și a inspecțiilor, examinează orice dificultăți legate de interpretarea sau aplicarea
prezentului regulament, evaluează problemele privind exercitarea supravegherii independente sau exercitarea drepturilor
persoanei vizate, formulează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluții comune la eventualele probleme și
promovează sensibilizarea publicului în ceea ce privește drepturile în materie de protecție a datelor, după caz.
(3)
În scopul alineatului (2), autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc
cel puțin de două ori pe an în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor instituit prin Regulamentul (UE)
2016/679 (denumit în continuare „Comitetul european pentru protecția datelor”). Costurile aferente reuniunilor și
organizarea acestora sunt în sarcina respectivului comitet. Regulamentul de procedură se adoptă cu ocazia primei
reuniuni. Alte metode de lucru sunt elaborate în comun, dacă este necesar.
(4)
Un raport comun al activităților este trimis de către Comitetul european pentru protecția datelor Parlamentului
European, Consiliului, Comisiei și eu-LISA o dată la doi ani. Acest raport include un capitol despre fiecare stat membru,
elaborat de autoritățile de supraveghere ale statului membru respectiv.
Articolul 58
Protecția datelor cu caracter personal accesate în conformitate cu capitolul IV
(1)
Fiecare stat membru se asigură că actele cu putere de lege și actele administrative naționale adoptate în temeiul
Directivei (UE) 2016/680 sunt aplicabile și accesului la EES de către autoritățile sale naționale în conformitate cu
articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, inclusiv în ceea ce privește drepturile persoanelor ale căror date sunt
accesate în acest mod.
(2)
Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680
monitorizează legalitatea accesului statelor membre la datele cu caracter personal în conformitate cu capitolul IV din
prezentul regulament, inclusiv a transmiterii acestora către și din EES. Articolul 55 alineatele (3) și (4) din prezentul
regulament se aplică în mod corespunzător.
(3)
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în temeiul prezentului regulament se realizează în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 și este supravegheată de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.
(4)
Datele cu caracter personal accesate în EES în conformitate cu capitolul IV sunt prelucrate doar în scopul prevenirii,
detectării sau investigării cazului specific pentru care datele au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.
(5)
Sistemul central al EES, autoritățile desemnate, punctele centrale de acces și Europol țin evidențe ale căutărilor
efectuate, cu scopul de a permite autorității de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din
Directiva (UE) 2016/680 și Autorității Europene pentru Protecția Datelor să monitorizeze conformitatea prelucrării
datelor cu normele Uniunii și cu normele naționale în domeniul protecției datelor. Cu excepția scopului menționat
mai sus, datele cu caracter personal, precum și evidența căutărilor efectuate sunt șterse din toate dosarele naționale și
ale Europol după 30 de zile, dacă aceste date și această evidență nu sunt necesare în scopurile unei anchete penale
specifice aflate în curs pentru care datele au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.
Articolul 59
Luarea în evidență și documentarea
(1)
Fiecare stat membru și Europol se asigură că toate operațiunile de prelucrare a datelor care rezultă din solicitările de
acces la datele din EES în conformitate cu capitolul IV sunt luate în evidență sau documentate pentru a verifica
admisibilitatea solicitării, a monitoriza legalitatea prelucrării datelor, integritatea și securitatea acestora, precum și în
scopuri de monitorizare proprie.
(2)

Evidența sau documentația indică, în toate cazurile:

(a) scopul exact al solicitării de acces la datele din EES, inclusiv infracțiunea de terorism sau altă infracțiune gravă care
este avută în vedere, iar, pentru Europol, scopul exact al solicitării de acces;
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(b) motivele întemeiate invocate pentru a nu efectua compararea cu alte state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI,
în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament;
(c) referința dosarului național;
(d) data și ora exactă a solicitării de acces adresate către sistemul central al EES de către punctul central de acces;
(e) denumirea autorității care a solicitat accesul în vederea consultării;
(f) după caz, utilizarea procedurii de urgență menționate la articolul 31 alineatul (2) din prezentul regulament și decizia
luată în ceea ce privește verificarea ex post;
(g) datele utilizate pentru consultare;
(h) în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794, identitatea de utilizator unică a
funcționarului care a efectuat căutarea și a funcționarului care a dispus căutarea datelor.
(3)
Evidențele și documentația sunt utilizate numai pentru monitorizarea legalității prelucrării datelor, precum și pentru
a garanta integritatea și securitatea datelor. Doar evidențele care nu conțin date cu caracter personal pot fi folosite în
vederea monitorizării și evaluării menționate la articolul 72 din prezentul regulament. Autoritatea de supraveghere
instituită în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, care este responsabilă de verificarea
admisibilității solicitării și de monitorizarea legalității prelucrării datelor, precum și a integrității și a securității datelor, are
acces la aceste evidențe, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin.
CAPITOLUL VIII
MODIFICAREA ALTOR INSTRUMENTE ALE UNIUNII

Articolul 60
Modificarea Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen
Articolul 20 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen se modifică după cum urmează:
1. Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Dispozițiile alineatului (1) nu aduc atingere dreptului niciunei părți contractante de a prelungi peste limita de
90 de zile în orice perioadă de 180 de zile șederea unui străin pe teritoriul său:
(a) dacă există circumstanțe excepționale; sau
(b) în conformitate cu un acord bilateral încheiat înainte de intrarea în vigoare a prezentei convenții și notificat
Comisiei în conformitate cu alineatul (2d).”
2. Se introduc următoarele alineate:
„(2a)
Șederea unui străin pe teritoriul unei părți contractante poate fi prelungită în temeiul unui acord bilateral în
conformitate cu alineatul (2) litera (b) dacă străinul în cauză face o cerere în acest sens și o depune la autoritățile
competente ale părții contractante respective în momentul intrării sau, în timpul șederii străinului, cel mai târziu în
ultima zi lucrătoare a șederii sale de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.
Dacă străinul nu a depus o cerere în timpul șederii sale de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, șederea sa poate
fi prelungită în temeiul unui acord bilateral încheiat de o parte contractantă, iar șederea sa peste limita de 90 de zile în
orice perioadă de 180 de zile care precedă prelungirea în cauză poate fi considerată legală de autoritățile competente
ale părții contractante respective, cu condiția ca străinul să prezinte dovezi credibile care să demonstreze că în cursul
acelei perioade nu a părăsit teritoriul părții contractante respective.
(2b)
În cazul în care șederea este prelungită în temeiul alineatului (2) din prezentul articol, autoritățile competente
ale părții contractante respective introduc datele referitoare la prelungire în cea mai recentă fișă de intrare/ieșire
relevantă asociată dosarului individual al străinului conținut în Sistemul de intrare/ieșire instituit prin Regulamentul
(UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului (*). Astfel de date se introduc în conformitate cu arti
colul 19 din respectivul regulament.
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(2c)
Atunci când șederea este prelungită în temeiul alineatului (2), străinul în cauză este autorizat să rămână numai
pe teritoriul acelei părți contractante și să iasă pe la una dintre frontierele externe ale părții contractante respective.
Autoritatea competentă care a prelungit șederea îl informează pe străinul vizat că prelungirea șederii autorizează
străinul în cauză să rămână numai pe teritoriul acelei părți contractante și că acesta urmează să iasă pe la frontierele
externe ale părții contractante respective.
(2d)
Până la 30 martie 2018, părțile contractante notifică Comisiei textul acordurilor lor bilaterale aplicabile
relevante astfel cum se menționează la alineatul (2) litera (b). În cazul în care o parte contractantă încetează să
aplice oricare dintre acordurile bilaterale respective, ea informează Comisia în acest sens. Comisia publică în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene informații cu privire la aceste acorduri bilaterale, care să includă, cel puțin,
statele membre și țările terțe în cauză, drepturile care decurg pentru străini din acordurile bilaterale respective,
precum și orice schimbare intervenită cu privire la acestea.
___________
(*) Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a
Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul
intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de
acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a
Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327, 9.12.2017, p. 20).”
Articolul 61
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 767/2008
Regulamentul (CE) nr. 767/2008 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 10 alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(a) se introduce următoarea literă:
„(da) dacă este cazul, informații prin care se indică faptul că viza a fost eliberată cu valabilitate teritorială limitată,
în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009;”;
(b) se adaugă următoarea literă:
„(l) dacă este cazul, statutul persoanei, care indică faptul că resortisantul țării terțe este un membru al familiei
unui cetățean al Uniunii căruia i se aplică Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*)
sau a unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al
cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară
terță, pe de altă parte.
___________
(*) Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158,
30.4.2004, p. 77).”
2. La articolul 13, se adaugă următorul alineat:
„(3)
În cazul în care s-a luat decizia de a anula sau de a revoca o viză, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor
care a luat această decizie recuperează și exportă, fără întârziere, din VIS în Sistemul de intrare/ieșire instituit prin
Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului (*) (EES), datele enumerate la articolul 19
alineatul (1) din respectivul regulament.
___________
(*) Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a
Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul
intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de
acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a
Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327, 9.12.2017, p. 20).”
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3. La articolul 14, se adaugă următorul alineat:
„(3)
Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor care a luat decizia de a prelungi perioada de valabilitate a unei
vize, durata șederii în cazul unei vize eliberate sau ambele recuperează și exportă fără întârziere din VIS în EES datele
enumerate la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2226.”
4. Articolul 15 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (2), literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:
„(b) numele (numele de familie), prenumele; data nașterii; cetățenia sau cetățeniile; sexul;
(c) tipul și numărul documentului de călătorie; codul din trei litere al țării care a eliberat documentul de
călătorie și data de expirare a valabilității documentului de călătorie;”;
(b) se adaugă următoarele alineate:
„(4)
În scopul consultării EES pentru examinarea cererilor de viză și luarea unei decizii cu privire la acestea în
conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2017/2226, autorității responsabile în domeniul vizelor i se
permite accesul pentru a efectua căutări în EES direct din VIS după una sau mai multe din datele menționate la
articolul respectiv.
(5)
În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menționate la alineatul (2) din prezentul articol, reiese
că datele referitoare la resortisantul țării terțe nu sunt înregistrate în VIS sau în care există îndoieli cu privire la
identitatea resortisantului țării terțe, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor are acces la date în scopul
identificării în conformitate cu articolul 20.”
5. În capitolul III, se introduce următorul articol:
„Articolul 17a
Interoperabilitatea cu EES
(1)
De la punerea în funcțiune a EES, astfel cum se prevede la articolul 66 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
2017/2226, se instituie interoperabilitatea dintre EES și VIS pentru a se asigura o mai mare eficiență și rapiditate a
verificărilor la frontiere. În acest scop, eu-LISA instituie un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES
și sistemul central al VIS. Consultarea directă între EES și VIS este posibilă numai dacă atât prezentul regulament, cât
și Regulamentul (UE) 2017/2226 prevăd acest lucru. Recuperarea datelor privind vizele din VIS, exportul acestora în
EES și actualizarea datelor din VIS în EES trebuie să fie un proces automatizat odată ce operațiunea vizată este lansată
de autoritatea în cauză.
(2)
VIS:

Interoperabilitatea permite autorităților responsabile în domeniul vizelor care utilizează VIS să consulte EES din

(a) atunci când examinează cererile de viză și adoptă decizii cu privire la acestea în conformitate cu articolul 24 din
Regulamentul (UE) 2017/2226 și cu articolul 15 alineatul (4) din prezentul regulament;
(b) în scopul de a recupera și a exporta datele privind vizele direct din VIS în EES în cazul anulării, revocării sau
prelungirii unei vize în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) 2017/2226 și cu articolele 13 și 14
din prezentul regulament.
(3)

Interoperabilitatea permite autorităților de frontieră care utilizează EES să consulte VIS din EES în scopul:

(a) de a recupera datele privind vizele direct din VIS și de a le importa în EES, în vederea creării sau actualizării în
EES, a fișei de intrare/ieșire sau a fișei privind refuzul intrării a unui titular de viză, în conformitate cu articolele
14, 16 și 18 din Regulamentul (UE) 2017/2226 și cu articolul 18a din prezentul regulament;
(b) de a recupera datele privind vizele direct din VIS și de a le importa în EES în cazul anulării, revocării sau
prelungirii unei vize în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) 2017/2226 și cu articolele 13 și 14
din prezentul regulament;
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(c) de a verifica autenticitatea și valabilitatea vizei, dacă sunt respectate condițiile de intrare pe teritoriul statelor
membre în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399al Parlamentului European și al Consiliu
lui (*), sau cu ambele, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (2) din prezentul regulament;
(d) de a verifica dacă resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză și pentru care nu există un dosar
individual înregistrat în EES au fost deja înregistrați în VIS în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE)
2017/2226 și cu articolul 19a din prezentul regulament;
(e) de a verifica, în cazul în care identitatea unui titular de viză este verificată cu ajutorul amprentelor digitale,
identitatea unui titular de viză cu ajutorul amprentelor digitale prin consultarea VIS, în conformitate cu arti
colul 23 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226 și cu articolul 18 alineatul (6) din prezentul
regulament.
(4)
În ceea ce privește operarea serviciului web al EES menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE)
2017/2226, VIS actualizează zilnic baza de date separată, care poate fi doar citită, menționată la articolul 13
alineatul (5) din respectivul regulament, prin extragerea unidirecțională a unui subset minim necesar de date din VIS.
(5)
În conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) 2017/2226, Comisia adoptă măsurile necesare pentru
instituirea și proiectarea de înalt nivel a interoperabilității. Pentru a stabili interoperabilitatea cu EES, autoritatea de
administrare dezvoltă evoluțiile și/sau adaptările necesare pentru Sistemul central VIS, interfața națională din fiecare
stat membru și infrastructura de comunicații dintre Sistemul central VIS și interfețele naționale. Statele membre
adaptează și dezvoltă infrastructurile naționale.
___________
(*) Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul
Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77,
23.3.2016, p. 1).”

6. Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 18
Accesul la date în scopul verificării la frontierele la care se operează EES
(1)
Exclusiv în scopul de a verifica identitatea titularilor de viză, autenticitatea, valabilitatea teritorială și temporală
și statutul vizelor sau îndeplinirea condițiilor de intrare pe teritoriul statelor membre în conformitate cu articolul 6
din Regulamentul (UE) 2016/399, sau în ambele scopuri, autoritățile competente să efectueze verificări la frontierele
la care se operează EES au acces la VIS pentru a efectua căutări după următoarele date:
(a) numele (numele de familie), prenumele; data nașterii; cetățenia sau cetățeniile; sexul; tipul și numărul docu
mentului de călătorie sau ale documentelor de călătorie; codul din trei litere al țării care a eliberat documentul
de călătorie sau documentele de călătorie; și data de expirare a valabilității documentului de călătorie sau a
documentelor de călătorie; sau
(b) numărul autocolantului de viză.
(2)
Exclusiv în scopurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în cazul în care se lansează o căutare în
EES în temeiul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226, autoritatea de frontieră competentă
lansează o căutare în VIS direct din EES utilizând datele menționate la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol.
(3)
Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, în cazul în care se lansează o căutare în EES în temeiul
articolului 23 alineatul (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226, autoritatea de frontieră competentă poate să
efectueze căutări în VIS fără a face uz de interoperabilitatea cu EES în cazul în care acest lucru este impus de anumite
circumstanțe, în special în cazul în care, având în vedere situația specifică a unui resortisant al unei țări terțe, este mai
adecvată o căutare cu ajutorul datelor menționate la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol sau în cazul în care
este imposibil din punct de vedere tehnic, cu caracter temporar, de a consulta datele din EES sau în cazul unei
defecțiuni a EES.
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(4)
În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1), reiese că în VIS sunt stocate
date referitoare la una sau mai multe vize eliberate sau prelungite, a căror perioadă de valabilitate nu a expirat și a
căror valabilitate teritorială este respectată pentru trecerea frontierei, autorității competente să efectueze verificări la
frontierele la care se operează EES i se permite accesul pentru a consulta următoarele date conținute în dosarul de
cerere vizat și în dosarele de cerere asociate în temeiul articolului 8 alineatul (4), exclusiv în scopurile menționate la
alineatul (1) din prezentul articol:
(a) informații referitoare la stadiul procedurii și datele preluate din formularul de cerere, menționate la articolul 9
alineatele (2) și (4);
(b) fotografii;
(c) datele menționate la articolele 10, 13 și 14 și introduse în legătură cu viza (vizele) eliberată (eliberate), anulată
(anulate) sau revocată (revocate) sau cu viza sau vizele a cărei (căror) valabilitate s-a prelungit.
În plus, în cazul titularilor de viză pentru care anumite date nu trebuie furnizate din motive de drept sau a căror
furnizare nu este posibilă din motive de fapt, autoritatea competentă să efectueze verificări la frontierele la care se
operează EES primește o notificare cu privire la rubrica sau rubricile aferentă (aferente) care poartă mențiunea «nu se
aplică».
(5)
În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1) din prezentul articol, reiese că în
VIS sunt înregistrate date referitoare la persoana respectivă, dar nu este înregistrată o viză valabilă, autorității
competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite accesul pentru a consulta
următoarele date conținute în dosarul sau dosarele de cerere și în dosarul sau dosarele de cerere asociate în
temeiul articolului 8 alineatul (4), exclusiv în scopurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol:
(a) informații referitoare la stadiul procedurii și datele preluate din formularul de cerere, menționate la articolul 9
alineatele (2) și (4);
(b) fotografii;
(c) datele menționate la articolele 10, 13 și 14 și introduse în legătură cu viza (vizele) eliberată (eliberate), anulată
(anulate) sau revocată (revocate) sau cu viza sau vizele a cărei (căror) valabilitate s-a prelungit.
(6)
În afara consultării desfășurate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, autoritatea competentă să
efectueze verificări la frontierele la care se operează EES verifică identitatea unei persoane în VIS în cazul în care,
în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (1) din prezentul articol, reiese că datele referitoare la
persoana respectivă sunt înregistrate în VIS și este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
(a) identitatea persoanei nu poate fi verificată în EES în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul
(UE) 2017/2226, deoarece:
(i) titularul de viză nu este încă înregistrat în EES;
(ii) identitatea este verificată, la punctul de trecere a frontierei în cauză, cu ajutorul amprentelor digitale în
conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226;
(iii) există îndoieli cu privire la identitatea titularului de viză;
(iv) din orice alt motiv;
(b) identitatea persoanei poate fi verificată în EES, dar se aplică dispozițiile articolului 23 alineatul (5) din Regula
mentul (UE) 2017/2226.
Autoritățile competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES verifică amprentele digitale ale
titularului de viză prin compararea cu amprentele digitale înregistrate în VIS. Pentru titularii de viză ale căror
amprente digitale nu pot fi utilizate, căutarea menționată la alineatul (1) se efectuează doar după datele alfanumerice
prevăzute la alineatul (1).
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(7)
În scopul verificării amprentelor digitale în VIS, astfel cum se prevede la alineatul (6), autoritatea competentă
poate lansa o căutare în VIS din EES.
(8)
În cazul în care verificarea deținătorului de viză sau a vizei eșuează sau există îndoieli cu privire la identitatea
deținătorului de viză sau la autenticitatea vizei sau a documentului de călătorie, personalul autorizat din cadrul
autorităților competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES are acces la date în conformitate
cu articolul 20 alineatele (1) și (2).”
7. Se introduce următorul articol:
„Articolul 18a
Recuperarea datelor din VIS pentru a crea sau a actualiza în EES o fișă de intrare/ieșire sau o fișă privind
refuzul intrării aparținând unui titular de viză
Exclusiv în scopul creării sau al actualizării în EES a unei fișe de intrare/ieșire sau a unei fișe privind refuzul intrării
aparținând unui titular de viză în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) și cu articolele 16 și 18 din Regulamentul
(UE) 2017/2226, autorității competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite
accesul pentru a recupera din VIS și a importa în EES datele stocate în VIS și menționate la articolul 16 alineatul (2)
literele (c)-(f) din respectivul regulament.”
8. Se introduce următorul articol:
„Articolul 19a
Utilizarea VIS înainte de crearea în EES a dosarelor individuale ale resortisanților țărilor terțe exonerați de
obligația de a deține viză
(1)
Pentru a verifica dacă o persoană a fost înregistrată anterior în VIS, autoritățile competente pentru efectuarea
verificărilor la punctele de trecere a frontierelor externe în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399 consultă
VIS înainte de crearea în EES a dosarului individual al resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține
viză, astfel cum se prevede la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/2226.
(2)
În sensul alineatului (1) din prezentul articol, în cazul în care se aplică articolul 23 alineatul (4) din Regula
mentul (UE) 2017/2226 și, în urma căutării menționate la articolul 27 din regulamentul respectiv, reiese că datele
referitoare la un resortisant al unei țări terțe nu sunt înregistrate în EES, autoritatea competentă să efectueze verificări
la frontierele la care se operează EES are acces pentru a efectua căutări în VIS după următoarele date: numele (numele
de familie); prenumele; data nașterii; cetățenia sau cetățeniile; sexul; tipul și numărul documentului de călătorie; codul
din trei litere al țării care a eliberat documentul de călătorie și data de expirare a valabilității documentului de
călătorie.
(3)
Exclusiv în scopurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în urma unei căutări lansate în EES în
temeiul articolului 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226, autoritatea competentă să efectueze verificări
la frontierele la care se operează EES poate lansa o căutare în VIS direct din EES utilizând datele alfanumerice
prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.
(4)
În plus, în cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor menționate la alineatul (2), reiese că în VIS sunt
înregistrate date referitoare la resortisantul unei țări terțe, autoritatea competentă să efectueze verificări la frontierele
la care se operează EES verifică amprentele digitale ale resortisantului unei țări terțe prin compararea cu amprentele
digitale înregistrate în VIS. Autoritatea respectivă poate lansa verificarea din EES. Pentru resortisanții țărilor terțe ale
căror amprente digitale nu pot fi utilizate, căutarea se efectuează doar cu ajutorul datelor alfanumerice prevăzute la
alineatul (2).
(5)
În cazul în care, în urma căutării cu ajutorul datelor enumerate la alineatul (2) din prezentul articol și a
verificării efectuate în temeiul alineatului (4) din prezentul articol, reiese că în VIS sunt înregistrate date referitoare la
persoana respectivă, autorității competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite
accesul pentru a consulta următoarele date conținute în dosarul de cerere vizat, precum și în dosarul sau dosare de
cerere asociate în temeiul articolului 8 alineatul (4), exclusiv în scopul menționat la alineatul (1) din prezentul articol:
(a) informații referitoare la stadiul procedurii și datele preluate din formularul de cerere, menționate la articolul 9
alineatele (2) și (4);
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(b) fotografii;
(c) datele menționate la articolele 10, 13 și 14 și introduse în legătură cu viza sau vizele eliberată (eliberate), anulată
(anulate), sau revocată (revocate) sau cu viza sau vizele a cărei (căror) valabilitate s-a prelungit.
(6)
Atunci când verificarea menționată la alineatul (4) sau (5) din prezentul articol nu dă niciun rezultat sau există
îndoieli cu privire la identitatea persoanei sau a autenticității documentului de călătorie, personalul autorizat în mod
corespunzător din cadrul autorităților competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES are
acces la date în conformitate cu articolul 20 alineatele (1) și (2). Autoritatea competentă să efectueze verificări la
frontierele la care se operează EES poate lansa din EES identificarea menționată la articolul 20.”
9. La articolul 20 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Exclusiv în scopul identificării persoanelor care este posibil să fi fost înregistrate anterior în VIS ori care ar
putea să nu îndeplinească sau să nu mai îndeplinească condițiile de intrare sau de ședere sau de rezidență pe teritoriul
statelor membre, autoritățile competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES sau în interiorul
teritoriului statelor membre pentru a constata dacă sunt îndeplinite condițiile de intrare sau de ședere sau de
rezidență pe teritoriul statelor membre au acces pentru a efectua căutări în VIS după amprentele digitale ale
persoanei respective.”
10. La articolul 26, se introduce următorul alineat:
„(3a)

Din 30 iunie 2018, autoritatea de administrare este responsabilă pentru sarcinile menționate la alineatul (3).”

11. Articolul 34 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Statele membre și autoritatea de administrare țin evidența tuturor operațiilor de prelucrare a datelor
efectuate în cadrul VIS. Respectivele evidențe indică:
(a) scopul accesului menționat la articolul 6 alineatul (1) și la articolele 15-22;
(b) data și ora;
(c) tipul de date transmise, astfel cum sunt menționate la articolele 9-14;
(d) tipul de date utilizate pentru căutare, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2), la articolul 17, la
articolul 18 alineatele (1) și (6), la articolul 19 alineatul (1), la articolul 19a alineatele (2) și (4), la articolul 20
alineatul (1), la articolul 21 alineatul (1) și la articolul 22 alineatul (1), precum și
(e) denumirea autorității care a introdus sau a recuperat datele.
În plus, fiecare stat membru ține evidența personalului autorizat în mod corespunzător pentru introducerea sau
recuperarea datelor.”;
(b) se introduce următorul alineat:
„(1a)
În vederea operațiunilor menționate la articolul 17a, se ține evidența tuturor operațiunilor de prelucrare a
datelor efectuate în cadrul VIS și EES în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 46 din Regulamentul (UE)
2017/2226.”
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Articolul 62
Modificări la Regulamentul (UE) nr. 1077/2011
Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Agenția este responsabilă de gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen de a doua generație
(SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS), a Eurodac și a Sistemului de intrare/ieșire (EES) instituit prin
Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului (*) (EES).
___________
(*) Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a
Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul
intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de
acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a
Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011(JO L 327, 9.12.2017, p. 20).”

2. Se introduce următorul articol:
„Articolul 5a
Atribuții legate de EES
În ceea ce privește EES, agenția îndeplinește:
(a) atribuțiile care i-au fost conferite prin Regulamentul (UE) 2017/2226;
(b) atribuții legate de organizarea de cursuri de formare privind utilizarea tehnică a EES.”
3. La articolul 7, alineatele (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:
„(5)
Atribuțiile legate de gestionarea operațională a infrastructurii de comunicații pot fi încredințate entităților sau
organismelor externe din sectorul privat, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parla
mentului European și al Consiliului (*). În acest caz, furnizorului de rețea i se aplică măsurile de securitate menționate
la alineatul (4) din prezentul articol și nu i se permite accesul, sub nicio formă, la datele operaționale SIS II, VIS,
Eurodac sau EES ori la schimbul SIRENE aferent SIS II.
(6)
Fără a aduce atingere contractelor existente privind rețeaua SIS II, VIS, Eurodac și EES, gestionarea cheilor de
criptare rămâne în sfera de competență a agenției și nu poate fi încredințată niciunei entități externe din sectorul
privat.
___________
(*) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom)
nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).”

4. La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Agenția monitorizează evoluțiile în domeniul cercetării relevante pentru gestionarea operațională a SIS II, a VIS,
a Eurodac, a EES și a altor sisteme IT la scară largă.”
5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(a) se introduce următoarea literă:
„(sa) adoptă rapoartele privind dezvoltarea EES în temeiul articolului 72 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
2017/2226;”;
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(b) litera (t) se înlocuiește cu următorul text:
„(t) adoptă rapoartele privind funcționarea tehnică a SIS II în temeiul articolului 50 alineatul (4) din Regulamentul
(CE) nr. 1987/2006 și al articolului 66 alineatul (4) din Decizia 2007/533/JAI, privind funcționarea tehnică a
VIS în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și al articolului 17 alineatul (3)
din Decizia 2008/633/JAI, precum și privind funcționarea tehnică a EES în temeiul articolului 72 alineatul (4)
din Regulamentul (UE) 2017/2226;”;
(c) litera (v) se înlocuiește cu următorul text:
„(v) formulează observații privind rapoartele de audit ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor, în temeiul
articolului 45 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, al articolului 42 alineatul (2) din Regula
mentul (CE) nr. 767/2008, al articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 și al articolului
56 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226 și asigură măsuri corespunzătoare în urma auditurilor
respective;”;
(d) se introduce următoarea literă:
„(xa) publică statistici referitoare la EES, în temeiul articolului 63 din Regulamentul (UE) 2017/2226;”;
(e) se introduce următoarea literă:
„(za) asigură publicarea anuală a listei autorităților competente în temeiul articolului 65 alineatul (2) din Regula
mentul (UE) 2017/2226;”.
6. La articolul 15, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
Europol și Eurojust pot participa la reuniunile consiliului de administrație, în calitate de observatori, atunci când
pe ordinea de zi figurează chestiuni referitoare la SIS II, în legătură cu aplicarea Deciziei 2007/533/JAI. Europol poate,
de asemenea, participa la reuniunile consiliului de administrație, în calitate de observator, atunci când pe ordinea de zi
figurează chestiuni referitoare la VIS, în legătură cu aplicarea Deciziei 2008/633/JAI, chestiuni referitoare la Eurodac, în
legătură cu aplicarea Regulamentului (UE) nr. 603/2013, sau chestiuni referitoare la EES, în legătură cu aplicarea
Regulamentului (UE) 2017/2226”
7. Articolul 17 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (5), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:
„(g) fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcționarilor, stabilește cerințe de confidențialitate pentru a se
conforma dispozițiilor articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, ale articolului 17 din Decizia
2007/533/JAI, ale articolului 26 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008, ale articolului 4 alineatul
(4) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 și ale articolului 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226;”;
(b) la alineatul (6), se introduce următoarea literă:
„(k) rapoartele privind stadiul dezvoltării EES menționate la articolul 72 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
2017/2226”
8. Articolul 19 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), se introduce următoarea literă:
„(da) grupul consultativ EES.”;
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(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„Europol și Eurojust pot numi fiecare câte un reprezentat în cadrul grupului consultativ al SIS II. Europol poate, de
asemenea, să numească un reprezentant în cadrul grupurilor consultative ale VIS, Eurodac și EES.”
CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 63
Utilizarea datelor în scopul elaborării de rapoarte și de statistici
(1)
Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, din cadrul
Comisiei și al eu-LISA are acces pentru a consulta, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici, datele de mai jos,
fără a se permite identificarea individuală și în conformitate cu garanțiile privind nediscriminarea prevăzute la articolul 10
alineatul (2):
(a) informații referitoare la stadiul procedurii;
(b) cetățenia, sexul și anul nașterii resortisantului țării terțe;
(c) data și punctul de trecere a frontierei de intrare într-un stat membru, precum și data și punctul de trecere a frontierei
de ieșire dintr-un stat membru;
(d) tipul documentului de călătorie, inclusiv codul din trei litere al țării emitente;
(e) numărul de persoane identificate ca fiind persoane care depășesc durata de ședere autorizată menționate la artico
lul 12, cetățenia persoanelor identificate ca fiind persoane care depășesc durata de ședere autorizată și punctul de
trecere a frontierei de intrare;
(f) datele introduse în legătură cu un drept de ședere revocat sau cu un drept de ședere prelungit;
(g) codul din trei litere al statului membru care a eliberat viza, după caz;
(h) numărul de persoane exonerate de obligația de a se supune amprentării digitale în temeiul articolului 17 alineatele (3)
și (4);
(i) numărul de resortisanți ai țărilor terțe cărora le-a fost refuzată intrarea, cetățenia acestora, tipul de frontieră (terestră,
aeriană sau maritimă) al punctului de trecere a frontierei la care a fost refuzată intrarea și motivele pentru care a fost
refuzată intrarea, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (6) litera (d).
Personalul autorizat corespunzător al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă instituită prin
Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (1) are acces pentru a consulta datele
menționate la primul paragraf din prezentul alineat în scopul realizării unor analize de risc și evaluări ale vulnerabilității,
astfel cum se menționează la articolele 11 și 13 din respectivul regulament.
(2)
În sensul alineatului (1) din prezentul articol, eu-LISA creează, implementează și găzduiește în site-urile sale tehnice
un registru de date la nivel central care să conțină datele menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Registrul de date
nu permite identificarea persoanelor, dar permite autorităților menționate la alineatul (1) din prezentul articol să obțină
rapoarte și statistici adaptabile privind intrările, ieșirile, refuzurile intrării și cazurile de depășire a duratei de ședere
autorizată în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe, în scopul de a spori eficiența verificărilor la frontiere, a
sprijini consulatele să prelucreze cererile de viză și a susține un proces de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul
migrației fondat pe elemente concrete. Registrul de date respectiv cuprinde, de asemenea, statistici zilnice privind datele
menționate la alineatul (4). Accesul la registrul de date respectiv se acordă prin intermediul unui acces securizat prin
sTESTA, cu controlul accesului și prin profiluri de utilizator specifice, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici.
Se adoptă norme detaliate privind operarea registrului de date respectiv și protecția datelor și normele de securitate
aplicabile acestuia se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 68 alineatul (2).
(1) Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și
garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al
Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
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(3)
Procedurile instituite de eu-LISA pentru a monitoriza dezvoltarea și funcționarea EES menționate la articolul 72
alineatul (1) includ posibilitatea de a produce statistici periodice pentru asigurarea monitorizării respective.
(4)
În fiecare trimestru, eu-LISA publică statistici privind EES, în care se indică, în special, numărul, cetățenia, vârsta,
sexul, durata șederii și punctul de trecere a frontierei de intrare în ceea ce privește persoanele care au depășit durata de
ședere autorizată, resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea, inclusiv motivele de refuz, și resortisanții țărilor
terțe a căror autorizație de ședere a fost revocată sau prelungită, precum și numărul de resortisanți ai țărilor terțe
exonerați de obligația de a se supune amprentării digitale.
(5)
La sfârșitul fiecărui an, datele statistice sunt compilate într-un raport anual pentru anul respectiv. Statisticile conțin
o defalcare a datelor pentru fiecare stat membru. Raportul este publicat și transmis Parlamentului European, Consiliului,
Comisiei, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Autorității Europene pentru Protecția Datelor
și autorităților naționale de supraveghere.
(6)
La cererea Comisiei, eu-LISA furnizează acesteia statistici privind aspecte specifice legate de punerea în aplicare a
prezentului regulament, precum și statistici în temeiul alineatului (3).
Articolul 64
Costuri
(1)
Costurile aferente instituirii și operării sistemului central al EES, ale infrastructurii de comunicații, ale NUI, ale
serviciului web și ale registrului de date menționat la articolul 63 alineatul (2)sunt suportate din bugetul general al
Uniunii.
(2)
Cheltuielile aferente integrării infrastructurii naționale de frontieră existente și conectării acesteia la NUI, precum și
costurile aferente găzduirii NUI sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene.
Sunt excluse următoarele:
(a) costurile legate de biroul de gestionare a proiectelor de către statele membre (reuniuni, misiuni, spații de lucru);
(b) costurile legate de găzduirea sistemelor IT naționale (spații, implementarea, electricitate, răcire);
(c) operarea sistemelor IT naționale (contracte încheiate cu operatorii și contracte de sprijin);
(d) adaptarea sistemelor existente de verificări la frontiere și de poliție de frontieră la sistemele naționale de intrare-ieșire;
(e) gestionarea proiectelor aferente sistemelor naționale de intrare-ieșire;
(f) proiectarea, dezvoltarea, implementarea, operarea și întreținerea rețelelor naționale de comunicații;
(g) sistemele automatizate de control la frontiere, sistemele de self-service și porțile electronice.
(3)
Costurile aferente punctelor centrale de acces, menționate la articolele 29 și 30, sunt suportate de către fiecare stat
membru și, respectiv, de către Europol. Costurile aferente conectării respectivelor puncte centrale de acces la NUI și la EES
sunt suportate de către fiecare stat membru și, respectiv, de către Europol.
(4)
Fiecare stat membru și Europol creează și întrețin, pe cheltuiala lor, infrastructura tehnică necesară în vederea
punerii în aplicare a capitolului IV și au responsabilitatea de a suporta costurile generate de accesul la EES în scopul
respectiv.
Articolul 65
Notificări
(1)
Statele membre notifică Comisiei autoritatea care urmează să fie considerată operator, astfel cum se menționează la
articolul 39.
(2)
Statele membre notifică Comisiei și eu-LISA autoritățile competente menționate la articolul 9 alineatul (2) care au
acces pentru a introduce, rectifica, completa, șterge, consulta datele sau a efectua căutări în acestea. În termen de trei luni
de la data la care EES începe să funcționeze, în conformitate cu articolul 66, eu-LISA publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene o listă consolidată a acestor autorități. Statele membre notifică, de asemenea, fără întârziere orice modificare a
listei respective. În cazul în care intervin modificări ale acesteia, eu-LISA publică o dată pe an o versiune consolidată
actualizată a respectivelor informații.
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(3)
Statele membre notifică Comisiei și eu-LISA autoritățile lor desemnate și punctele lor centrale de acces menționate
la articolul 29 și notifică fără întârziere orice modificare a acestora.
(4)
Europol notifică Comisiei și eu-LISA autoritatea pe care o desemnează și punctul său central de acces menționate la
articolul 30 și notifică fără întârziere orice modificare a acestora.
(5)

eu-LISA notifică Comisiei finalizarea cu succes a testării menționate la articolul 66 alineatul (1) litera (b).

(6)
Comisia publică informațiile menționate la alineatele (1), (3) și (4) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în
care intervin modificări ale acestora, Comisia publică o dată pe an o versiune consolidată actualizată a respectivelor
informații. Comisia menține un site web public, actualizat în permanență, unde pot fi găsite respectivele informații.
Articolul 66
Punerea în funcțiune
(1)

Comisia decide data de la care EES este pus în funcțiune, după ce sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) măsurile menționate la articolul 36 și la articolul 50 alineatele (4) și (5) au fost adoptate;
(b) eu-LISA a constatat finalizarea cu succes a unei testări complete a EES, pe care eu-LISA urmează să o efectueze în
cooperare cu statele membre;
(c) statele membre au validat măsurile de natură tehnică și juridică necesare pentru colectarea și transmiterea către EES a
datelor menționate la articolele 16-20 și au notificat aceste măsuri Comisiei;
(d) statele membre au notificat Comisia astfel cum se menționează la articolul 65 alineatele (1), (2) și (3).
(2)

EES este operat de către:

(a) statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen; și
(b) statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar pentru care sunt îndeplinite toate condițiile
următoare:
(i) verificarea în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile a fost finalizată cu succes;
(ii) dispozițiile acquis-ului Schengen privind SIS au fost puse în aplicare în conformitate cu actul de aderare relevant;
și
(iii) dispozițiile acquis-ului Schengen privind VIS care sunt necesare pentru operarea EES, astfel cum este aceasta
definită în prezentul regulament, au fost puse în aplicare în conformitate cu actul de aderare relevant.
(3)
Un stat membru care nu intră sub incidența alineatului (2) este conectat la EES de îndată ce sunt îndeplinite
condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (b), (c) și (d) și la alineatul (2) litera (b). Comisia decide data de la care EES
urmează să fie pus în funcțiune în statele membre respective.
(4)
Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatele testării realizate în temeiul
alineatului (1) litera (b).
(5)

Decizia Comisiei menționată la alineatele (1) și (3) se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

L 327/78

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

9.12.2017

(6)
Statele membre și Europol încep să utilizeze EES de la data stabilită de Comisie în conformitate cu alineatul (1) sau,
după caz, în conformitate cu alineatul (3).
Articolul 67
Ceuta și Melilla
Prezentul regulament nu aduc atingere normelor speciale aplicabile în orașele Ceuta și Melilla, astfel cum au fost definite
prin Declarația Regatului Spaniei privind orașele Ceuta și Melilla, care figurează în Actul final al Acordului privind
aderarea Regatului Spaniei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985.
Articolul 68
Procedura comitetelor
(1)
Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE)
nr. 182/2011.
(2)

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Articolul 69
Grupul consultativ

eu-LISA instituie un grup consultativ care îi furnizează cunoștințe de specialitate referitoare la EES, în special în contextul
pregătirii programului său anual de lucru și a raportului său anual de activitate. În faza de proiectare și dezvoltare a EES,
se aplică articolul 37 alineatul (2).
Articolul 70
Formarea profesională
eu-LISA îndeplinește atribuții legate de furnizarea de formare privind utilizarea EES sub aspect tehnic, în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 1077/2011.
Articolul 71
Ghid practic
Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, cu eu-LISA și cu alte agenții relevante, pune la dispoziție un ghid practic
pentru implementarea și gestionarea EES. Ghidul practic asigură orientări de natură tehnică și operațională, recomandări și
bune practici. Comisia adoptă ghidul practic sub forma unei recomandări.
Articolul 72
Monitorizare și evaluare
(1)
eu-LISA se asigură că există proceduri pentru a monitoriza dezvoltarea EES din perspectiva obiectivelor legate de
planificare și costuri și pentru a monitoriza funcționarea EES din perspectiva obiectivelor legate de rezultatele tehnice,
eficacitatea costurilor, securitate și calitatea serviciilor.
(2)
Până la 30 iunie 2018 și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare a EES, eu-LISA transmite Parlamentului
European și Consiliului un raport privind stadiul dezvoltării sistemului central al EES, a interfețelor uniforme și a
infrastructurii de comunicații dintre sistemul central al EES și interfețele uniforme. Respectivul raport conține informații
detaliate despre costurile implicate, precum și informații despre riscurile care ar putea avea un impact asupra costurilor
totale ale EES care urmează a fi suportate din bugetul general al Uniunii, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) și
alineatul (2) primul paragraf. După încheierea fazei de dezvoltare a EES, eu-LISA transmite Parlamentului European și
Consiliului un raport în care explică în detaliu modul în care au fost îndeplinite obiectivele, în special obiectivele legate de
planificare și costuri, și în care se justifică eventualele abateri.
(3)
În vederea întreținerii tehnice, eu-LISA are acces la informațiile necesare legate de operațiunile de prelucrare a
datelor efectuate în EES.
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(4)
După doi ani de la punerea în funcțiune a EES și, ulterior, o dată la doi ani, eu-LISA prezintă Parlamentului
European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a EES, inclusiv în ceea ce privește securitatea
acestuia.
(5)
După trei ani de la punerea în funcțiune a EES și, ulterior, o dată la patru ani, Comisia realizează o evaluare
generală a EES. Această evaluare generală include:
(a) o evaluare a punerii în aplicare a prezentului regulament;
(b) o examinare a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele și a impactului asupra drepturilor fundamentale;
(c) o evaluare prin care se stabilește dacă principiile de bază ale EES rămân valabile;
(d) o evaluare a caracterului adecvat al datelor biometrice utilizate pentru buna funcționare a EES;
(e) o evaluare a utilizării ștampilelor în circumstanțele excepționale menționate la articolul 21 alineatul (2);
(f) o evaluare a gradului de securitate al EES;
(g) o evaluare a implicațiilor de orice tip, inclusiv a impactului disproporționat asupra fluidității traficului la punctele de
trecere a frontierei și a impactului asupra bugetului Uniunii.
Evaluările includ recomandările necesare. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European, Consiliului,
Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene instituite prin
Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului (1).
Evaluările menționate includ, de asemenea, o evaluare a utilizării dispozițiilor menționate la articolul 60, atât în ceea ce
privește frecvența – numărul de resortisanți ai țărilor terțe din fiecare stat membru care recurg la aceste dispoziții,
cetățenia acestora și durata medie a șederii lor – cât și implicațiile practice, precum și ținând seama de evoluțiile
conexe din politica Uniunii în materie de vize. Primul raport de evaluare poate include opțiuni în vederea eliminării
treptate a dispozițiilor menționate la articolul 60 și a înlocuirii acestora cu un instrument al Uniunii. Acest raport este
însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor menționate la articolul 60.
(6)
Statele membre și Europol furnizează eu-LISA și Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea rapoartelor
menționate la alineatele (4) și (5), conform indicatorilor cantitativi predefiniți de către Comisie, de către eu-LISA sau
de ambele. Aceste informații nu periclitează metodele de lucru și nici nu includ informații care dezvăluie sursele, membrii
personalului sau investigațiile desfășurate de autoritățile desemnate.
(7)

eu-LISA furnizează Comisiei informațiile necesare pentru realizarea evaluărilor generale menționate la alineatul (5).

(8)
Respectând dispozițiile din legislația națională referitoare la publicarea informațiilor sensibile, fiecare stat membru și
Europol întocmesc rapoarte anuale cu privire la eficacitatea accesului la datele din EES în scopul aplicării legii, care conțin
informații și statistici privind:
(a) măsura în care consultarea a fost efectuată în scopul identificării sau al accesării fișelor de intrare/ieșire și tipul
infracțiunii de terorism sau al altei infracțiuni grave care a determinat consultarea;
(b) motivele invocate drept temei pentru suspiciunile conform cărora persoana vizată a intrat sub incidența prezentului
regulament;
(c) motivele invocate pentru a nu lansa consultarea sistemelor automatizate de identificare a amprentelor digitale ale altor
state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI, în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) litera (b) din prezentul
regulament;
(1) Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a
Uniunii Europene (JO L 53, 22.2.2007, p. 1).
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(d) numărul solicitărilor de acces la EES în scopul aplicării legii;
(e) numărul și tipul de cazuri în care accesarea EES în scopul aplicării legii s-a soldat cu identificări reușite;
(f) numărul și tipul de cazuri în care au fost utilizate procedurile de urgență menționate la articolul 31 alineatul (2) și la
articolul 32 alineatul (2) paragraful al doilea, inclusiv cazurile în care urgența respectivă nu a fost acceptată în urma
verificării ex post efectuate de punctul central de acces.
Statelor membre li se pune la dispoziție o soluție tehnică în vederea facilitării colectării datelor enumerate la primul
paragraf din prezentul alineat, în scopul generării statisticilor menționate la prezentul alineat. Comisia adoptă acte de
punere în aplicare privind specificațiile soluției tehnice. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate
cu procedura de examinare menționată la articolul 68 alineatul (2).
Rapoartele anuale ale statelor membre și ale Europol se transmit Comisiei până la data de 30 iunie a anului următor.
Articolul 73
Intrarea în vigoare și aplicabilitatea
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament se aplică de la data decisă de Comisie în conformitate cu articolul 66 alineatul (1), cu excepția
următoarelor dispoziții, care se aplică de la 29 decembrie 2017: articolele 5, 36, 37, 38, 43 și 51 din prezentul
regulament; articolul 61 punctul 5 din prezentul regulament, în ceea ce privește articolul 17a alineatul (5) din Regula
mentul (CE) nr. 767/2008; articolul 61 punctul 10 din prezentul regulament, în ceea ce privește articolul 26 alineatul (3a)
din Regulamentul (CE) nr. 767/2008; și articolele 62, 64, 65, 66, 68, 69 și 70 și articolul 72 alineatul (2) din prezentul
regulament.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele
membre în conformitate cu tratatele.
Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2017.

Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele

A. TAJANI

M. MAASIKAS

9.12.2017
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ANEXA I
LISTA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 41 ALINEATUL (2)

1. Organizații ale ONU (precum UNHCR);
2. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM);
3. Comitetul Internațional al Crucii Roșii.
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ANEXA II
DISPOZIȚIILE SPECIFICE PENTRU RESORTISANȚII ȚĂRILOR TERȚE CARE TREC FRONTIERA PE BAZA UNUI FTD
VALABIL

1. Prin derogare de la prevederile articolului 16 alineatele (1)-(3) din prezentul regulament, în cazul resortisanților țărilor
terțe care trec o frontieră pe baza unui FTD valabil, autoritățile de frontieră asigură următoarele:
(a) crearea sau actualizarea dosarului individual al acestora, conținând datele menționate la articolul 17 alineatul (1)
literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament. În plus, dosarul individual al acestora menționează faptul că
resortisantul țării terțe în cauză este titular al unui FTD. Respectiva mențiune conduce în mod automat la
consemnarea în fișa de intrare/ieșire a faptului că FTD autorizează intrări multiple;
(b) pentru fiecare intrare efectuată de resortisanții în cauză pe baza unui FTD valabil, introducerea, într-o fișă de
intrare/ieșire, a datelor prevăzute la articolul 16 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament, precum
și a mențiunii că intrarea a fost efectuată pe baza unui FTD.
În scopul calculării duratei maxime a tranzitului, data și ora intrării sunt considerate drept începutul duratei în cauză.
Data și ora la care expiră tranzitul autorizat sunt calculate de EES în mod automat, în conformitate cu articolul 3
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 693/2003.
2. În plus, la prima intrare efectuată pe baza unui FTD, se înregistrează în fișa de intrare/ieșire data de expirare a
valabilității FTD.
3. Articolul 16 alineatele (3) și (4) se aplică, mutatis mutandis, resortisanților țărilor terțe care dețin un FTD.
4. În scopul verificării la frontierele la care se operează EES și pe teritoriul statelor membre, resortisanții țărilor terțe care
trec frontiera pe baza unui FTD valabil se supun, mutatis mutandis, verificărilor și identificărilor prevăzute la artico
lele 23 și 26 din prezentul regulament și la articolul 19a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008, care se aplică resorti
sanților țărilor terțe care sunt exonerați de obligația de a deține viză.
5. Punctele 1-4 nu se aplică resortisanților țărilor terțe care trec frontiera pe baza unui FTD valabil, cu condiția să fie
îndeplinite toate condițiile următoare:
(a) tranzitul este efectuat cu trenul; și
(b) resortisanții în cauză nu debarcă pe teritoriul unui stat membru.
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I
(Acte legislative)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) 2018/1240 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 12 septembrie 2018
de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624
și (UE) 2017/2226
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și
articolul 87 alineatul (2) litera (a),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),
întrucât:
(1)

Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2016 intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în
materie de frontiere și securitate” a subliniat necesitatea ca Uniunea să își consolideze și să își îmbunătățească
sistemele informatice, arhitectura de date și schimbul de informații în domeniul gestionării frontierelor, al asigurării
respectării legii și al combaterii terorismului. Comunicarea subliniază necesitatea de a îmbunătăți interoperabilitatea
sistemelor de informații. Este important de menționat faptul că aceasta stabilește opțiuni posibile pentru valori
ficarea la maximum a avantajelor oferite de sistemele de informații existente și, dacă este necesar, pentru
dezvoltarea unor sisteme de informații noi și complementare, menite să remedieze lacunele încă existente în
materie de informații.

(2)

Comunicarea din 6 aprilie 2016 a identificat, în fapt, o serie de lacune în materie de informații. Printre acestea se
numără și faptul că autoritățile de frontieră de la frontierele externe Schengen nu dețin informații privind călătorii
exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe (denumită în continuare „obligația de a deține
viză”). Comunicarea din 6 aprilie 2016 a anunțat lansarea de către Comisie a unui studiu referitor la fezabilitatea
instituirii unui Sistem European de Informații și de Autorizare privind Călătoriile (ETIAS). Studiul de fezabilitate a
fost finalizat în noiembrie 2016. Sistemul ar determina eligibilitatea resortisanților țărilor terțe exonerați de
obligația de a deține viză înainte ca aceștia să se deplaseze în spațiul Schengen, precum și dacă o astfel de
deplasare prezintă un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat.

(3)

Comunicarea din 14 septembrie 2016 intitulată „Creșterea nivelului de securitate într-o lume a mobilității: îmbu
nătățirea schimbului de informații în cadrul combaterii terorismului și consolidarea frontierelor externe” confirmă
prioritatea acordată securizării frontierelor externe și prezintă inițiative concrete pentru a accelera și a extinde
răspunsul Uniunii în continuarea eforturilor de consolidare a gestionării frontierelor externe.

(1) JO C 246, 28.7.2017, p. 28.
(2) Poziția Parlamentului European din 5 iulie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 5 septembrie 2018.
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(4)

Este necesar să se precizeze obiectivele ETIAS, să se definească arhitectura sa tehnică și organizațională, să se
stabilească norme privind operarea și utilizarea datelor care trebuie introduse în sistem de către solicitant și norme
privind eliberarea sau refuzarea autorizațiilor de călătorie, să se stabilească scopurile în care urmează a fi prelucrate
datele, să se identifice autoritățile autorizate să aibă acces la date și să se asigure protecția datelor cu caracter
personal.

(5)

ETIAS ar trebui să se aplice resortisanților țărilor terțe care sunt exonerați de obligația de a deține viză.

(6)

ETIAS ar trebui, de asemenea, să se aplice resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză care
sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE a Parlamentului
European și a Consiliului (1) sau ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație
echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o
parte, și o țară terță, pe de altă parte și care nu dețin un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un
permis de ședere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului (2). În temeiul articolului 21 alineatul
(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și a condițiilor prevăzute de tratate și de
dispozițiile adoptate în vederea aplicării acestora. Limitările și condițiile respective sunt prevăzute în Directiva
2004/38/CE.

(7)

Astfel cum a confirmat Curtea de Justiție (3), acești membri de familie au dreptul de a intra pe teritoriul statelor
membre și de a obține o viză de intrare în acest scop. În consecință, membrii de familie exonerați de obligația de a
deține viză ar trebui să aibă dreptul de a obține o autorizație de călătorie. Statele membre ar trebui să acorde
acestor persoane toate facilitățile pentru a obține autorizația de călătorie necesară, care ar trebui eliberată gratuit.

(8)

Dreptul de a obține o autorizație de călătorie nu este necondiționat, întrucât poate fi refuzat membrilor de familie
care reprezintă un risc pentru ordinea publică, securitatea publică sau sănătatea publică în temeiul Directivei
2004/38/CE. În acest context, membrilor de familie li se poate solicita să furnizeze datele lor cu caracter
personal referitoare la identificarea și la statutul lor numai în măsura în care datele respective sunt relevante
pentru evaluarea amenințării în materie de securitate pe care aceștia ar putea să o reprezinte. În mod similar,
examinarea cererilor lor de autorizație de călătorie ar trebui să se facă exclusiv în raport cu preocupările legate de
securitate, și nu cu cele legate de riscurile în materie de migrație.

(9)

ETIAS ar trebui să asigure o autorizație de călătorie pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a
deține viză, care să permită să se evalueze dacă prezența lor pe teritoriul statelor membre nu constituie sau nu va
constitui un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat. Prin urmare, o
autorizație de călătorie ar trebui să reprezinte o decizie care să ateste că nu există indicii concrete sau motive
întemeiate pentru a considera că prezența unei persoane pe teritoriul statelor membre constituie un astfel de risc.
Ca atare, o autorizație de călătorie este, prin natura sa, diferită de o viză; aceasta nu va necesita mai multe
informații, nici nu impune solicitanților sarcini mai grele decât o viză. Deținerea unei autorizații de călătorie
valabile ar trebui să constituie o nouă condiție de intrare pe teritoriul statelor membre. Simpla deținere a unei
autorizații de călătorie nu ar trebui, totuși, să confere în mod automat dreptul de intrare.

(10)

ETIAS ar trebui să contribuie la un nivel ridicat de securitate, la prevenirea imigrației ilegale și la protecția sănătății
publice prin furnizarea unei evaluări a vizitatorilor înainte de sosirea acestora în punctele de trecere a frontierei
externe.

(11)

ETIAS ar trebui să contribuie la facilitarea verificărilor la frontiere efectuate de polițiștii de frontieră la punctele de
trecere a frontierei externe. De asemenea, ar trebui să se asigure o evaluare coordonată și armonizată a resorti
sanților țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie care intenționează să călătorească în
statele membre. Mai mult, sistemul ar trebui să permită o mai bună informare a solicitanților cu privire la
eligibilitatea lor pentru a călători în statele membre. În plus, ETIAS ar trebui să contribuie la facilitarea verificărilor
la frontiere prin reducerea numărului de cazuri de refuz al intrării la frontiera externă și prin punerea la dispoziția
polițiștilor de frontieră a anumitor informații suplimentare privind atenționările.

(1) Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe
teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68
și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).
(2) 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 (JO L 157, 15.6.2002, p. 1).
(3) Hotărârea Curții de Justiție din 31 ianuarie 2006, Comisia/Spania, C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.
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(12)

ETIAS ar trebui, de asemenea, să sprijine obiectivele Sistemului de informații Schengen (SIS) referitoare la alertele
privind resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea și șederea, privind persoanele căutate în vederea
arestării, predării sau extrădării, privind persoanele dispărute, privind persoanele căutate în vederea participării la o
procedură judiciară și privind persoanele supuse unor controale discrete sau al unor controale specifice. În acest
scop, ETIAS ar trebui să compare datele relevante din dosarele de cerere cu alertele relevante din SIS. În cazul în
care comparația dezvăluie o corespondență între datele cu caracter personal din dosarul de cerere și alertele privind
resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea și șederea sau privind persoane căutate în vederea arestării,
predării sau extrădării, dosarul de cerere ar trebui să fie prelucrat manual de către unitatea națională a ETIAS din
statul membru responsabil. Evaluarea efectuată de unitatea națională a ETIAS ar trebui să conducă la decizia de a
elibera sau nu autorizația de călătorie. În cazul în care comparația dezvăluie o corespondență între datele cu
caracter personal din dosarul de cerere și alertele privind persoane dispărute, persoane căutate în vederea parti
cipării la o procedură judiciară și persoane supuse unor controale discrete sau al unor controale specifice, aceste
informații ar trebui transmise biroului SIRENE și ar trebui tratate în conformitate cu legislația relevantă privind SIS.

(13)

Condițiile de eliberare a unei autorizații de călătorie ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele specifice asociate
diferitelor tipuri de alerte înregistrate în SIS. În special, faptul că solicitanții ar figura într-o alertă privind persoane
căutate în vederea arestării, predării sau extrădării sau într-o alertă privind persoane supuse unor controale discrete
sau unor controale specifice nu ar trebui să îi împiedice să primească o autorizație de călătorie în vederea luării
măsurilor corespunzătoare de către statele membre în conformitate cu Decizia 2007/533/JAI a Consiliului (1).

(14)

ETIAS ar trebui să fie format dintr-un sistem de informații la scară largă – sistemul de informații al ETIAS, unitatea
centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS.

(15)

Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să facă parte din Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de
Coastă. Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să fie responsabilă cu verificarea, în cazul în care procesul automat de
prelucrare a cererilor a semnalat un răspuns pozitiv, dacă datele cu caracter personal ale solicitantului corespund
datelor cu caracter personal ale persoanei care a generat acel răspuns pozitiv. În cazul în care se confirmă un
răspuns pozitiv sau în cazul în care persistă îndoieli, Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să inițieze prelucrarea
manuală a cererii. Aceasta ar trebui să asigure faptul că datele pe care le introduce în dosarele de cerere sunt la zi,
și să definească, să estimeze, să pună în aplicare, să evalueze ex-post, să revizuiască și să elimine indicatorii de risc
specifici, cu asigurarea faptului că verificările efectuate și rezultatele acestora sunt înregistrate în dosarele de cerere.
De asemenea, aceasta ar trebui să efectueze audituri periodice privind prelucrarea cererilor și privind punerea în
aplicare a regulilor de verificare ETIAS, inclusiv prin evaluarea periodică a impactului acestora asupra drepturilor
fundamentale, în special în ceea ce privește protecția vieții private și a datelor cu caracter personal. Aceasta ar
trebui, în plus, să răspundă de îndeplinirea anumitor sarcini de sprijin, cum ar fi asigurarea trimiterii notificărilor
necesare și furnizarea de informații și asistență. Aceasta ar trebui să funcționeze 24 de ore din 24, șapte zile pe
săptămână.

(16)

Fiecare stat membru ar trebui să instituie o unitate națională a ETIAS, responsabilă de examinarea cererilor și de
luarea unei decizii cu privire la eliberarea, refuzarea, anularea sau revocarea autorizațiilor de călătorie. Unitățile
naționale ale ETIAS ar trebui să coopereze între ele și cu Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de
aplicare a legii (Europol) în scopul evaluării cererilor. Unitățile naționale ale ETIAS ar trebui să dispună de resursele
adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile în conformitate cu termenele stabilite în prezentul regulament. În vederea
facilitării procesului decizional și a schimbului de informații între statele membre, și a reducerii costurilor de
traducere și a timpului de răspuns, este de preferat ca toate unitățile naționale ale ETIAS să comunice într-o singură
limbă.

(17)

Pentru a-și îndeplini obiectivele, ETIAS ar trebui să pună la dispoziție un formular de cerere online pe care
solicitantul ar trebui să îl completeze cu declarații referitoare la identitatea sa, documentul de călătorie, informații
privind rezidența, datele de contact, nivelul de educație și grupa de meserii, calitatea de membru de familie al unor
cetățeni ai Uniunii sau al unor resortisanți ai unor țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație și care nu
dețin un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de ședere în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 1030/2002, detaliile persoanei care răspunde de solicitant în cazul în care acesta este minor, precum și
răspunsuri la o serie de întrebări generale.

(18)

ETIAS ar trebui să accepte cererile introduse în numele solicitantului pentru călătorii care nu sunt în măsură să
creeze o cerere, indiferent de motiv. În astfel de cazuri, cererea ar trebui să fie transmisă de către un terț care este
autorizată de călător, sau care răspunde din punct de vedere juridic de acesta, cu condiția ca identitatea persoanei

(1) Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen
de a doua generație (SIS II) (JO L 205, 7.8.2007, p. 63).
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respective să fie inclusă în formularul de cerere. Ar trebui să fie posibil pentru călători să autorizeze intermediarii
comerciali să creeze și să transmită o cerere în numele lor. Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să acționeze în mod
corespunzător în legătură cu orice raportare privind abuzurile comise de intermediarii comerciali.
(19)

Pentru a verifica admisibilitatea cererilor de autorizație de călătorie, ar trebui stabiliți parametri pentru asigurarea
faptului că cererea este completă și că datele transmise sunt conforme. De exemplu, verificarea ar trebui să
împiedice utilizarea documentelor de călătorie care vor expira în mai puțin de trei luni, care au expirat sau
care au fost eliberate cu în urmă cu mai mult de 10 ani. Verificarea ar trebui să aibă loc înainte ca solicitantul
să fie invitat să plătească taxa.

(20)

Pentru a finaliza cererea, solicitanții ar trebui să aibă obligația de a plăti o taxă de autorizație de călătorie. Plata ar
trebui să fie gestionată de o bancă sau de un intermediar financiar. Datele necesare pentru efectuarea plății
electronice ar trebui să fie furnizate doar băncii sau intermediarului financiar care operează tranzacția financiară,
și să nu facă parte din datele stocate în ETIAS.

(21)

Majoritatea autorizațiilor de călătorie ar trebui să fie eliberate în câteva minute, însă pentru unele ar putea fi nevoie
de mai mult, în special în cazuri excepționale. În astfel de cazuri excepționale, ar putea fi necesar să se solicite
informații sau documente suplimentare solicitantului, să se prelucreze acele informații sau documente suplimentare
și în urma analizării informațiilor sau documentelor furnizate de solicitant, acesta să fie invitat la un interviu.
Interviurile ar trebui realizate numai în situații excepționale, în ultimă instanță și când persistă îndoieli serioase cu
privire la informațiile sau documentele furnizate de solicitant. Caracterul excepțional al interviurilor ar trebui să
însemne că mai puțin de 0,1 % dintre solicitanți să fie invitați la un interviu. Numărul de solicitanți invitați să
susțină un interviu ar trebui să facă obiectul unei analize periodice de către Comisie.

(22)

Datele cu caracter personal furnizate de solicitant ar trebui să fie prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a evalua dacă
intrarea solicitantului în Uniune ar putea constitui un risc de securitate, de imigrație ilegală sau un risc epidemic
ridicat în Uniune.

(23)

Evaluarea acestor riscuri nu poate fi efectuată fără prelucrarea datelor cu caracter personal care urmează să fie
furnizate într-o cerere de autorizație de călătorie. Datele cu caracter personal din cereri ar trebui comparate cu
datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o alertă înregistrată într-un sistem de informații UE sau într-o
bază de date UE [Sistemul central al ETIAS, SIS, Sistemul de informații privind vizele (VIS), Sistemul de intrare/
ieșire (EES) sau Eurodac], în datele Europol sau în bazele de date ale Interpol [baza de date Interpol privind
documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD) sau baza de date Interpol privind documentele de călătorie
asociate unor notificări (TDAWN)]. Datele cu caracter personal din cereri ar trebui de asemenea comparate cu lista
de supraveghere din ETIAS sau cu indicatori de risc specifici. Categoriile de date cu caracter personal care ar trebui
utilizate în scopul comparării ar trebui să se limiteze la categoriile de date existente în respectivele sisteme de
informații UE care au fost consultate, în datele Europol și bazele de date ale Interpol, în lista de supraveghere din
ETIAS sau în indicatorii de risc specifici.

(24)

Comparația ar trebui să se efectueze prin mijloace automate. Ori de câte ori această comparație indică faptul că
există o corespondență (un „răspuns pozitiv”) între oricare dintre datele cu caracter personal din cerere și indicatorii
de risc specifici sau o combinație a acestora și datele cu caracter personal dintr-o fișă, un dosar sau o alertă din
sistemele de informații menționate mai sus, sau din lista de supraveghere din ETIAS, cererea ar trebui să fie
prelucrată manual de unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil. Evaluarea efectuată de unitatea
națională a ETIAS ar trebui să conducă la decizia de a elibera sau nu autorizația de călătorie.

(25)

Se preconizează că marea majoritate a cererilor vor obține un răspuns pozitiv prin mijloace automate. Refuzul,
anularea sau revocarea unei autorizații de călătorie nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe prelucrarea automată a
datelor cu caracter personal conținute în cereri. Din acest motiv, cererile care au generat un răspuns pozitiv ar
trebui să fie prelucrate manual de o unitate națională a ETIAS.

(26)

Solicitanții cărora li s-a refuzat autorizația de călătorie ar trebui să aibă dreptul la exercitarea unei căi de atac. Căile
de atac ar trebui exercitate în statul membru care a luat decizia cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul
intern al respectivului stat membru.

(27)

Pentru a analiza un dosar de cerere, ar trebui să se utilizeze reguli de verificare ale ETIAS care să permită efectuarea
unei comparații între datele înregistrate în acesta și indicatori de risc specifici care corespund unui risc identificat
anterior în materie de securitate sau de imigrație ilegală sau unor riscuri epidemice ridicate. Criteriile utilizate
pentru definirea indicatorilor de risc specifici nu ar trebui să se bazeze în niciun caz numai pe sexul sau vârsta unei
persoane. De asemenea, nu ar trebui să se bazeze în niciun caz pe informații privind culoarea, rasa, originea etnică
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sau socială, caracteristicile genetice, limba, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența religioasă sau
convingerile filozofice, apartenența la un sindicat, apartenența la o minoritate națională, situația materială, statutul
la naștere, handicapul sau orientarea sexuală a unei persoane. Indicatorii de risc specifici ar trebui să fie definiți,
stabiliți, evaluați ex-ante, implementați, evaluați ex-post, modificați sau eliminați de către unitatea centrală ETIAS
după consultarea comitetului de verificare al ETIAS, alcătuit din reprezentanți ai unităților naționale ale ETIAS și ai
agențiilor implicate. Pentru a contribui la asigurarea respectării drepturilor fundamentale în punerea în aplicare a
regulilor de verificare ale ETIAS și a indicatorilor de risc specifici, ar trebui instituit un Comitet de orientare al
ETIAS pentru drepturile fundamentale. Secretariatul reuniunilor sale ar trebui să fie asigurat de ofițerul pentru
drepturile fundamentale al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

(28)

Ar trebui să se stabilească o listă de supraveghere în ETIAS pentru identificarea conexiunilor dintre datele dintr-un
dosar de cerere și informațiile referitoare la persoane care sunt suspectate că au comis sau au participat la o
infracțiune de terorism sau la o altă infracțiune gravă ori cu privire la care există indicii concrete sau motive
întemeiate, bazate pe o evaluare generală a persoanei, care justifică prezumția că vor comite o infracțiune de
terorism sau alte infracțiuni grave. Lista de supraveghere din ETIAS ar trebui să fie parte a sistemului central ETIAS.
Datele ar trebui introduse în lista de supraveghere din ETIAS de către Europol, fără a aduce atingere dispozițiilor
relevante privind cooperarea internațională din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al
Consiliului (1) și de către statele membre. Înainte de introducerea datelor în lista de supraveghere din ETIAS, ar
trebui să se stabilească dacă datele sunt adecvate, exacte și suficient de importante pentru a fi incluse în lista
respectivă și dacă introducerea acestora nu ar urma să ducă la un număr disproporționat de cereri prelucrate
manual. Datele ar trebui să fie reexaminate și verificate periodic pentru a asigura exactitatea continuă a acestora.

(29)

Apariția continuă a unor noi forme de amenințări la adresa securității, noi modele de imigrație ilegală și riscuri
epidemice ridicate impune răspunsuri eficace utilizând mijloace moderne. Întrucât aceste mijloace implică deseori
prelucrarea unui volum important de date cu caracter personal, ar trebui să se introducă garanții corespunzătoare
pentru ca atingerea adusă dreptului la protecția vieții private și dreptului la protecția datelor cu caracter personal să
rămână limitată la ceea ce este necesar într-o societate democratică.

(30)

Prin urmare, datele cu caracter personal din ETIAS ar trebui păstrate în condiții de siguranță. Accesul la acestea ar
trebui limitat strict la personalul autorizat. Accesul nu ar trebui să fie utilizat în nicio circumstanță pentru a lua
decizii întemeiate pe vreo formă de discriminare. Datele cu caracter personal stocate ar trebui păstrate în condiții
de siguranță în echipamentele Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară
largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) din Uniune.

(31)

Autorizațiile de călătorie eliberate ar trebui anulate sau revocate de îndată ce devine evident că nu au fost
îndeplinite sau nu mai sunt îndeplinite condițiile de eliberare a acestora. În special, în cazul în care în SIS se
introduce o nouă alertă care raportează refuzul intrării și al șederii sau o alertă privind pierderea, furtul, deținerea
fără drept sau anularea unui document de călătorie, SIS ar trebui să informeze ETIAS. ETIAS ar trebui să verifice
dacă această nouă alertă corespunde unei autorizații de călătorie valabile. În cazul în care a fost emisă o nouă alertă
privind refuzul intrării și al șederii, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil ar trebui să revoce
autorizația de călătorie. În cazul în care autorizația de călătorie este legată de un document de călătorie declarat
pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat în SIS sau declarat pierdut, furat sau anulat în SLTD, unitatea națională
a ETIAS din statul membru responsabil ar trebui să prelucreze manual dosarul de cerere. Pe baza unei abordări
similare, noile date introduse în lista de supraveghere din ETIAS ar trebui comparate cu dosarele de cerere stocate
în ETIAS pentru a verifica dacă aceste noi date corespund unei autorizații de călătorie valabile. Într-un astfel de caz,
unitatea națională a ETIAS din statul membru care a introdus noile date sau din statul membru al primei șederi
preconizate în cazul unor date introduse de Europol ar trebui să evalueze răspunsul pozitiv și, dacă este necesar, să
revoce autorizația de călătorie. Ar trebui de asemenea să fie posibilă revocarea unei autorizații de călătorie la
cererea solicitantului.

(32)

Atunci când, în circumstanțe excepționale, un stat membru consideră necesar să permită unui resortisant al unei
țări terțe să călătorească pe teritoriul său din motive umanitare, din motive de interes național sau în virtutea unor
obligații internaționale, acesta ar trebui să aibă posibilitatea de a elibera o autorizație de călătorie valabile numai
pentru un teritoriu și o perioadă limitate.

(1) Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI,
2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).
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(33)

Înainte de îmbarcare, operatorii de transport aerian și maritim, și operatorii de transport internațional care
transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră ar trebui să aibă obligația de a verifica dacă respectivii călători
dețin o autorizație de călătorie valabilă. Dosarul ETIAS în sine nu ar trebui să fie accesibil operatorilor de transport.
Operatorii de transport ar trebui să aibă un acces securizat la sistemul de informații al ETIAS pentru a le permite
consultarea acestuia utilizând datele din documentele de călătorie.

(34)

Specificațiile tehnice pentru accesarea sistemului de informații al ETIAS prin portalul pentru operatorii de transport,
ar trebui să limiteze cât mai mult posibil impactul asupra călătoriei pasagerilor și asupra operatorilor de transport.
În acest scop, ar trebui luată în considerare integrarea cu EES.

(35)

În vederea limitării impactului obligațiilor prevăzute în prezentul regulament asupra operatorilor de transport
internațional care transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră, ar trebui pusă la dispoziție soluții mobile
ușor de utilizat.

(36)

În termen de doi ani de la începerea funcționării ETIAS, Comisia ar trebui să evalueze adecvarea, compatibilitatea și
coerența dispozițiilor menționate la articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din
14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii
Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (1) în sensul dispozițiilor ETIAS privind
transportul pe cale terestră cu autocarul. Ar trebui să fie luată în considerare evoluția recentă a transportului pe cale
terestră cu autocarul. Ar trebui analizată necesitatea de a modifica dispozițiile referitoare la transportul pe cale
terestră cu autocarul menționate la articolul 26 din Convenția respectivă sau în prezentul regulament.

(37)

Pentru a asigura respectarea condițiilor revizuite de intrare, polițiștii de frontieră ar trebui să verifice dacă călătorii
dețin autorizații de călătorie valabile. Prin urmare, în cursul procesului obișnuit de control la frontieră, polițiștii de
frontieră ar trebui să citească electronic datele din documentul de călătorie. Această operațiune ar trebui să
genereze o interogare în diferite baze de date, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/399 al Parla
mentului European și al Consiliului (2) (Codul frontierelor Schengen), inclusiv o interogare în ETIAS care ar trebui
să furnizeze starea actualizată a autorizației de călătorie. Dacă nu există o autorizație de călătorie valabilă, polițistul
de frontieră ar trebui să refuze intrarea și să finalizeze procesul de control la frontieră în consecință. Dacă există o
autorizație de călătorie valabilă, decizia de a autoriza sau de a refuza intrarea ar trebui luată de către polițistul de
frontieră. Anumite date din dosarul ETIAS ar trebui să fie accesibile polițiștilor de frontieră pentru a-i sprijini în
îndeplinirea sarcinilor care le revin.

(38)

În cazul în care unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil consideră că anumite aspecte ale cererii
de autorizație de călătorie merită supuse unei examinări suplimentare din partea autorităților de frontieră, aceasta
ar trebui să poată adăuga o atenționare la autorizația de călătorie pe care o eliberează, recomandând efectuarea de
verificări în linia a doua în punctul de trecere a frontierei. De asemenea, ar trebui să fie posibilă adăugarea unei
astfel de atenționări la solicitarea unui stat membru consultat. Dacă unitatea națională a ETIAS din statul membru
responsabil consideră că un anumit răspuns pozitiv generat în cursul prelucrării cererii constituie un răspuns fals
pozitiv sau dacă prelucrarea manuală arată că nu există niciun motiv pentru refuzul unei autorizații de călătorie,
aceasta ar trebui să poată adăuga o atenționare la autorizația de călătorie pe care o eliberează, pentru a facilita
verificările la frontiere prin transmiterea către autoritățile de frontieră a informațiilor referitoare la verificările care
au fost efectuate și pentru a limita consecințele negative ale răspunsurilor fals pozitive asupra călătorilor.
Instrucțiunile operaționale pentru autoritățile de frontieră pentru gestionarea autorizațiilor de călătorie ar trebui
să fie furnizate într-un ghid practic.

(39)

Având în vedere că deținerea unei autorizații de călătorie valabile reprezintă o condiție de intrare și de ședere
pentru anumite categorii de resortisanți ai țărilor terțe, autoritățile responsabile în domeniul imigrației din statele
membre ar trebui să fie în măsură să consulte sistemul central al ETIAS atunci când s-a efectuat anterior o căutare
în EES și această căutare indică faptul că EES nu conține o fișă de intrare corespunzătoare prezenței unui
resortisant al unei țări terțe pe teritoriul statelor membre. Autoritățile responsabile în domeniul imigrației din
statele membre ar trebui să aibă acces la anumite informații stocate în sistemul central al ETIAS, în special în
scopul returnărilor.

(40)

În combaterea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave și dată fiind globalizarea rețelelor infracționale,
este imperativ ca autoritățile desemnate responsabile cu prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de
terorism și a altor infracțiuni grave (denumite în continuare „autoritățile desemnate”) să aibă informațiile necesare
pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficace. Accesul la datele din VIS în aceste scopuri și-a dovedit deja eficiența

(1) JO L 239, 22.9.2000, p. 19.
(2) Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind
regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).
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prin faptul că a permis anchetatorilor să realizeze progrese substanțiale în cazuri legate de trafic de persoane,
terorism sau trafic de droguri. VIS nu conține date referitoare la resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a
deține viză.
(41)

Accesul la informațiile din ETIAS este necesar pentru prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de
terorism, astfel cum sunt menționate în Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului (1),
sau a altor infracțiuni grave, astfel cum sunt menționate în Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului (2). În cadrul
unei anchete specifice și pentru a obține probe și informații referitoare la o persoană suspectată de a fi comis o
infracțiune gravă sau la o victimă a unei infracțiuni grave, autoritățile desemnate pot avea nevoie să acceseze datele
generate de ETIAS. Datele stocate în ETIAS pot fi, de asemenea, necesare pentru a-l identifica pe autorul unei
infracțiuni de terorism sau al altor infracțiuni grave, în special atunci când sunt necesare măsuri urgente. Accesul la
ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave
reprezintă o atingere adusă drepturilor fundamentale de respectare a vieții private și de protecție a datelor cu
caracter personal ale persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în ETIAS. Prin urmare, datele
din ETIAS ar trebui păstrate și puse la dispoziția autorităților desemnate ale statelor membre și la dispoziția
Europol numai în condițiile stricte stabilite în prezentul regulament. Acest lucru va asigura faptul că prelucrarea
datelor stocate în ETIAS este limitată la ceea ce este strict necesar în vederea prevenirii, depistării și investigării
infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave, în conformitate cu cerințele stabilite în jurisprudența Curții, în
special în cauza Digital Rights Ireland (3).

(42)

În special, accesul la datele stocate în ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism
ori a altor infracțiuni grave ar trebui acordat doar în urma unei cereri motivate din partea unității operative a
autorității desemnate, care explică necesitatea acestuia. În cazuri de urgență, care implică necesitatea prevenirii unui
pericol iminent pentru viața unei persoane asociate unei infracțiuni de terorism sau unei alte infracțiuni grave,
verificarea îndeplinirii condițiilor ar trebui să fie efectuată după acordarea accesului la aceste date autorităților
competente desemnate. Această verificare ex post ar trebui efectuată fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în
termen de cel mult șapte zile lucrătoare de la prelucrarea solicitării.

(43)

Prin urmare, este necesar să se desemneze autoritățile statelor membre care sunt autorizate să solicite acest acces în
scopuri specifice pentru prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni
grave.

(44)

Punctul sau punctele centrale de acces ar trebui să acționeze independent de autoritățile desemnate și ar trebui să
verifice dacă în cazul respectiv sunt îndeplinite condițiile pentru a solicita accesul la sistemul central al ETIAS.

(45)

Europol este punctul central pentru schimbul de informații la nivelul Uniunii. Acesta joacă un rol-cheie în
cooperarea dintre autoritățile statelor membre responsabile de investigațiile transfrontaliere prin sprijinirea activi
tăților de prevenire, analiză și investigare a infracțiunilor la nivelul Uniunii. În consecință, Europol ar trebui, de
asemenea, să aibă acces la sistemul central al ETIAS în cadrul sarcinilor sale și în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/794, în cazuri specifice în care este necesar ca Europol să sprijine și să consolideze acțiunile statelor
membre în materie de prevenire, depistare sau investigare a infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave.

(46)

Pentru a exclude efectuarea unor căutări sistematice, prelucrarea datelor stocate în sistemul central al ETIAS ar
trebui efectuată numai în cazuri specifice și numai atunci când este necesar în scopul prevenirii, depistării sau
investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave. Autoritățile desemnate și Europol ar trebui să
solicite acces la ETIAS numai atunci când au motive întemeiate să creadă că acest acces va furniza informații care le
vor ajuta în prevenirea, depistarea sau investigarea unei infracțiuni de terorism ori a unei alte infracțiuni grave.

(47)

Datele cu caracter personal înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile
pentru care sunt prelucrate. Pentru ca ETIAS să funcționeze, este necesar să se păstreze datele referitoare la
solicitanți pe perioada de valabilitate a autorizației de călătorie. După ce perioada de valabilitate a expirat,
datele ar trebui păstrate numai cu acordul explicit al solicitantului și numai în scopul facilitării unei noi cereri
ETIAS. O decizie de a refuza, a anula sau a revoca o autorizație de călătorie ar putea indica faptul că solicitantul
prezintă un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat. În consecință, în

(1) Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de
înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017,
p. 6).
(2) Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între
statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).
(3) Hotărârea Curții de Justiție (Marea Cameră) din 8 aprilie 2014, Digital Rights Ireland Ltd, cauzele conexe C-293/12 și C-594/12,
ECLI:EU:C:2014:238.
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cazul în care s-a emis o astfel de decizie, datele ar trebui păstrate timp de cinci ani de la data deciziei respective,
pentru ca ETIAS să fie în măsură să țină seama în mod exact de riscul mai ridicat pe care îl poate prezenta
solicitantul în cauză. În cazul în care datele care conduc la această decizie sunt șterse mai devreme, dosarul de
cerere ar trebui să fie șters în termen de șapte zile. După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal ar
trebui șterse.
(48)

Datele cu caracter personal stocate în sistemul central al ETIAS nu ar trebui puse la dispoziția niciunei țări terțe,
organizații internaționale sau entități private. Totuși, ca excepție de la această regulă, ar trebui să fie posibil să se
transfere astfel de date cu caracter personal către o țară terță în cazul în care transferul este supus unor condiții
stricte și este necesar în cazuri individuale în scopul returnării. În absența unei decizii privind caracterul adecvat
adoptate prin intermediul unui act de punere în aplicare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parla
mentului European și al Consiliului (1) sau a unor garanții adecvate la care sunt supuse transferurile în temeiul
respectivului regulament, ar trebui să fie posibil ca datele stocate în ETIAS să fie transferate, în mod excepțional, în
scopul returnării, către o țară terță, numai atunci când transferul este necesar din motive importante de interes
public, astfel cum sunt menționate în respectivul regulament.

(49)

Ar trebui de asemenea să fie posibil ca datele cu caracter personal obținute de statele membre în temeiul
prezentului regulament să fie transferate către o țară terță într-un caz excepțional de urgență, atunci când există
un pericol iminent asociat cu o infracțiune de terorism sau atunci când există un pericol iminent pentru viața unei
persoane asociat cu o infracțiune gravă. Un pericol iminent pentru viața unei persoane ar trebui înțeles ca
însemnând și un pericol care rezultă din comiterea unei infracțiuni grave împotriva persoanei respective, cum
ar fi vătămarea corporală gravă, traficul ilicit de organe și țesuturi umane, răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal
și luarea de ostatici, exploatarea sexuală a copiilor, precum și pornografia infantilă și violul.

(50)

Pentru a asigura sensibilizarea publicului în ceea ce privește ETIAS, în special în rândul resortisanților țărilor terțe
supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie, informațiile privind ETIAS, inclusiv legislația relevantă a
Uniunii, și procedura privind cererea de autorizație de călătorie ar trebui să fie puse la dispoziția publicului larg
prin intermediul unui site web public și al unei aplicații pentru dispozitive mobile care să fie utilizate pentru
introducerea cererii în ETIAS. Aceste informații ar trebui să fie difuzate, de asemenea, prin intermediul unei broșuri
comune și prin oricare alte mijloace corespunzătoare. În plus, solicitanții unei autorizații de călătorie ar trebui să
primească o notificare prin e-mail cu informații referitoare la cererea lor. Această notificare prin e-mail ar trebui să
includă linkuri către legislația Uniunii și legislațiile naționale aplicabile.

(51)

Ar trebui stabilite norme precise privind responsabilitățile eu-LISA în materie de proiectare, dezvoltare și gestionare
tehnică a sistemului de informații al ETIAS. De asemenea, ar trebui stabilite norme privind responsabilitățile
Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, responsabilitățile statelor membre și responsa
bilitățile Europol privind ETIAS. eu-LISA ar trebui să acorde o atenție deosebită riscului de majorare a costurilor și
să asigure o supraveghere suficientă a contractanților.

(52)

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (2) se aplică activităților eu-LISA și
Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă atunci când îndeplinesc sarcinile care le revin în
temeiul prezentului regulament.

(53)

Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre în temeiul
prezentului regulament.

(54)

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre în scopul evaluării cererilor este
efectuată de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism
sau a altor infracțiuni grave, se aplică Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(55)

Directiva (UE) 2016/680 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile desemnate ale
statelor membre în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni
grave în temeiul prezentului regulament.

(1) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(2) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a
acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(3) Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi
penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru
2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
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(56)

Autoritățile de supraveghere independente instituite în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 ar trebui să
monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre, iar Autoritatea Europeană
pentru Protecția Datelor instituită prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001, ar trebui să monitorizeze activitățile
instituțiilor și organelor Uniunii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Autoritatea
Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere ar trebui să coopereze în ceea ce privește
monitorizarea ETIAS.

(57)

Ar trebui să se stabilească norme stricte în materie de acces la sistemul central al ETIAS și garanțiile necesare. Este
necesar, de asemenea, să se prevadă dreptul persoanelor fizice la accesarea, rectificarea, restricționarea, completarea
și ștergerea datelor cu caracter personal și la acțiuni reparatorii în legătură cu datele personale, în special dreptul la
exercitarea unei căi de atac judiciare, precum și supravegherea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter
personal de către autorități publice independente.

(58)

Pentru a evalua riscurile în materie de securitate sau de imigrație ilegală sau riscul epidemic ridicat care ar putea fi
prezentate de un călător, ar trebui să se stabilească interoperabilitatea dintre sistemul de informații al ETIAS și alte
sisteme de informații ale Uniunii. Interoperabilitatea ar trebui să se instituie în deplină conformitate cu acquis-ul
Uniunii referitor la drepturile fundamentale. În cazul în care la nivelul Uniunii se instituie un sistem centralizat de
identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnări referitoare la resortisanți ai țărilor terțe și
apatrizi, ETIAS ar trebui să poată efectua interogări în acesta.

(59)

Prezentul regulament ar trebui să conțină dispoziții clare privind răspunderea și dreptul la despăgubiri în cazul
prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal sau în cazul oricărui alt act incompatibil cu prezentul regulament.
Aceste dispoziții ar trebui să nu aducă atingere dreptului la despăgubiri ori răspunderii operatorului sau a persoanei
împuternicite de operator în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva (UE) 2016/680 și Regula
mentul (CE) nr. 45/2001. eu-LISA ar trebui să răspundă pentru orice prejudiciu cauzat în calitate de operator de
date în cazul în care nu a respectat obligațiile ce îi revin în mod specific în temeiul prezentului regulament sau în
cazul în care a acționat în afara sau în contradicție cu instrucțiunile legale ale statului membru care este operatorul.

(60)

Monitorizarea eficace a aplicării prezentului regulament necesită efectuarea unei evaluări periodice. Statele membre
ar trebui să stabilească norme referitoare la sancțiunile pentru încălcarea prezentului regulament și să se asigure că
acestea sunt aplicate.

(61)

În vederea instituirii măsurilor tehnice necesare pentru aplicarea prezentului regulament, competența de a adopta
acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește:
— definirea cerințelor aplicabile serviciului de cont securizat;
— întocmirea listei prestabilite de grupe de meserii folosite în formularul de cerere;
— precizarea conținutului și a formatului întrebărilor referitoare la condamnări pentru infracțiuni, șederi în zone
de război sau de conflict și decizii de părăsire a teritoriului sau decizii de returnare, care pot fi puse unei
persoane care solicită o autorizație de călătorie;
— precizarea conținutului și a formatului întrebărilor suplimentare puse solicitanților care răspund afirmativ la
una dintre întrebările referitoare la condamnări pentru infracțiuni, șederi în zone de război sau de conflict și
decizii de părăsire a teritoriului sau decizii de returnare și a prevedea o listă prestabilită de răspunsuri;
— stabilirea metodelor și a procesului de plată pentru colectarea taxei aferente autorizației de călătorie și a oricăror
modificări ale cuantumului acestei taxe pentru a reflecta orice majorare a costurilor ETIAS;
— stabilirea conținutului și a formatului unei liste prestabilite de opțiuni pentru solicitanții cărora li se cere să
prezinte informații sau documente suplimentare;
— definirea în detaliu a instrumentului de verificare;
— definirea în detaliu a riscurilor în materie de securitate, de imigrație ilegală sau riscuri epidemice ridicate care
trebuie utilizate pentru stabilirea indicatorilor de risc specifici;
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— definirea tipului de informații suplimentare referitoare la atenționări care pot fi adăugate în dosarul de cerere
ETIAS, formatele lor, limba și motivele atenționărilor;
— stabilirea garanțiilor corespunzătoare prin instituirea de norme și proceduri pentru evitarea conflictelor cu
alertele din alte sisteme de informații și a defini condițiile, criteriile și durata atenționării;
— definirea în detaliu a instrumentului care va fi utilizat de către solicitanți pentru a-și da și a-și retrage
consimțământul;
— prelungirea duratei perioadei de tranziție în care nu este necesară o autorizație de călătorie și durata perioadei
de grație în timpul căreia polițiștii de frontieră permit în mod excepțional intrarea unor resortisanți ai unor țări
terțe care solicită o autorizație de călătorie dar nu o dețin, sub rezerva anumitor condiții;
— definirea sprijinului financiar pentru statele membre pentru cheltuielile suportate pentru a personaliza și
automatiza verificările la frontiere la momentul punerii în aplicare a ETIAS.
(62)

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate,
inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (1). În special, pentru a asigura
participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în
același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor
de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(63)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite
competențe de executare Comisiei pentru adoptarea unor norme detaliate privind:
— un formular care să permită raportarea abuzurilor comise de intermediarii comerciali autorizați de solicitanți să
transmită cererea în numele lor;
— condițiile de funcționare a site-ului web public și a aplicației pentru dispozitive mobile și privind normele
detaliate în materie de protecție a datelor și de securitate aplicabile site-ului web public și aplicației pentru
dispozitive mobile;
— cerințele care se aplică formatului datelor cu caracter personal care urmează să fie incluse în formularul de
cerere, și parametrii și verificările care trebuie puse în aplicare pentru a asigura caracterul complet al cererii și
coerența acestor date;
— cerințele, testarea și funcționarea mijloacelor de comunicare audio și video cu ajutorul cărora se realizează
interviurile cu solicitanții și normele detailate privind protecția datelor, securitatea și confidențialitatea aplicabile
unor astfel de comunicări;
— securitatea sau imigrația ilegală și riscurile epidemice ridicate pe care se vor baza indicatorii de risc specifici;
— specificațiile tehnice ale listei de supraveghere din ETIAS și ale instrumentului de evaluare care vor fi utilizate
pentru evaluarea impactului potențial al introducerii datelor în lista de supraveghere din ETIAS asupra
volumului de cereri care sunt prelucrate manual;
— un formular pentru refuzarea, anularea sau revocarea unei autorizații de călătorie;
— condițiile de asigurare a accesului în condiții de siguranță la sistemul de informații al ETIAS al operatorilor de
transport, precum și normele în materie de protecție a datelor și de securitate aplicabile acestui acces;
— un sistem de autentificare pentru accesul membrilor personalului operatorilor de transport autorizați în mod
corespunzător la sistemul de informații al ETIAS;
— procedurile alternative de urmat în cazul în care operatorii de transport se află în imposibilitatea tehnică de a
efectua interogări în sistemul de informații al ETIAS;

(1) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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— modele de planuri pentru situații neprevăzute în cazul în care autoritățile de frontieră se află în imposibilitatea
tehnică de a consulta sistemul central al ETIAS sau în cazul unei defecțiuni a ETIAS;
— un model de plan de securitate și un model de plan de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz
de dezastru în ceea ce privește securitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
— accesul la datele din sistemul de informații al ETIAS;
— modificarea, ștergerea și ștergerea anticipată a datelor;
— păstrarea și accesarea evidențelor;
— cerințele de funcționare;
— specificațiile privind soluțiile tehnice de conectare a punctelor centrale de acces la sistemul central al ETIAS;
— un mecanism, procedurile și interpretările respectării calității datelor în ceea ce privește datele cuprinse în
sistemul central al ETIAS;
— broșuri comune pentru informarea călătorilor cu privire la cerința de a deține o autorizație de călătorie valabilă;
— funcționarea unui registru central cuprinzând date exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici, precum
și normele în materie de protecție a datelor și de securitate aplicabile registrului; și
— specificațiile unei soluții tehnice în scopul facilitării colectării de date statistice necesare pentru raportarea cu
privire la eficacitatea accesului la datele stocate în sistemul central al ETIAS în scopul aplicării legii.
Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului
European și al Consiliului (1).
(64)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, respectiv instituirea unui sistem european de informații și de autorizare
privind călătoriile și crearea unor obligații, condiții și proceduri comune pentru utilizarea datelor nu pot fi realizate
în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploarea și impactul acțiunii, acestea pot fi
realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității,
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul
proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este
necesar pentru atingerea acestor obiective.

(65)

Costurile operaționale și de întreținere legate de sistemul de informații al ETIAS, de unitatea centrală a ETIAS și de
unitățile naționale ale ETIAS ar trebui să fie acoperite în întregime de veniturile generate de taxe aferente
autorizației de călătorie. Prin urmare, taxa ar trebui să fie adaptată în mod corespunzător, ținând cont de
costurile suportate.

(66)

Veniturile generate de plata taxelor aferente autorizațiilor de călătorie ar trebui alocate pentru a acoperi costurile
operaționale și de întreținere recurente ale sistemului de informații al ETIAS, ale unității centrale a ETIAS și ale
unităților naționale ale ETIAS. Având în vedere caracterul specific al sistemului, este oportun ca veniturile să fie
tratate ca venituri alocate interne. Orice venituri rămase după acoperirea acestor costuri ar trebui alocate bugetului
Uniunii.

(67)

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Directivei 2004/38/CE.

(68)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene.

(69)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul UE și la
TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul
stat membru și nu i se aplică. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen,
Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la care
Consiliul decide cu privire la prezentul regulament dacă îl va pune în aplicare în legislația sa națională.

(1) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și
principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către
Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
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(70)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă,
în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (1); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea
prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(71)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în
conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (2); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului
regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(72)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen în înțelesul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei
privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (3), care se află
sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (4).

(73)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în
înțelesul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea
Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (5), care se află sub
incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a
Consiliului (6) și cu articolul 3 din Decizia 2008/149/JAI a Consiliului (7).

(74)

În ceea ce privește Liechtensteinul, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen în înțelesul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și
Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comu
nitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică,
aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (8), care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia
1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (9) și cu articolul 3 din Decizia
2011/349/UE a Consiliului (10).

(75)

Pentru a stabili modalitățile privind contribuția financiară a țărilor terțe asociate la implementarea, aplicarea și
dezvoltarea acquis-ului Schengen, ar trebui să fie încheiate acorduri suplimentare între Uniune și țările respective, în
conformitate cu dispozițiile relevante ale acordurilor de asociere a acestora. Astfel de acorduri ar trebui să
constituie acorduri internaționale în înțelesul articolului 218 din TFUE.

(1) Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a
participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).
(2) Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquisului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).
(3) JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
(4) Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul
Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în
aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).
(5) JO L 53, 27.2.2008, p. 52.
(6) Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între
Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în
aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).
(7) Decizia 2008/149/JAI a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare,
respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 50).
(8) JO L 160, 18.6.2011, p. 21.
(9) Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la
Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la
punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne
și circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).
(10) Decizia 2011/349/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la
Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la
punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în special în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie
penală și cooperarea polițienească (JO L 160, 18.6.2011, p. 1).
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(76)

Pentru ca prezentul regulament să se încadreze în cadrul juridic existent și să reflecte modificările operaționale
necesare privind eu-LISA și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Regulamentele (UE)
nr. 1077/2011 (1), (UE) nr. 515/2014 (2), (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 (3) și (UE) 2017/2226 (4) ale Parla
mentului European și ale Consiliului ar trebui modificate.

(77)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la 6 martie 2017 (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Obiectul
(1)
Prezentul regulament instituie un „sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile” (ETIAS) pentru
resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe (denumită în continuare
„obligația de a deține viză”), care permite să se evalueze dacă prezența pe teritoriul statelor membre a respectivilor
resortisanți ai țărilor terțe ar constitui un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic
ridicat. În acest scop, se introduce o autorizație de călătorie și se stabilesc condițiile și procedurile de eliberare sau de
refuzare a acesteia.
(2)
Prezentul regulament stabilește condițiile în care autoritățile desemnate ale statelor membre și Europol pot consulta
datele stocate în sistemul central al ETIAS în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a
altor infracțiuni grave care sunt de competența lor.
Articolul 2
Domeniu de aplicare
(1)

Prezentul regulament se aplică următoarelor categorii de resortisanți ai țărilor terțe:

(a) resortisanții țărilor terțe menționate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului (6) care sunt
exonerați de obligația de a deține viză pentru șederile preconizate pe teritoriul statelor membre cu o durată de
maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile;
(b) persoanele care, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 539/2001, sunt exonerate de obligația
de a deține viză pentru șederile preconizate pe teritoriul statelor membre cu o durată de maximum 90 de zile în orice
perioadă de 180 de zile;
(c) resortisanții țărilor terțe care sunt exonerați de obligația de a deține viză și care îndeplinesc următoarele condiții:
(i) sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE sau ai unui resortisant
al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul
unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte; și
(ii) nu dețin un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de ședere în temeiul Regula
mentului (CE) nr. 1030/2002.
(1) Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției
europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție
(JO L 286, 1.11.2011, p. 1).
(2) Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului
pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/
2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).
(3) Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și
garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al
Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
(4) Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de
intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor
terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare
a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327,
9.12.2017, p. 20).
(5) JO C 162, 23.5.2017, p. 9.
(6) Regulamentul (CE) nr. 539/2001al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină
viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 81,
21.3.2001, p. 1).
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Prezentul regulament nu se aplică următoarelor categorii:

(a) refugiaților sau apatrizilor sau altor persoane care nu dețin cetățenia niciunei țări și care își au rezidența într-un stat
membru și sunt titulari ai unui document de călătorie eliberat de respectivul stat membru;
(b) resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii cărora li se aplică Directiva
2004/38/CE și care dețin un permis de ședere în temeiul directivei respective;
(c) resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul
la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale
membre, pe de o parte, și țara terță respectivă, pe de altă parte, și care dețin un permis de ședere în temeiul Directivei
2004/38/CE sau un permis de ședere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1030/2002;
(d) titularilor permiselor de ședere menționate la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) 2016/399;
(e) titularilor vizelor uniforme;
(f) titularilor vizelor naționale de lungă ședere;
(g) resortisanților din Andorra, Monaco și San Marino și titularilor unui pașaport eliberat de Statul Cetății Vaticanului sau
de Sfântul Scaun;
(h) resortisanților țărilor terțe care sunt titulari ai unui permis de trecere locală a frontierei eliberat de statele membre în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în cazul în care astfel de
titulari își exercită dreptul în cadrul regimului specific micului trafic de frontieră;
(i) persoanelor sau categoriilor de persoane menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE)
nr. 539/2001;
(j) resortisanților țărilor terțe care sunt titulari de pașapoarte diplomatice sau de serviciu și care au fost exonerați de
obligația de a deține viză în temeiul unui acord internațional încheiat între Uniune și o țară terță;
(k) persoanelor care sunt supuse obligației de a deține viză în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 539/2001;
(l) resortisanților țărilor terțe care își exercită dreptul la mobilitate în conformitate cu Directiva 2014/66/UE (2) sau (UE)
2016/801 (3) a Parlamentului European și a Consiliului.
Articolul 3
Definiții
(1)

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „frontiere externe” înseamnă frontierele externe astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul
(UE) 2016/399;
2. „aplicarea legii” înseamnă prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni
grave;
3. „verificare în linia a doua” înseamnă verificare în linia a doua astfel cum este definită la articolul 2 punctul 13 din
Regulamentul (UE) 2016/399;
4. „autoritate de frontieră” înseamnă polițistul de frontieră desemnat, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze
verificări la frontiere, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2016/399;
5. „autorizație de călătorie” înseamnă o decizie emisă în conformitate cu prezentul regulament care este obligatorie
pentru resortisanții țărilor terțe menționați la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament în vederea îndeplinirii
condiției de intrare prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/399 și care precizează:
(a) faptul că nu au fost identificate indicii concrete sau motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a
considera că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre constituie sau va constitui un risc în
materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat;
(1) Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor
referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre și de modificare a dispozițiilor Convenției
Schengen (JO L 405, 30.12.2006, p. 1).
(2) Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a
resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii (JO L 157, 27.5.2014, p. 1).
(3) Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a
resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau
proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).
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(b) faptul că nu au fost identificate indicii concrete sau motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a
considera că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre constituie sau va constitui un risc în
materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat, deși persistă îndoieli cu privire la
existența unor motive suficiente pentru a refuza autorizația de călătorie, în temeiul articolului 36 alineatul (2);
(c) în cazul în care au fost identificate indicii concrete pentru a considera că prezența persoanei pe teritoriul statelor
membre constituie sau va constitui un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc
epidemic ridicat, faptul că valabilitatea teritorială a autorizației a fost limitată în temeiul articolului 44; sau
(d) în cazul în care au fost identificate indicii concrete pentru a considera că prezența persoanei pe teritoriul statelor
membre constituie sau va constitui un risc în materie de securitate, faptul că respectivul călător este subiectul unei
alerte în SIS cu privire la persoanele supuse unor controale discrete sau al unor controale specifice sau al unei
alerte în SIS cu privire la persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat
european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării, în sprijinul obiectivelor SIS prevăzute la
articolul 4 litera (e);
6. „risc în materie de securitate” înseamnă amenințarea la adresa ordinii publice, a securității interne sau a relațiilor
internaționale pentru orice stat membru;
7. „risc în materie de imigrație ilegală” înseamnă riscul ca un resortisant al unei țări terțe să nu îndeplinească condițiile
de intrare și de ședere astfel cum sunt prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399;
8. „risc epidemic ridicat” înseamnă orice boală cu potențial epidemic, astfel cum este definită de Regulamentul Sanitar
Internațional al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) sau de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
(ECDC), și alte boli infecțioase sau parazitare contagioase, cu condiția să facă obiectul dispozițiilor de protecție cu
privire la resortisanții statelor membre;
9. „solicitant” înseamnă orice resortisant al unei țări terțe menționat la articolul 2 care a transmis o cerere de autorizație
de călătorie;
10. „document de călătorie” înseamnă un pașaport sau un alt document echivalent care îi dă titularului dreptul de trecere
a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză;
11. „ședere pe termen scurt” înseamnă o ședere pe teritoriul statelor membre în înțelesul articolului 6 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) 2016/399;
12. „persoană care a depășit durata de ședere autorizată” înseamnă un resortisant al unei țări terțe care nu îndeplinește
sau nu mai îndeplinește condițiile referitoare la durata de ședere pe termen scurt pe teritoriul statelor membre;
13. „aplicație pentru dispozitive mobile” înseamnă o aplicație software concepută pentru a funcționa pe dispozitive
mobile, cum ar fi telefoanele inteligente și tabletele;
14. „răspuns pozitiv” înseamnă existența unei corespondențe stabilite prin compararea datelor cu caracter personal
înregistrate într-un dosar de cerere din sistemul central al ETIAS cu indicatorii de risc specifici menționați la
articolul 33 sau cu datele cu caracter personal existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o alertă înregistrată în
sistemul central al ETIAS, într-un alt sistem de informații sau o altă bază de date a UE menționată la articolul 20
alineatul (2) (denumite în continuare „sistemele de informații ale UE”), în datele Europol sau într-o bază de date a
Interpol în care sistemul central al ETIAS efectuează interogări;
15. „infracțiune de terorism” înseamnă o infracțiune care corespunde sau este echivalentă cu una dintre infracțiunile
menționate în Directiva (UE) 2017/541;
16. „infracțiune gravă” înseamnă o infracțiune care corespunde sau este echivalentă cu una dintre infracțiunile menționate
la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI, dacă este pasibilă de pedeapsă cu închisoarea sau cu o
măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani în temeiul dreptului intern;
17. „datele Europol” înseamnă datele cu caracter personal prelucrate de Europol în scopul menționat la articolul 18
alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/794;
18. „semnat electronic” înseamnă confirmarea acordului prin bifarea unei căsuțe corespunzătoare în formularul de cerere
sau în cererea de exprimare a consimțământului;
19. „minor” înseamnă un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid sub vârsta de 18 ani;

L 236/16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

19.9.2018

20. „consulat” înseamnă misiunea diplomatică sau oficiul consular al unui stat membru astfel cum este definit de
Convenția de la Viena privind relațiile consulare din 24 aprilie 1963;
21. „autoritate desemnată” înseamnă o autoritate desemnată de un stat membru în temeiul articolului 50 drept respon
sabilă cu prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;
22. „autoritate responsabilă în domeniul imigrației” înseamnă autoritatea competentă responsabilă, în conformitate cu
dreptul intern, de una sau mai multe dintre următoarele activități:
(a) verificarea, pe teritoriul statelor membre, a îndeplinirii condițiilor de intrare sau de ședere pe teritoriul statelor
membre;
(b) examinarea condițiilor referitoare la rezidența resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor membre și
adoptarea de decizii în acest sens în măsura în care respectiva autoritate nu constituie o „autoritate decizională”
astfel cum este definită la articolul 2 litera (f) din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliu
lui (1) și, după caz, furnizarea de consiliere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului (2);
(c) returnarea resortisanților țărilor terțe către o țară terță de origine sau de tranzit.
(2)
Termenii definiți la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 au același înțeles în prezentul regulament în
măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda
de Coastă și de către eu-LISA.
(3)
Termenii definiți la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/679 au același înțeles în prezentul regulament în
măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către autoritățile statelor membre în scopurile
prevăzute la articolul 4 literele (a)-(e) din prezentul regulament.
(4)
Termenii definiți la articolul 3 din Directiva (UE) 2016/680 au același înțeles în prezentul regulament în măsura în
care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către autoritățile statelor membre în scopurile prevăzute la articolul 4
litera (f) din prezentul regulament.
Articolul 4
Obiectivele ETIAS
Prin sprijinirea autorităților competente ale statelor membre, ETIAS:
(a) contribuie la un nivel ridicat de securitate prin furnizarea unei evaluări aprofundate a riscurilor în materie de securitate
prezentate de solicitanți, înainte de sosirea acestora în punctele de trecere a frontierelor externe, în scopul de a stabili
dacă există indicii concrete sau motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a concluziona că prezența
persoanelor respective pe teritoriul statelor membre constituie un risc în materie de securitate;
(b) contribuie la prevenirea imigrației ilegale prin furnizarea unei evaluări a riscurilor în materie de imigrație ilegală
prezentate de solicitanți înainte de sosirea acestora în punctele de trecere a frontierelor externe;
(c) contribuie la protecția sănătății publice prin furnizarea unei evaluări care să stabilească dacă solicitantul prezintă un
risc epidemic ridicat în înțelesul articolului 3 alineatul (1) punctul 8 înainte de sosirea acestuia în punctele de trecere a
frontierelor externe;
(d) consolidează eficacitatea verificărilor la frontiere;
(e) sprijină îndeplinirea obiectivelor SIS referitoare
și șederea, alertele privind persoanele căutate
dispărute, alertele privind persoanele căutate
persoanele supuse unor controale discrete sau

la alertele privind resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea
pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării, persoanele
în vederea participării la o procedură judiciară și alertele privind
al unor controale specifice;

(f) contribuie la prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.
(1) Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și
retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).
(2) Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de
imigrație (JO L 64, 2.3.2004, p. 1).
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Articolul 5
Structura generală a ETIAS
ETIAS constă în:
(a) sistemul de informații al ETIAS, astfel cum este menționat la articolul 6;
(b) unitatea centrală a ETIAS, astfel cum este menționată la articolul 7;
(c) unitățile naționale ale ETIAS, astfel cum sunt menționate la articolul 8.
Articolul 6
Instituirea și arhitectura tehnică a sistemului de informații al ETIAS
(1)
Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate,
securitate și justiție („eu-LISA”) dezvoltă sistemul de informații al ETIAS și asigură gestionarea tehnică a acestuia.
(2)

Sistemul de informații al ETIAS este alcătuit din următoarele elemente:

(a) sistemul central al ETIAS, care include lista de supraveghere din ETIAS menționată la articolul 34;
(b) o interfață uniformă națională (National Uniform Interface – NUI) în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice
comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea în mod securizat a sistemului central al
ETIAS la infrastructurile naționale de frontieră și la punctele centrale de acces din statele membre menționate la
articolul 50 alineatul (2);
(c) o infrastructură de comunicații securizată și criptată între sistemul central al ETIAS și NUI;
(d) o infrastructură de comunicații securizată între sistemul central al ETIAS și sistemele de informații menționate la
articolul 11;
(e) un site web public și o aplicație pentru dispozitive mobile;
(f)

un serviciu de e-mail;

(g) un serviciu de cont securizat care le permite solicitanților să furnizeze orice informație sau document suplimentar,
dacă este necesar;
(h) un instrument de verificare pentru solicitanți;
(i)

un instrument care le permite solicitanților să își dea sau să își retragă consimțământul pentru încă o perioadă de
păstrare a dosarului lor de cerere;

(j)

un instrument care permite Europol și statelor membre să evalueze impactul potențial al introducerii de noi date în
lista de supraveghere a ETIAS asupra volumului de cereri prelucrate manual;

(k) un portal pentru operatorii de transport;
(l)

un serviciu web securizat care permite sistemului central al ETIAS să comunice cu site-ul web public, aplicația pentru
dispozitive mobile, serviciul de e-mail, serviciul de cont securizat, portalul pentru operatorii de transport, instru
mentul de verificare pentru solicitanți, instrumentul pentru acordarea sau retragerea consimțământului pus la
dispoziția solicitanților, intermediarul de plăți și bazele de date ale Interpol;

(m) un software care permite unității centrale a ETIAS și unităților naționale ale ETIAS să prelucreze cererile și să
administreze consultările cu alte unități naționale ale ETIAS, astfel cum este menționat la articolul 28, și cu
Europol, astfel cum este menționat la articolul 29;
(n) un registru central de date dedicat elaborării de rapoarte și de statistici.
(3)
Sistemul central al ETIAS, NUI, serviciul web, portalul pentru operatorii de transport și infrastructura de comu
nicații aferente ETIAS partajează și reutilizează, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, componentele
de hardware și software ale sistemului central al EES, ale interfețelor uniforme naționale ale EES, ale serviciului web al EES
și, respectiv, ale infrastructurii de comunicații a EES menționate în Regulamentul (UE) 2017/2226.
(4)
Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 în ceea ce privește definirea cerințelor aplicabile
serviciului de cont securizat menționat la alineatul (2) litera (g) din prezentul articol.
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Articolul 7
Unitatea centrală a ETIAS
(1)

Unitatea centrală a ETIAS se instituie în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

(2)
Unitatea centrală a ETIAS este operațională 24 de ore pe zi, șapte zile din șapte. Aceasta are următoarele
responsabilități:
(a) în cazurile în care procesul de prelucrare automată a cererilor a semnalat un răspuns pozitiv, verificarea în confor
mitate cu articolul 22 dacă datele cu caracter personal ale solicitantului corespund datelor cu caracter personal ale
persoanei care a generat acel răspuns pozitiv în sistemul central al ETIAS, inclusiv în lista de supraveghere din ETIAS
menționată la articolul 34, într-unul dintre sistemele de informații ale UE consultate, în datele Europol ori într-una
dintre bazele de date ale Interpol menționate la articolul 12, sau indicatorilor de risc specifici menționați la arti
colul 33 și, în cazul în care se confirmă o corespondență sau persistă îndoieli, lansarea prelucrării manuale a cererilor,
astfel cum se menționează la articolul 26;
(b) asigurarea faptului că datele pe care le introduce în dosarele de cerere sunt la zi, în conformitate cu dispozițiile
relevante de la articolele 55 și 64;
(c) definirea, stabilirea, estimarea ex ante, punerea în aplicare, evaluarea ex post, revizuirea și ștergerea indicatorilor de risc
specifici, astfel cum se menționează la articolul 33, după consultarea Comitetului de verificare al ETIAS;
(d) asigurarea faptului că verificările efectuate în conformitate cu articolul 22 și rezultatele respective sunt înregistrate în
dosarele de cerere;
(e) efectuarea de audituri periodice referitoare la prelucrarea cererilor și punerea în aplicare a articolului 33, inclusiv
evaluarea periodică a impactului acestora asupra drepturilor fundamentale, în special în ceea ce privește viața privată
și protecția datelor cu caracter personal;
(f)

în cazul în care se dovedește necesar, indicarea statului membru responsabil pentru prelucrarea manuală a cererilor
astfel cum este menționată la articolul 25 alineatul (2);

(g) în cazul unor probleme tehnice sau a unor circumstanțe neprevăzute, facilitarea, dacă este necesar, a consultărilor
între statele membre, astfel cum se menționează la articolul 28, și a consultărilor între statul membru responsabil și
Europol, astfel cum se menționează la articolul 29;
(h) notificarea operatorilor de transport în cazurile unei defecțiuni a sistemului de informații al ETIAS, astfel cum se
menționează la articolul 46 alineatul (1);
(i)

notificarea unităților naționale ale ETIAS din statele membre în cazul unei defecțiuni a sistemului de informații al
ETIAS, astfel cum se menționează la articolul 48 alineatul (1);

(j)

prelucrarea solicitărilor din partea Europol de consultare a datelor aflate în sistemul central al ETIAS, astfel cum se
menționează la articolul 53;

(k) punerea la dispoziția publicului larg a tuturor informațiilor relevante cu privire la cererea de autorizație de călătorie,
astfel cum se menționează la articolul 71;
(l)

cooperarea cu Comisia în ceea ce privește campania de informare menționată la articolul 72;

(m) acordarea de sprijin în scris călătorilor care au întâmpinat probleme la completarea formularului de cerere și au
solicitat asistență prin intermediul unui formular standard de contact; menținerea unei liste cu întrebări frecvente și
răspunsuri disponibile online;
(n) asigurarea monitorizării și raportarea periodică către Comisie cu privire la abuzurile raportate comise de intermediarii
comerciali, astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (5).
(3)

Unitatea centrală a ETIAS publică un raport de activitate anual. Raportul respectiv include:

(a) statistici privind:
(i) numărul de autorizații de călătorie eliberate automat de sistemul central al ETIAS;
(ii) numărul de cereri verificate de unitatea centrală a ETIAS;
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(iii) numărul de cereri prelucrate manual, cu defalcare pe state membre;
(iv) numărul de cereri care au fost refuzate, cu defalcare pe țările terțe, și motivele refuzului;
(v) măsura în care au fost respectate termenele menționate la articolul 22 alineatul (6) și la articolele 27, 30 și 32;
(b) informații generale privind funcționarea unității centrale a ETIAS, activitățile sale stabilite la prezentul articol și
informații privind tendințele și provocările actuale care afectează desfășurarea sarcinilor sale.
Raportul de activitate anual se transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei până la data de 31 martie a
anului următor.
Articolul 8
Unitățile naționale ale ETIAS
(1)

Fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă ca unitate națională a ETIAS.

(2)

Unitățile naționale ale ETIAS sunt responsabile cu:

(a) examinarea și luarea unei decizii în ceea ce privește cererile de autorizații de călătorie pentru care procesul de
prelucrare automată a cererilor a semnalat un răspuns pozitiv, iar unitatea centrală a ETIAS a demarat procesul de
prelucrare manuală a cererii;
(b) asigurarea faptului că sarcinile efectuate în temeiul literei (a) și rezultatele respective sunt înregistrate în dosarele de
cerere;
(c) asigurarea faptului că datele pe care le introduc în dosarele de cerere sunt la zi, în conformitate cu dispozițiile
relevante de la articolele 55 și 64;
(d) luarea unor decizii cu privire la eliberarea de autorizații de călătorie cu valabilitate teritorială limitată, astfel cum se
menționează la articolul 44;
(e) asigurarea coordonării cu alte unități naționale ale ETIAS și cu Europol cu privire la cererile de consultare menționate
la articolele 28 și 29;
(f) furnizarea de informații solicitanților cu privire la procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac în
temeiul articolului 37 alineatul (3);
(g) anularea și revocarea unei autorizații de călătorie, astfel cum se menționează la articolele 40 și 41.
(3)
Statele membre pun la dispoziția unităților naționale ale ETIAS resursele adecvate pentru ca acestea să își înde
plinească sarcinile în conformitate cu termenele stabilite în prezentul regulament.
Articolul 9
Comitetul de verificare al ETIAS
(1)
În cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se instituie Comitetul de verificare al
ETIAS, care are un rol consultativ. Acesta este alcătuit din reprezentanți din partea fiecărei unități naționale a ETIAS, ai
Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și ai Europol.
(2)

Comitetul de verificare al ETIAS este consultat:

(a) de către unitatea centrală a ETIAS, cu privire la definirea, stabilirea, estimarea ex ante, punerea în aplicare, evaluarea ex
post, revizuirea și ștergerea indicatorilor de risc specifici menționați la articolul 33;
(b) de către statele membre cu privire la punerea în aplicare a listei de supraveghere din ETIAS menționate la articolul 34;
(c) de către Europol cu privire la punerea în aplicare a listei de supraveghere din ETIAS menționate la articolul 34.
(3)
Comitetul de verificare al ETIAS emite avize, orientări, recomandări și bune practici în scopurile menționate la
alineatul (2). Atunci când emite recomandări, Comitetul de verificare al ETIAS ține seama de recomandările emise de
Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale.
(4)
Comitetul de verificare al ETIAS se reunește ori de câte ori este necesar și cel puțin de două ori pe an. Costurile și
organizarea reuniunilor acestuia sunt suportate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.
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(5)
Comitetul de verificare al ETIAS poate consulta Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale cu
privire la chestiuni specifice legate de drepturile fundamentale, în special în ceea ce privește viața privată, protecția datelor
cu caracter personal și nediscriminarea.
(6)
În cursul primei sale reuniuni, Comitetul de verificare al ETIAS adoptă regulamentul de procedură cu majoritatea
simplă a membrilor săi.
Articolul 10
Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale
(1)
Se instituie un Comitet independent de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale, care are un rol
consultativ și de evaluare. Fără a aduce atingere independenței și competențelor lor respective, acesta este alcătuit din
ofițerul pentru drepturile fundamentale din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, dintrun reprezentant al forumului consultativ privind drepturile fundamentale din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de
Frontieră și Garda de Coastă, dintr-un reprezentant al Autorității Europene pentru Protecția Datelor, dintr-un reprezentant
al Comitetului european pentru protecția datelor instituit prin Regulamentul (UE) 2016/679 și dintr-un reprezentant al
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.
(2)
Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale efectuează în mod regulat evaluări și emite
recomandări către Comitetul de verificare al ETIAS cu privire la impactul asupra drepturilor fundamentale al prelucrării
cererilor și al punerii în aplicare a articolului 33, în special în ceea ce privește viața privată, protecția datelor cu caracter
personal și nediscriminarea.
Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale sprijină, de asemenea, Comitetul de verificare al ETIAS la
executarea sarcinilor sale atunci când este consultat de acesta din urmă cu privire la chestiuni specifice legate de drepturile
fundamentale, în special în ceea ce privește viața privată, protecția datelor cu caracter personal și nediscriminarea.
Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale are acces la auditurile menționate la articolul 7 alineatul
(2) litera (e).
(3)
Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale se reunește ori de câte ori este necesar și cel puțin
de două ori pe an. Costurile și organizarea reuniunilor acestuia sunt suportate de Agenția Europeană pentru Poliția de
Frontieră și Garda de Coastă. Reuniunile sale au loc la sediul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de
Coastă. Secretariatul reuniunilor sale este asigurat de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. În
cursul primei sale reuniuni, Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale adoptă un regulament de
procedură, cu majoritatea simplă a membrilor săi.
(4)
Un reprezentant al Comitetului de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale este invitat să participe la
reuniunile Comitetului de verificare al ETIAS cu rol consultativ. Membrii Comitetului de orientare al ETIAS pentru
drepturile fundamentale au acces la informațiile și dosarele Comitetului de verificare al ETIAS.
(5)
Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale elaborează un raport anual. Raportul este pus la
dispoziția publicului.
Articolul 11
Interoperabilitatea cu alte sisteme de informații ale UE
(1)
Se instituie interoperabilitatea dintre sistemul de informații al ETIAS, alte sisteme de informații ale UE și datele
Europol, pentru a face posibilă verificarea menționată la articolul 20.
(2)
Modificările actelor juridice de instituire a sistemelor de informații ale UE care sunt necesare pentru stabilirea
interoperabilității lor cu ETIAS, precum și adăugarea dispozițiilor corespunzătoare la prezentul regulament fac obiectul
unui instrument juridic separat.
Articolul 12
Interogarea bazelor de date ale Interpol
Sistemul central al ETIAS efectuează interogări în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și
pierdute (SLTD) și în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (TDAWN). Orice
interogare și verificare se efectuează în așa fel încât niciun fel de informații să nu fie dezvăluite autorului unei alerte
introduse într-una dintre bazele de date ale Interpol.
Articolul 13
Accesul la datele stocate în ETIAS
(1)
Accesul la sistemul de informații al ETIAS este rezervat exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător din
cadrul unității centrale a ETIAS și al unităților naționale ale ETIAS.
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(2)
Accesul autorităților de frontieră la sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolul 47 se limitează la
efectuarea de căutări în sistemul central al ETIAS pentru a obține starea autorizației de călătorie a unui călător aflat
într-un punct de trecere a frontierei externe, precum și la datele menționate la articolul 47 alineatul (2) literele (a), (c) și
(d). În plus, autoritățile de frontieră sunt informate automat cu privire la atenționările prevăzute la articolul 36 alineatele
(2) și (3) și la motivele atenționărilor.
Atunci când, în mod excepțional, potrivit unei atenționări, se recomandă o verificare în linia a doua la frontieră sau sunt
necesare verificări suplimentare în scopul unei verificări în linia a doua, autoritățile de frontieră accesează sistemul central
al ETIAS pentru a obține informațiile suplimentare prevăzute la articolul 39 alineatul (1) litera (e) sau la articolul 44
alineatul (6) litera (f).
(3)
Accesul operatorilor de transport la sistemul de informații al ETIAS în conformitate cu articolul 45 se limitează la
lansarea de interogări în sistemul de informații al ETIAS pentru a obține starea autorizației de călătorie a unui călător.
(4)
Accesul autorităților responsabile în domeniul imigrației la sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolul 49
se limitează la obținerea stării autorizației de călătorie a unui călător prezent pe teritoriul statului membru, precum și la
anumite date, astfel cum se prevede la articolul respectiv.
Accesul autorităților responsabile în domeniul imigrației la sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolul 65
alineatul (3) se limitează la datele menționate la articolul respectiv.
(5)
Fiecare stat membru desemnează autoritățile naționale competente menționate la alineatele (1), (2) și (4) din
prezentul articol și comunică eu-LISA fără întârziere o listă autorităților respective, în conformitate cu articolul 87
alineatul (2). În lista respectivă se specifică scopul în care personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul
fiecărei autorități poate avea acces la datele din sistemul de informații al ETIAS în conformitate cu alineatele (1), (2) și
(4) din prezentul articol.
Articolul 14
Nediscriminarea și drepturile fundamentale
Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemului de informații al ETIAS de către orice utilizator nu conduce la
discriminare împotriva resortisanților țărilor terțe pe motive de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici
genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere,
naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Aceasta respectă pe deplin demnitatea și integritatea umană, precum și
drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal. Se acordă
o atenție specială copiilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu handicap. Interesul superior al copilului este considerat
primordial.
CAPITOLUL II
CEREREA

Articolul 15
Aspecte practice privind transmiterea unei cereri
(1)
Solicitanții transmit o cerere completând formularul de cerere online pe site-ul web public dedicat sau în aplicația
pentru dispozitive mobile cu suficient timp înainte de o eventuală călătorie preconizată sau, atunci când se află deja pe
teritoriul statelor membre, înainte de expirarea unei autorizații de călătorie pe care o dețin.
(2)
Titularii unei autorizații de călătorie pot transmite o cerere pentru o nouă autorizație de călătorie începând cu 120
de zile înainte de expirarea autorizației de călătorie.
Cu 120 de zile înainte de expirarea autorizației de călătorie, sistemul central al ETIAS informează automat titularul
autorizației de călătorie respective prin intermediul serviciului de e-mail cu privire la:
(a) data expirării autorizației de călătorie;
(b) posibilitatea de a transmite o cerere pentru o nouă autorizație de călătorie;
(c) obligația de a deține o autorizație de călătorie valabilă pe întreaga durată a unei șederi pe termen scurt pe teritoriul
statelor membre.
(3)
Toate notificările către solicitant legate de cererea sa pentru o autorizație de călătorie se trimit la adresa de e-mail
furnizată de solicitant în formularul de cerere, astfel cum se menționează la articolul 17 alineatul (2) litera (g).
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(4)
Cererile pot fi transmise de solicitant sau de un terț ori un intermediar comercial autorizat de către solicitant să
transmită cererea în numele său.
(5)
Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare, creează un formular care să permită raportarea abuzurilor
comise de intermediarii comerciali menționați la alineatul (4) din prezentul articol. Acest formular se pune la dispoziție pe
site-ul web specializat sau prin intermediul aplicației pentru dispozitive mobile menționate la alineatul (1) din prezentul
articol. Aceste formulare completate sunt trimise unității centrale a ETIAS, care ia măsurile corespunzătoare, inclusiv
rapoarte regulate către Comisie. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de
examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).
Articolul 16
Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile
(1)
Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile permit resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a
deține o autorizație de călătorie să transmită o cerere de autorizație de călătorie, să furnizeze datele solicitate în formularul
de cerere în conformitate cu articolul 17 și să plătească taxa aferentă autorizației de călătorie.
(2)
Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile asigură punerea gratuită la dispoziția solicitanților a
formularului de cerere care este disponibil la scară largă și ușor accesibil. Se acordă o atenție deosebită accesibilității
site-ului web public și a aplicației pentru dispozitive mobile pentru persoanele cu handicap.
(3)
Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile sunt disponibile în toate limbile oficiale ale statelor
membre.
(4)
În cazul în care limba sau limbile oficiale ale țărilor menționate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 nu
corespund limbilor menționate la alineatul (3), eu-LISA pune la dispoziție pe site-ul web public și în aplicația pentru
dispozitive mobile fișe informative cu explicații privind ETIAS, procedura de solicitare, utilizarea site-ului web public și a
aplicației pentru dispozitive mobile, precum și un ghid pas cu pas privind cererea în cel puțin una dintre limbile oficiale
ale țărilor menționate. În cazul în care o țară are mai multe limbi oficiale, aceste fișe informative sunt necesare numai în
cazul în care niciuna dintre aceste limbi nu corespunde limbilor menționate la alineatul (3).
(5)
Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile îi informează pe solicitanți cu privire la limbile pe care le
pot utiliza la completarea formularului de cerere.
(6)
Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile oferă solicitantului un serviciu de cont care îi permite
acestuia să furnizeze informații sau documente suplimentare, dacă este necesar.
(7)
Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile îi informează pe solicitanți cu privire la dreptul lor la o cale
de atac în temeiul prezentului regulament în cazul în care o autorizație de călătorie este refuzată, revocată sau anulată. În
acest scop, acestea conțin informații privind dreptul intern aplicabil, autoritatea competentă, modul și termenul de
introducere a unei căi de atac și informații privind orice fel de asistență care poate fi furnizată de către autoritatea
națională de protecție a datelor.
(8)
Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile oferă solicitanților posibilitatea de a indica faptul că scopul
șederii preconizate are legătură cu motive umanitare sau cu obligații internaționale.
(9)

Site-ul web public conține informațiile menționate la articolul 71.

(10)
Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptă norme detaliate privind funcționarea site-ului
web public și a aplicației pentru dispozitive mobile și norme detaliate în materie de protecție a datelor și de securitate
aplicabile site-ului web public și aplicației pentru dispozitive mobile. Aceste norme detaliate se bazează pe gestionarea
riscurilor pentru securitatea informațiilor și pe principiul asigurării protecției datelor începând cu momentul conceperii și
în mod implicit. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată
la articolul 90 alineatul (2).
Articolul 17
Formularul de cerere și datele cu caracter personal ale solicitantului
(1)
Fiecare solicitant transmite un formular de cerere completat care include o declarație cu privire la autenticitatea,
exhaustivitatea, corectitudinea și temeinicia datelor furnizate și o declarație privind veridicitatea și temeinicia declarațiilor
făcute. Fiecare solicitant declară, de asemenea, că a înțeles condițiile de intrare menționate la articolul 6 din Regulamentul
(UE) 2016/399 și faptul că i se poate solicita să furnizeze documentele justificative relevante la fiecare intrare. Minorii
transmit un formular de cerere semnat electronic de o persoană care exercită în mod permanent sau temporar autoritatea
părintească ori tutela.
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În formularul de cerere, solicitantul furnizează următoarele date cu caracter personal:

(a) numele (de familie), prenumele (numele de botez), numele la naștere; data nașterii, locul nașterii, țara nașterii, sexul,
cetățenia actuală, prenumele părinților solicitantului;
(b) alte nume [pseudonim, nume artistic(e), nume uzual(e)], dacă este cazul;
(c) alte cetățenii, dacă este cazul;
(d) tipul, numărul și țara emitentă a documentului de călătorie;
(e) data eliberării și data expirării perioadei de valabilitate a documentului de călătorie;
(f)

adresa de domiciliu a solicitantului sau, dacă aceasta nu este disponibilă, localitatea și țara de rezidență;

(g) adresa de e-mail și, dacă există, numere de telefon;
(h) nivelul de educație (învățământ primar, secundar, superior sau fără studii);
(i)

ocupația actuală (grupa de meserii); în cazul în care cererea este prelucrată manual în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 26, statul membru responsabil poate, în conformitate cu articolul 27, să îi ceară solicitantului să
furnizeze informații suplimentare cu privire la postul exact ocupat și angajatorul sau, în cazul studenților, denumirea
instituției de învățământ;

(j)

statul membru al primei șederi preconizate și, opțional, adresa primei șederi preconizate;

(k) în cazul minorilor, numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail și, dacă există, un număr de telefon ale
persoanei care exercită autoritatea părintească sau ale tutorelui legal al solicitantului;
(l)

în cazul în care acesta declară statutul de membru de familie menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (c):
(i) statutul său de membru de familie;
(ii) numele, prenumele, data nașterii, locul nașterii, țara nașterii, cetățenia actuală, adresa de domiciliu, adresa de email și, dacă există, numărul de telefon ale membrului de familie cu care solicitantul are legături de rudenie;
(iii) legăturile sale de rudenie cu respectivul membru de familie în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din
Directiva 2004/38/CE;

(m) în cazul unei cereri completate de către o altă persoană decât solicitantul, numele, prenumele, denumirea societății
sau a organizației, dacă este cazul, adresa de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon, dacă există, ale respectivei
persoane; relația cu solicitantul și o declarație de reprezentare semnată.
(3)
Solicitantul alege ocupația actuală (grupa de meserii) dintr-o listă prestabilită. Comisia adoptă acte delegate, în
conformitate cu articolul 89, pentru întocmirea acestei liste prestabilite.
(4)

În plus, solicitantul răspunde la următoarele întrebări:

(a) dacă a fost condamnat în ultimii 10 ani pentru comiterea vreunei infracțiuni enumerate în anexă, iar în cazul
infracțiunilor de terorism, în ultimii 20 de ani și, în caz afirmativ, când anume și în ce țară;
(b) dacă a avut vreo ședere într-o anumită zonă de război sau de conflict în ultimii 10 ani și motivele șederii;
(c) dacă i se aplică vreo decizie prin care i s-a impus să părăsească teritoriul unui stat membru sau al oricărei țări terțe
enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 ori dacă i s-a aplicat orice decizie de returnare emisă în
ultimii 10 ani.
(5)
Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 care să precizeze conținutul și formatul întrebărilor
menționate la alineatul (4) din prezentul articol. Conținutul și formatul acestor întrebări permit solicitanților să formuleze
răspunsuri clare și precise.
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(6)
În cazul în care solicitantul răspunde afirmativ la oricare dintre întrebările menționate la alineatul (4), acesta trebuie
să răspundă la un set suplimentar de întrebări prestabilite în formularul de cerere selectând dintr-o listă prestabilită de
răspunsuri. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 care să precizeze conținutul și formatul acestor
întrebări suplimentare și lista prestabilită de răspunsuri la respectivele întrebări.
(7)

Datele menționate la alineatele (2) și (4) se introduc de către solicitant cu caractere din alfabetul latin.

(8)

Sistemul de informații al ETIAS colectează adresa IP de la care s-a transmis formularul de cerere.

(9)
Comisia definește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, cerințele privind formatul datelor cu caracter
personal menționate la alineatele (2) și (4) din prezentul articol care urmează să fie incluse în formularul de cerere,
precum și parametrii și verificările care trebuie puse în aplicare pentru a asigura caracterul complet al cererii și coerența
acestor date. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la
articolul 90 alineatul (2).
Articolul 18
Taxa aferentă autorizației de călătorie
(1)

Solicitantul plătește pentru fiecare cerere o taxă aferentă autorizației de călătorie în valoare de 7 EUR.

(2)
Solicitanții cu vârsta sub 18 ani sau peste 70 de ani în momentul depunerii cererii sunt scutiți de plata taxei
aferente autorizației de călătorie.
(3)

Taxa aferentă autorizației de călătorie se percepe în euro.

(4)
Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 cu privire la metodele și procesul de plată a taxei
aferente autorizației de călătorie și cu privire la modificările cuantumului acestei taxe. Modificările sumei țin cont de orice
majorare a costurilor menționate la articolul 85.
CAPITOLUL III
CREAREA DOSARULUI DE CERERE ȘI EXAMINAREA CERERII DE CĂTRE SISTEMUL CENTRAL AL ETIAS

Articolul 19
Admisibilitatea și crearea dosarului de cerere
(1)

După ce s-a introdus o cerere, sistemul de informații al ETIAS verifică automat dacă:

(a) toate câmpurile din formularul de cerere sunt completate și conțin toate elementele prevăzute la articolul 17 alineatele
(2) și (4);
(b) s-a încasat taxa aferentă autorizației de călătorie.
(2)
În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de la alineatul (1) literele (a) și (b), cererea este considerată admisibilă.
Sistemul central al ETIAS creează în mod automat, fără întârziere, un dosar de cerere și îi atribuie un număr de cerere.
(3)

La crearea dosarului de cerere, sistemul central al ETIAS înregistrează și stochează următoarele date:

(a) numărul cererii;
(b) informații referitoare la stadiul procedurii, menționându-se faptul că s-a solicitat o autorizație de călătorie;
(c) datele cu caracter personal menționate la articolul 17 alineatul (2) și, după caz, articolul 17 alineatele (4) și (6),
inclusiv codul din trei litere al țării care a eliberat documentul de călătorie;
(d) datele menționate la articolul 17 alineatul (8);
(e) data și ora transmiterii formularului de cerere, precum și o mențiune cu privire la efectuarea cu succes a plății taxei
aferente autorizației de călătorie și numărul unic de referință al plății.
(4)
La crearea dosarului de cerere, sistemul central al ETIAS stabilește dacă solicitantul are deja un alt dosar de cerere în
sistemul central al ETIAS, prin compararea datelor menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (a) cu datele cu caracter
personal din dosarele de cerere stocate în sistemul central al ETIAS. Într-un astfel de caz, sistemul central al ETIAS
conexează noul dosar de cerere cu orice dosar de cerere existent anterior creat pentru același solicitant.
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(5)
La crearea dosarului de cerere, solicitantul primește imediat, prin intermediul serviciului de e-mail, o notificare în
care se explică faptul că, în timpul prelucrării cererii, solicitantului i se poate cere să furnizeze informații sau documente
suplimentare sau, în circumstanțe excepționale, să participe la un interviu. Această notificare include:
(a) informații cu privire la stadiul procedurii, confirmarea introducerii unei cereri de autorizație de călătorie; și
(b) numărul cererii.
Notificarea îi permite solicitantului să utilizeze instrumentul de verificare prevăzut la articolul 6 alineatul (2) litera (h).
Articolul 20
Prelucrarea automată
(1)
Dosarele de cerere se prelucrează automat de sistemul central al ETIAS pentru identificarea răspunsurilor pozitive.
Sistemul central al ETIAS examinează fiecare dosar de cerere în parte.
(2)
Sistemul central al ETIAS compară datele relevante menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a), (b), (c), (d), (f),
(g), (j), (k) și (m) și la articolul 17 alineatul (8) cu datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o alertă înregistrată în
sistemul central al ETIAS, în SIS, în EES, în VIS, în Eurodac, în datele Europol și în bazele de date SLTD și TDAWN ale
Interpol.
În special, sistemul central al ETIAS verifică:
(a) dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în SIS drept
pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat;
(b) dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în SIS drept
pierdut, furat sau anulat;
(c) dacă solicitantul este subiectul unei alerte introduse în SIS privind refuzul intrării și șederii;
(d) dacă solicitantul este subiectul unei alerte în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în
temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;
(e) dacă solicitantul și documentul de călătorie corespund unei autorizații de călătorie refuzate, revocate sau anulate în
sistemul central al ETIAS;
(f)

dacă datele privind documentul de călătorie furnizate în cerere corespund unei alte cereri de autorizație de călătorie
asociate cu date de identitate diferite menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (a) din sistemul central al ETIAS;

(g) dacă în prezent solicitantul figurează în EES ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată sau dacă în trecut
solicitantul a figurat ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată;
(h) dacă în EES este înregistrat faptul că solicitantului i s-a refuzat intrarea;
(i)

dacă solicitantul a fost supus unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de scurtă ședere
înregistrate în VIS;

(j)

dacă datele furnizate în cerere corespund informațiilor înregistrate în datele Europol;

(k) dacă solicitantul este înregistrat în Eurodac;
(l)

dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie înregistrat într-un dosar
din baza de date TDAWN;

(m) în cazurile în care solicitantul este minor, dacă autoritatea părintească sau tutorele legal al solicitantului:
(i) este subiectul unei alerte în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui
mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;
(ii) este subiectul unei alerte privind refuzul intrării și șederii introduse în SIS.
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(3)
Sistemul central al ETIAS verifică dacă solicitantul a răspuns afirmativ la oricare dintre întrebările enumerate la
articolul 17 alineatul (4) și dacă solicitantul nu a furnizat o adresă de domiciliu, ci doar localitatea și țara de rezidență,
astfel cum se menționează la articolul 17 alineatul (2) litera (f).
(4)
Sistemul central al ETIAS compară datele relevante menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a), (b), (c), (d), (f),
(g), (j), (k) și (m) și la articolul 17 alineatul (8) cu datele existente în lista de supraveghere din ETIAS menționată la
articolul 34.
(5)
Sistemul central al ETIAS compară datele relevante menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a) (c), (f), (h) și (i)
cu indicatorii de risc specifici menționați la articolul 33.
(6)
Dacă se obține un răspuns pozitiv în temeiul alineatelor (2)-(5), sistemul central al ETIAS adaugă la dosarul de
cerere o mențiune în acest sens.
(7)
Atunci când datele înregistrate în dosarul de cerere corespund datelor care generează un răspuns pozitiv în temeiul
alineatelor (2) și (4), sistemul central al ETIAS identifică, dacă este cazul, statul membru (statele membre) care a(u)
introdus sau a(u) furnizat datele care au generat răspunsul pozitiv și consemnează acest lucru în dosarul de cerere.
(8)
În urma oricărui răspuns pozitiv în temeiul alineatului (2) litera (j) și al alineatului (4) și în cazul în care niciun stat
membru nu a furnizat datele care au generat răspunsul pozitiv, sistemul central al ETIAS stabilește dacă Europol a
introdus datele și consemnează acest lucru în dosarul de cerere.
Articolul 21
Rezultatele prelucrării automate
(1)
În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatele (2)-(5), nu se obține niciun
răspuns pozitiv, sistemul central al ETIAS eliberează în mod automat o autorizație de călătorie în conformitate cu
articolul 36 și îl informează pe solicitant în conformitate cu articolul 38.
(2)
În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatele (2)-(5), se obțin unul sau mai
multe răspunsuri pozitive, cererea se prelucrează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22.
(3)
În cazul în care verificarea conform articolului 22 confirmă faptul că datele înregistrate în dosarul de cerere
corespund datelor care au generat un răspuns pozitiv în cursul prelucrării automate în temeiul articolului 20 alineatele
(2)-(5) sau în cazul în care persistă îndoieli cu privire la identitatea solicitantului în urma unei astfel de verificări, cererea
se prelucrează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26.
(4)
În cazul în care, în urma prelucrării automate conform articolului 20 alineatul (3), reiese că solicitantul a răspuns
afirmativ la oricare dintre întrebările menționate la articolul 17 alineatul (4) și dacă nu există niciun alt răspuns pozitiv,
cererea se trimite către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil în vederea prelucrării manuale, astfel
cum se prevede la articolul 26.
Articolul 22
Verificarea de către unitatea centrală a ETIAS
(1)
În cazul în care, în urma prelucrării automate în temeiul articolului 20 alineatele (2)-(5), se obțin unul sau mai
multe răspunsuri pozitive, sistemul central al ETIAS consultă automat unitatea centrală a ETIAS.
(2)
Atunci când este consultată, unitatea centrală a ETIAS are acces la dosarul de cerere și la orice dosare de cerere
conexe, precum și la toate răspunsurile pozitive generate în cursul prelucrării automate în temeiul articolului 20 alineatele
(2)-(5) și la informațiile identificate de sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolul 20 alineatele (7) și (8).
(3)
Unitatea centrală a ETIAS verifică dacă datele înregistrate în dosarul de cerere corespund unora sau mai multora
dintre următoarele:
(a) indicatorilor de risc specifici menționați la articolul 33;
(b) datelor existente în sistemul central al ETIAS, inclusiv în lista de supraveghere din ETIAS menționată la articolul 34;
(c) datelor existente într-unul dintre sistemele de informații UE care sunt consultate;
(d) datelor Europol;
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(e) datelor existente în bazele de date SLTD sau TDAWN ale Interpol.
(4)
În cazul în care datele nu corespund și nu s-a obținut niciun alt răspuns pozitiv în cursul prelucrării automate în
temeiul articolului 20 alineatele (2)-(5), unitatea centrală a ETIAS șterge răspunsul fals pozitiv din dosarul de cerere și
sistemul central al ETIAS eliberează în mod automat o autorizație de călătorie în conformitate cu articolul 36.
(5)
În cazul în care datele corespund cu cele ale solicitantului sau în cazul în care persistă îndoieli cu privire la
identitatea solicitantului, cererea se prelucrează manual în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26.
(6)
Unitatea centrală a ETIAS finalizează prelucrarea manuală în termen de maximum 12 ore de la primirea dosarului
de cerere.
Articolul 23
Sprijin pentru obiectivele SIS
(1)
În sensul articolului 4 litera (e), sistemul central al ETIAS compară datele relevante menționate la articolul 17
alineatul (2) literele (a), (b) și (d) cu datele existente în SIS pentru a stabili dacă solicitantul este subiectul uneia dintre
următoarele alerte:
(a) o alertă privind persoane dispărute;
(b) o alertă privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;
(c) o alertă privind persoane supuse unor controale discrete sau al unor controale specifice.
(2)
În cazul în care comparația menționată la alineatul (1) indică unul sau mai multe răspunsuri pozitive, sistemul
central al ETIAS transmite o notificare automată unității centrale a ETIAS. Unitatea centrală a ETIAS verifică dacă datele
cu caracter personal ale solicitantului corespund datelor cu caracter personal incluse în alerta care a generat acel răspuns
pozitiv, iar, dacă se confirmă că datele corespund, sistemul central al ETIAS transmite o notificare automată către biroul
SIRENE din statul membru care a emis semnalarea. Biroul SIRENE respectiv verifică în continuare dacă datele cu caracter
personal ale solicitantului corespund datelor cu caracter personal conținute în alerta care a generat respectivul răspuns
pozitiv și ia măsurile care se impun.
Sistemul central al ETIAS transmite, de asemenea, o notificare automată către biroul SIRENE din statul membru care a
introdus alerta care a generat un răspuns pozitiv în raport cu SIS în timpul prelucrării automate menționate la artico
lul 20, în cazul în care, în urma verificării de către unitatea centrală a ETIAS, astfel cum se menționează la articolul 22,
alerta respectivă a condus la prelucrarea manuală a cererii în conformitate cu articolul 26.
(3)

Notificarea trimisă către biroul SIRENE din statul membru care a introdus alerta cuprinde următoarele date:

(a) numele, prenumele și, dacă este cazul, pseudonimul;
(b) locul și data nașterii;
(c) sexul;
(d) cetățenia și, dacă este cazul, alte cetățenii;
(e) statul membru al primei șederi preconizate și, dacă este disponibilă, adresa primei șederi preconizate;
(f) adresa de domiciliu a solicitantului sau, dacă aceasta nu este disponibilă, localitatea și țara de rezidență;
(g) informații despre starea autorizației de călătorie, menționând dacă a fost eliberată sau refuzată o autorizație de
călătorie sau dacă cererea face obiectul unui proces de prelucrare manuală în temeiul articolului 26;
(h) o trimitere către orice răspuns pozitiv obținut în conformitate cu alineatele (1) și (2), inclusiv data și ora la care a fost
generat răspunsul pozitiv.
(4)
Dacă se obține un răspuns pozitiv în temeiul alineatului (1), sistemul central al ETIAS adaugă la dosarul de cerere o
mențiune în acest sens.
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Articolul 24
Norme specifice privind membrii de familie ai cetățenilor Uniunii sau ai altor resortisanți ai țărilor terțe care
beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii
(1)
În cazul resortisanților țărilor terțe menționați la articolul 2 alineatul (1) litera (c), autorizația de călătorie, astfel
cum este definită la articolul 3 alineatul (1) punctul 5, se înțelege ca fiind o decizie emisă în conformitate cu prezentul
regulament care precizează că nu există indicii concrete sau motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a
concluziona că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre constituie un risc în materie de securitate
sau un risc epidemic ridicat în conformitate cu Directiva 2004/38/CE.
(2)
În cazul în care un resortisant al unei țări terțe menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (c) solicită o autorizație
de călătorie, se aplică următoarele norme specifice:
(a) solicitantul nu răspunde la întrebarea menționată la articolul 17 alineatul (4) litera (c);
(b) se elimină taxa menționată la articolul 18.
(3)
Atunci când prelucrează o cerere de autorizație de călătorie pentru un resortisant al unei țări terțe menționat la
articolul 2 alineatul (1) litera (c), sistemul central al ETIAS nu verifică dacă:
(a) în prezent solicitantul figurează ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată sau dacă în trecut solicitantul a
figurat ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată, prin consultarea EES, astfel cum se menționează la
articolul 20 alineatul (2) litera (g);
(b) solicitantul corespunde unei persoane ale cărei date sunt înregistrate în Eurodac, astfel cum se menționează la
articolul 20 alineatul (2) litera (k).
Nu se aplică indicatorii de risc specifici bazați pe riscuri în materie de imigrație ilegală stabiliți în temeiul articolului 33.
(4)
O cerere de autorizație de călătorie nu poate fi refuzată prin invocarea unui risc în materie de imigrație ilegală,
astfel cum se menționează la articolul 37 alineatul (1) litera (c).
(5)
În cazul în care, în urma prelucrării automate conform articolului 20, s-a obținut un răspuns pozitiv care
corespunde unei alerte privind refuzul intrării și al șederii menționate la articolul 24 din Regulamentul (CE)
nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (1), unitatea națională a ETIAS verifică temeiul juridic al
deciziei în urma căreia a fost introdusă această alertă în SIS. În cazul în care acest temei este legat de un risc în
materie de imigrație ilegală, alerta nu este luată în considerare la evaluarea cererii. Unitatea națională a ETIAS procedează
în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006.
(6)

Se aplică, de asemenea, următoarele norme:

(a) prin notificarea menționată la articolul 38 alineatul (1), solicitantul primește informații cu privire la faptul că, la
trecerea frontierei externe, este necesar să fie în măsură să dovedească statutul său de membru de familie menționat la
articolul 2 alineatul (1) litera (c); astfel de informații includ, de asemenea, o mențiune referitoare la faptul că membrul
de familie al unui cetățean care își exercită dreptul la liberă circulație și care deține o autorizație de călătorie are
dreptul de a intra doar dacă respectivul membru de familie este însoțit de sau se alătură cetățeanului Uniunii sau altui
resortisant al unui stat terț care își exercită dreptul la liberă circulație sau;
(b) calea de atac menționată la articolul 37 alineatul (3) se introduce în conformitate cu Directiva 2004/38/CE;
(c) perioada de păstrare a dosarului de cerere menționată la articolul 54 alineatul (1) este:
(i) perioada de valabilitate a autorizației de călătorie;
(ii) cinci ani de la ultima decizie de refuzare, de anulare sau de revocare a autorizației de călătorie în conformitate cu
articolele 37, 40 și 41. În cazul în care datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o alertă înregistrată întrunul dintre sistemele de informații UE, în datele Europol, în bazele de date SLTD sau TDAWN ale Interpol, în lista
de supraveghere din ETIAS sau în regulile de verificare ale ETIAS care au determinat o astfel de decizie sunt șterse
înainte de expirarea perioadei de cinci ani, dosarul de cerere se șterge în termen de șapte zile de la data ștergerii
datelor din fișa, dosarul sau alerta respectivă. În acest scop, sistemul central al ETIAS verifică regulat și în mod
automat dacă condițiile pentru păstrarea dosarelor de cerere menționate la prezenta literă sunt îndeplinite în
continuare. Dacă acestea nu mai sunt îndeplinite, acesta șterge dosarul de cerere în mod automat.
(1) Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea
și utilizarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 381, 28.12.2006, p. 4).
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Cu scopul de a facilita depunerea unei noi cereri după expirarea perioadei de valabilitate a unei autorizații de călătorie
ETIAS, dosarul de cerere poate fi stocat în sistemul central al ETIAS pentru o perioadă suplimentară de cel mult trei ani
de la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de călătorie și numai în cazul în care, în urma unei cereri de
exprimare a consimțământului, solicitantul consimte în mod liber și explicit, prin intermediul unei declarații semnate
electronic. Cererea de exprimare a consimțământului este prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de alte
aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă și utilizând un limbaj clar și simplu, în conformitate cu articolul 7 din
Regulamentul (UE) 2016/679.
Consimțământul se solicită după furnizarea automată a informațiilor conform articolului 15 alineatul (2). Informațiile
transmise automat reamintesc solicitantului care este scopul păstrării datelor pe baza informațiilor menționate la arti
colul 71 litera (o).
CAPITOLUL IV
EXAMINAREA CERERII DE CĂTRE UNITĂȚILE NAȚIONALE ALE ETIAS

Articolul 25
Statul membru responsabil
(1)
Statul membru responsabil cu prelucrarea manuală a cererilor în temeiul articolului 26 (denumit în continuare
„statul membru responsabil”) este identificat de sistemul central al ETIAS după cum urmează:
(a) în cazul în care se identifică un singur stat membru care a introdus sau a furnizat datele care au generat un răspuns
pozitiv în temeiul articolului 20, acel stat membru este statul membru responsabil;
(b) în cazul în care se identifică mai multe state membre care au introdus sau au furnizat datele care au generat
răspunsurile pozitive în temeiul articolului 20, statul membru responsabil este:
(i) statul membru care a introdus sau a furnizat cele mai recente date privind o alertă menționată la articolul 20
alineatul (2) litera (d); sau
(ii) în cazul în care niciuna dintre datele respective nu corespunde unei alerte menționate la articolul 20 alineatul (2)
litera (d), statul membru care a introdus sau a furnizat cele mai recente date privind o alertă menționată la
articolul 20 alineatul (2) litera (c); sau
(iii) în cazul în care niciuna dintre datele respective nu corespunde unei alerte menționate la articolul 20 alineatul (2)
litera (c) sau (d), statul membru care a introdus sau a furnizat cele mai recente date privind o alertă menționată la
articolul 20 alineatul (2) litera (a);
(c) în cazul în care se identifică mai multe state membre care au introdus sau au furnizat datele care au generat
răspunsurile pozitive în temeiul articolului 20, dar niciuna dintre datele respective nu corespunde alertelor menționate
la articolul 20 alineatul (2) litera (a), (c) sau (d), statul membru responsabil este cel care a introdus sau a furnizat datele
cele mai recente.
În sensul literelor (a) și (c) din primul paragraf, răspunsurile pozitive generate de date care nu sunt introduse sau furnizate
de un stat membru nu sunt luate în considerare în scopul identificării statului membru responsabil. În cazul în care
prelucrarea manuală a unei cereri nu este declanșată de date introduse sau furnizate de un stat membru, statul membru
responsabil este statul membru al primei șederi preconizate.
(2)
Sistemul central al ETIAS indică statul membru responsabil în dosarul de cerere. În cazul în care sistemul central al
ETIAS nu este în măsură să identifice statul membru responsabil, astfel cum se menționează la alineatul (1), acesta este
identificat de unitatea centrală a ETIAS.
Articolul 26
Prelucrarea manuală a cererilor de către unitățile naționale ale ETIAS
(1)
În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatele (2)-(5), se obțin unul sau mai
multe răspunsuri pozitive, cererea se prelucrează manual de către unitatea națională a ETIAS din statul membru respon
sabil. Acea unitate națională a ETIAS are acces la dosarul de cerere și la orice dosare de cerere conexe, precum și la orice
răspunsuri pozitive generate în cursul prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatele (2)-(5). Unitatea centrală a
ETIAS informează unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil dacă s-a stabilit că unul sau mai multe alte
state membre sau Europol au introdus sau au furnizat datele care au generat răspunsul pozitiv în temeiul articolului 20
alineatul (2) sau (4). În cazul în care se identifică unul sau mai multe state membre care au introdus sau au furnizat datele
care au generat răspunsul pozitiv, unitatea centrală a ETIAS specifică, de asemenea, statele membre în cauză.
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În urma prelucrării manuale a cererii, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil:

(a) eliberează autorizația de călătorie; sau
(b) refuză autorizația de călătorie.
(3)
În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatul (2), s-a obținut un răspuns pozitiv,
unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil:
(a) refuză autorizația de călătorie, în cazul în care răspunsul pozitiv corespunde uneia sau mai multor verificări
menționate la articolul 20 alineatul (2) literele (a) și (c);
(b) evaluează riscurile în materie de securitate sau de imigrație ilegală și decide dacă să elibereze sau să refuze autorizația
de călătorie, în cazul în care răspunsul pozitiv corespunde uneia sau mai multor verificări menționate la articolul 20
alineatul (2) literele (b) și (d)-(m).
(4)
În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatul (3), s-a obținut informația că
solicitantul a răspuns afirmativ la una dintre întrebările menționate la articolul 17 alineatul (4), unitatea națională a ETIAS
din statul membru responsabil evaluează riscurile în materie de securitate sau de imigrație ilegală și decide dacă să
elibereze sau să refuze autorizația de călătorie.
(5)
În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatul (4), s-a obținut un răspuns pozitiv,
unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează riscurile în materie de securitate și decide dacă să
elibereze sau să refuze autorizația de călătorie.
(6)
În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatul (5), s-a obținut un răspuns pozitiv,
unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează riscurile în materie de securitate, de imigrație ilegală
sau riscul epidemic ridicat și decide dacă să elibereze sau să refuze autorizația de călătorie. În niciun caz unitatea națională
a ETIAS din statul membru responsabil nu poate lua o decizie în mod automat pe baza unui răspuns pozitiv bazat pe
indicatori de risc specifici. Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează individual riscurile în
materie de securitate, de imigrație ilegală și riscurile epidemice ridicate, în toate cazurile.
(7)
Sistemul de informații al ETIAS ține evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor desfășurate pentru
evaluarea menționată în temeiul prezentului articol de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil sau
de către unitățile naționale ale ETIAS din statele membre consultate în conformitate cu articolul 28. Evidențele respective
sunt create și introduse automat în dosarul de cerere. Acestea indică data și ora fiecărei operațiuni, datele utilizate pentru
consultarea altor sisteme de informații ale UE, datele legate de răspunsul pozitiv primit și membrii personalului care au
desfășurat evaluarea riscurilor.
Rezultatele evaluării riscului în materie de securitate sau de imigrație ilegală sau a riscului epidemic ridicat și justificarea
care stă la baza deciziei de a elibera sau de a refuza o autorizație de călătorie se înregistrează în dosarul de cerere de către
membrul personalului care a efectuat evaluarea riscurilor.
Articolul 27
Solicitarea de informații sau documente suplimentare din partea solicitantului
(1)
În cazul în care unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil consideră că informațiile furnizate de
solicitant în formularul de cerere sunt insuficiente pentru a-i permite să decidă dacă să elibereze sau să refuze autorizația
de călătorie, aceasta poate solicita informații sau documente suplimentare de la solicitant. La cererea unui stat membru
consultat în conformitate cu articolul 28, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil solicită informații sau
documente suplimentare.
(2)
Solicitarea de informații sau documente suplimentare se notifică prin serviciul de e-mail menționat la articolul 6
alineatul (2) litera (f) utilizând adresa de e-mail de contact înregistrată în dosarul de cerere. În solicitarea de informații sau
documente suplimentare se indică în mod clar informațiile sau documentele pe care solicitantul trebuie să le furnizeze,
precum și o listă cu limbile în care pot fi transmise informațiile sau documentele. Lista respectivă cuprinde cel puțin limba
engleză, franceză sau germană, cu excepția cazului în care cuprinde o limbă oficială din țara terță al cărei resortisant este
solicitantul, potrivit declarației sale. În cazul în care se solicită documente suplimentare, se solicită și o copie electronică a
documentației originale. Solicitantul furnizează informațiile sau documentele suplimentare direct unității naționale a
ETIAS din statul membru responsabil prin intermediul serviciului de cont securizat menționat la articolul 6 alineatul
(2) litera (g) în termen de 10 zile de la data primirii solicitării. Solicitantul furnizează informațiile sau documentele
respective în una dintre limbile menționate în solicitare. Solicitantului nu i se poate cere să furnizeze o traducere oficială.
Pot fi solicitate numai informații sau documente suplimentare necesare pentru evaluarea cererii depuse în ETIAS.
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(3)
În scopul solicitării de informații sau documente suplimentare astfel cum se menționează la alineatul (1), unitatea
națională a ETIAS din statul membru responsabil utilizează o listă prestabilită de opțiuni. Comisia adoptă acte delegate în
conformitate cu articolul 89 care să precizeze conținutul și formatul respectivei liste prestabilite de opțiuni.
(4)
În circumstanțe excepționale și ca ultimă soluție după prelucrarea informațiilor sau a documentației suplimentare,
în cazul în care persistă îndoieli serioase cu privire la informațiile sau documentația furnizate de solicitant, unitatea
națională a ETIAS din statul membru responsabil îl poate invita pe solicitant la un interviu în țara sa de rezidență la
consulatul situat cel mai aproape de reședința solicitantului. În mod excepțional, atunci când este în interesul solicitan
tului, interviul poate avea loc la un consulat aflat într-o altă țară decât țara de rezidență a solicitantului.
În cazul în care consulatul situat cel mai aproape de reședința solicitantului se află la o distanță mai mare de 500 km,
solicitantul are posibilitatea de a efectua interviul prin mijloace de comunicare audio și video la distanță. În cazul în care
distanța este mai mică de 500 km, solicitantul și unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil pot conveni
împreună să utilizeze pentru interviu astfel de mijloace de comunicare audio și video. Atunci când aceste mijloace de
comunicare audio și video sunt utilizate, interviul se realizează de către unitatea națională a ETIAS din statul membru
responsabil sau, în mod excepțional, de către unul dintre consulatele statului membru respectiv. Mijloacele de comunicare
audio și video la distanță asigură un nivel corespunzător de securitate și confidențialitate.
Motivul solicitării interviului se consemnează în dosarul de cerere.
(5)
Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia definește cerințele pentru mijloacele de comunicare audio
și video menționate la alineatul (4), inclusiv în ceea ce privește normele privind protecția datelor, securitatea și
confidențialitatea, și adoptă norme privind testarea și selectarea instrumentelor adecvate și privind funcționarea lor.
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90
alineatul (2).
(6)
Invitația la interviu se emite solicitantului de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil prin
intermediul serviciului de e-mail menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (f) utilizând adresa de e-mail de contact
înregistrată în dosarul de cerere. Invitația la interviu se emite în cel mult 72 de ore de la transmiterea de către solicitant a
informațiilor sau a documentației suplimentare în temeiul alineatului (2) din prezentul articol. Invitația la interviu conține
informații cu privire la statul membru care emite invitația respectivă, opțiunile menționate la alineatul (4) din prezentul
articol și datele de contact relevante. Solicitantul contactează unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil
sau consulatul cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de cinci zile de la data la care a fost emisă invitația la interviu,
pentru a conveni o dată și o oră reciproc convenabile pentru interviu și pentru a conveni dacă interviul se desfășoară la
distanță. Interviul are loc în termen de 10 zile de la data invitației.
Invitația la interviu se înregistrează în dosarul de cerere de către sistemul central al ETIAS.
(7)
În cazul în care solicitantul nu se prezintă la interviu în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol în urma
unei invitații la interviu, cererea este refuzată în conformitate cu articolul 37 alineatul (1) litera (g). Unitatea națională a
ETIAS din statul membru responsabil îl informează imediat pe solicitant.
(8)
În scopul interviului menționat la alineatul (4), unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil indică
elementele de pus în discuție de persoana care realizează interviul. Elementele respective au legătură cu motivele pentru
care a fost solicitat interviul.
Interviul prin mijloace de comunicare audio și video la distanță se desfășoară în limba unității naționale a ETIAS din statul
membru responsabil care solicită interviul sau în limba aleasă pentru transmiterea informațiilor sau a documentelor
suplimentare.
Interviul care are loc la un consulat se desfășoară într-o limbă oficială a țării terțe în care se află consulatul sau în orice
altă limbă convenită de către solicitant și consulat.
În urma interviului, persoana care realizează interviul emite un aviz care oferă justificări ale recomandărilor.
Elementele puse în discuție și avizul sunt incluse într-un formular care este înregistrat în dosarul de cerere în aceeași zi a
datei interviului.
(9)
După transmiterea de către solicitant a informațiilor sau a documentației suplimentare în conformitate cu alineatul
(2), sistemul central al ETIAS înregistrează și stochează informațiile sau documentele respective în dosarul de cerere.
Informațiile sau documentele suplimentare furnizate pe durata unui interviu în conformitate cu alineatul (6) se adaugă la
dosarul de cerere de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil.
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Formularul utilizat pentru interviu și informațiile sau documentele suplimentare înregistrate în dosarul de cerere sunt
consultate numai în scopul de a evalua cererea și de a lua o decizie cu privire la aceasta, în scopul de a gestiona o
procedură de introducere a unei căi de atac și în scopul prelucrării unei noi cereri introduse de către același solicitant.
(10)
Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil reia examinarea cererii în momentul în care solicitantul
furnizează informațiile sau documentele suplimentare sau, după caz, după data interviului.
Articolul 28
Consultarea altor state membre
(1)
În cazul în care se stabilește că unul sau mai multe state membre au introdus sau au furnizat datele care au generat
un răspuns pozitiv în conformitate cu articolul 20 alineatul (7), în urma verificării conform articolului 22, unitatea
centrală a ETIAS notifică acest lucru unității naționale a ETIAS din statul sau statele membre implicate, lansând astfel
un proces de consultare între acestea și unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil.
(2)

Unitățile naționale ale ETIAS din statele membre consultate au acces la dosarul de cerere în scopul consultării.

(3)

Unitatea națională a ETIAS din statul membru consultat:

(a) emite un aviz pozitiv motivat privind cererea; sau
(b) emite un aviz negativ motivat privind cererea.
Avizul pozitiv sau negativ se înregistrează în dosarul de cerere de către unitatea națională a ETIAS din statul membru
consultat.
(4)
Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil poate consulta, de asemenea, unitățile naționale ale
ETIAS din unul sau mai multe state membre în urma răspunsului dat de un solicitant la o solicitare de informații
suplimentare. În cazul în care aceste informații suplimentare au fost solicitate în numele unui stat membru consultat în
temeiul articolului 27 alineatul (1), unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil consultă unitatea națională
a ETIAS din acel stat membru consultat în urma răspunsului solicitantului la solicitarea de informații suplimentare. În
astfel de cazuri, unitățile naționale ale ETIAS din statele membre consultate au, de asemenea, acces la informațiile sau
documentele suplimentare relevante furnizate de solicitant în urma unei solicitări din partea unității naționale ETIAS din
statul membru responsabil în legătură cu chestiunea cu privire la care sunt consultate. În cazul în care sunt consultate mai
multe state membre, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil asigură coordonarea.
(5)
Unitatea națională a ETIAS din statul membru consultat răspunde în termen de 60 de ore de la notificarea
consultării. Nefurnizarea de către statele membre a unui răspuns în termenul stabilit se consideră ca fiind un aviz
pozitiv cu privire la cerere.
(6)
În cursul procesului de consultare, cererea de consultare și răspunsurile la aceasta se transmit prin intermediul
software-ului menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (m) și se pun la dispoziția unității naționale a ETIAS din statul
membru responsabil.
(7)
În cazul în care unitatea națională a ETIAS din cel puțin un stat membru consultat emit un aviz negativ cu privire
la cerere, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil refuză autorizația de călătorie în temeiul articolului
37. Prezentul alineat nu aduce atingere articolului 44.
(8)
Acolo unde se dovedește necesar în caz de probleme tehnice sau de circumstanțe neprevăzute, unitatea centrală a
ETIAS stabilește statul membru responsabil și statele membre care trebuie consultate și facilitează consultările între statele
membre, menționate în prezentul articol.
Articolul 29
Consultarea Europol
(1)
În cazul în care se stabilește că Europol a furnizat datele care au generat un răspuns pozitiv în conformitate cu
articolul 20 alineatul (8) din prezentul regulament, unitatea centrală a ETIAS îi notifică acest lucru, lansând astfel un
proces de consultare între Europol și unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil. Această consultare se
desfășoară în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794, în special capitolul IV.
(2)
În cazul în care se consultă Europol, unitatea centrală a ETIAS transmite către Europol datele relevante ale dosarului
de cerere și răspunsurile pozitive care sunt necesare în scopul consultării.
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(3)
În orice caz, Europol nu are acces la datele cu caracter personal privind nivelul de educație al solicitantului
menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (h).
(4)
În cazul în care este consultat în conformitate cu alineatul (1), Europol emite un aviz motivat cu privire la cerere.
Avizul Europol se pune la dispoziția unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil, care îl înregistrează în
dosarul de cerere.
(5)
Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil poate consulta Europol în urma răspunsului dat de un
solicitant la o solicitare de informații suplimentare. Într-un astfel de caz, unitatea națională a ETIAS transmite către
Europol informațiile sau documentele suplimentare relevante furnizate de solicitant în legătură o cerere de autorizație de
călătorie în privința căreia Europol este consultat.
(6)
Europol răspunde în termen de 60 de ore de notificarea consultării. Nefurnizarea de către Europol a unui răspuns
în termenul stabilit se consideră ca fiind un aviz pozitiv cu privire la cerere.
(7)
În cursul procesului de consultare, cererea de consultare și răspunsurile la aceasta se transmit prin intermediul
software-ului menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (m) și se pun la dispoziția unității naționale a ETIAS din statul
membru responsabil.
(8)
În cazul în care Europol emite un aviz negativ cu privire la cerere și unitatea națională a ETIAS din statul membru
responsabil decide să elibereze autorizația de călătorie, aceasta își justifică decizia și înregistrează justificarea în dosarul de
cerere.
(9)
Acolo unde se dovedește necesar în caz de probleme tehnice sau de circumstanțe neprevăzute, unitatea centrală a
ETIAS stabilește statul membru responsabil și facilitează consultările dintre statul membru responsabil și Europol,
menționate în prezentul articol.
Articolul 30
Termene de notificare a solicitantului
În termen de 96 de ore de la transmiterea unei cereri care este admisibilă în conformitate cu articolul 19, solicitantul
primește o notificare în care se menționează:
(a) dacă autorizația sa de călătorie a fost eliberată ori refuzată; sau
(b) că sunt solicitate informații sau documente suplimentare și că solicitantul ar putea fi invitat la un interviu, cu
indicarea termenelor maxime de prelucrare în conformitate cu articolul 32 alineatul (2).
Articolul 31
Instrumentul de verificare
Comisia asigură un instrument de verificare cu ajutorul căruia solicitanții să poată examina starea cererilor lor, precum și
perioada de valabilitate și starea autorizațiilor lor de călătorie (valabilă, refuzată, anulată sau revocată). Acest instrument
este pus la dispoziție pe site-ul web specializat sau prin intermediul aplicației pentru dispozitive mobile menționate la
articolul 16.
Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 pentru a defini mai precis acest instrument de verificare.
Articolul 32
Decizia privind cererea
(1)
Decizia cu privire la cerere se ia în cel mult 96 de ore de la transmiterea unei cereri care este admisibilă în
conformitate cu articolul 19.
(2)
În mod excepțional, dacă se notifică o solicitare de informații sau de documente suplimentare și dacă solicitantul
este invitat la un interviu, perioada prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol se prelungește. Decizia cu privire la o
astfel de cerere se ia în cel mult 96 de ore de la transmiterea informațiilor sau a documentelor suplimentare de către
solicitant. În cazul în care solicitantul este invitat la un interviu, astfel cum se menționează la articolul 27 alineatul (4),
decizia cu privire la cerere se ia în cel mult 48 de ore după ce interviul a avut loc.
(3)

Înainte de expirarea termenelor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, se ia decizia:

(a) de a se elibera autorizația de călătorie în conformitate cu articolul 36; sau
(b) de a se refuza autorizația de călătorie în conformitate cu articolul 37.
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CAPITOLUL V
REGULILE DE VERIFICARE ALE ETIAS ȘI LISTA DE SUPRAVEGHERE DIN ETIAS

Articolul 33
Regulile de verificare ale ETIAS
(1)
Regulile de verificare ale ETIAS sunt un algoritm care permite crearea de profiluri, astfel cum este aceasta definită la
articolul 4 punctul 4 din Regulamentul (UE) 2016/679, prin efectuarea unei comparații în conformitate cu articolul 20
din prezentul regulament a datelor înregistrate într-un dosar de cerere din sistemul central al ETIAS cu o serie de
indicatori de risc specifici stabiliți de către unitatea centrală a ETIAS în temeiul alineatului (4) din prezentul articol
care evidențiază riscurile în materie de securitate, de imigrație ilegală sau riscurile epidemice ridicate. Unitatea centrală
înregistrează regulile de verificare ale ETIAS în sistemul central al ETIAS.
(2)
Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 89, pentru a defini mai precis riscurile în materie de
securitate sau de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat pe baza:
(a) statisticilor generate de EES care indică rate anormale ale depășirilor perioadei de ședere permise sau ale refuzurilor
intrării pentru un anumit grup de călători;
(b) statisticilor generate de ETIAS în conformitate cu articolul 84 care indică rate anormale ale refuzurilor autorizațiilor de
călătorie din cauza unui risc în materie de securitate, a unui risc de imigrație ilegală sau a unui risc epidemic ridicat,
asociate cu un anumit grup de călători;
(c) statisticilor generate de ETIAS în conformitate cu articolul 84 și de EES care arată corelații între informațiile colectate
prin intermediul formularului de cerere și cazurile de depășire de către călători a perioadei de ședere permise sau de
refuzare a intrării;
(d) informațiilor susținute de elemente faptice și bazate pe dovezi furnizate de statele membre cu privire la indicatori de
risc specifici în materie de securitate sau cu privire la amenințări identificate de respectivele state membre;
(e) informațiilor susținute de elemente faptice și bazate pe dovezi furnizate de statele membre cu privire la rate anormale
de depășire a perioadei de ședere autorizate sau de refuzare a intrării pentru un anumit grup de călători în cazul
respectivelor state membre;
(f) informațiilor privind riscuri epidemice ridicate specifice furnizate de statele membre, precum și a informațiilor privind
supravegherea epidemiologică și a evaluărilor riscurilor furnizate de ECDC și privind focarele de boală raportate de
către OMC.
(3)
Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare, specifică riscurile, astfel cum sunt acestea definite în
prezentul regulament și în actul delegat menționat la alineatul (2) din prezentul articol, pe care se bazează indicatorii de
risc specifici menționați la alineatul (4) din prezentul articol. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în confor
mitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).
Riscurile specifice sunt reexaminate cel puțin o dată la șase luni și, în cazul în care este necesar, Comisia adoptă un nou
act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).
(4)
Pe baza riscurilor specifice determinate în conformitate cu alineatul (3), unitatea centrală a ETIAS stabilește un set
de indicatori de risc specifici care constau într-o combinație de date care includ unul sau mai multe dintre următoarele
elemente:
(a) categoria de vârstă, sexul, cetățenia;
(b) țara și localitatea de rezidență;
(c) nivelul de educație (învățământ primar, secundar, superior sau fără studii);
(d) ocupația actuală (grupa de meserii).
(5)
Indicatorii de risc specifici sunt direcționați și proporționali. Aceștia nu se întemeiază în niciun caz exclusiv pe
sexul sau vârsta unei persoane. Aceștia nu se întemeiază în niciun caz pe informații care dezvăluie culoarea, rasa, originea
etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, opiniile politice sau de orice altă natură, religia sau convingerile
filozofice, apartenența la un sindicat, la o minoritate națională, averea, nașterea, handicapul sau orientarea sexuală ale
unei persoane.
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(6)
Indicatorii de risc specifici se definesc, se stabilesc, se estimează ex ante, se pun în aplicare, se evaluează ex post, se
revizuiesc și se șterg de către unitatea centrală a ETIAS după consultarea Comitetului de verificare al ETIAS.
Articolul 34
Lista de supraveghere din ETIAS
(1)
Lista de supraveghere din ETIAS cuprinde date referitoare la persoane care sunt suspectate că au comis sau au
participat la o infracțiune de terorism sau la o altă infracțiune gravă ori referitoare la persoane cu privire la care există
indicii concrete sau motive întemeiate, bazate pe evaluarea globală a persoanei, care justifică prezumția că vor comite o
infracțiune de terorism sau alte infracțiuni grave. Lista de supraveghere din ETIAS face parte din sistemului central al
ETIAS.
(2)
Lista de supraveghere din ETIAS se stabilește pe baza unor informații referitoare la infracțiuni de terorism sau la
alte infracțiuni grave.
(3)
Informațiile menționate la alineatul (2) sunt introduse în lista de supraveghere din ETIAS de către Europol, fără a se
aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/794, sau de către statele membre. Europol și statele membre în cauză sunt
responsabile fiecare pentru toate datele pe care le introduc. Lista de supraveghere din ETIAS indică, pentru fiecare element
de date, data și ora introducerii de către Europol sau de către statul membru care l-a introdus.
(4)
Pe baza informațiilor menționate la alineatul (2), lista de supraveghere din ETIAS este alcătuită din date care
constau în unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
(a) numele de familie;
(b) numele de familie la naștere;
(c) data nașterii;
(d) alte nume [pseudonim, nume artistic(e), nume uzual(e)];
(e) documentul (documentele) de călătorie [tipul, numărul și țara de eliberare a documentului (documentelor) de călă
torie];
(f) adresa de domiciliu;
(g) adresa de e-mail;
(h) numărul de telefon;
(i) numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon al unei întreprinderi sau organizații;
(j) adresa IP.
Dacă sunt disponibile, la elementul corespunzător constând în cel puțin unul dintre elementele de date enumerate mai sus
se adaugă următoarele elemente de date: prenumele, locul nașterii, țara nașterii, sexul și cetățenia.
Articolul 35
Responsabilități și sarcini privind lista de supraveghere din ETIAS
(1)

Înainte de a introduce date în lista de supraveghere din ETIAS, Europol sau un stat membru:

(a) stabilește dacă informațiile sunt adecvate, exacte și suficient de importante pentru a fi incluse pe lista de supraveghere
din ETIAS;
(b) evaluează impactul potențial al datelor asupra volumului de cereri prelucrate manual;
(c) verifică dacă datele corespund unei alerte introduse în SIS.
(2)

eu-LISA creează un instrument specific în scopul evaluării în conformitate cu alineatul (1) litera (b).

(3)
În cazul în care verificarea în conformitate cu alineatul (1) litera (c) indică faptul că datele corespund unei alerte
introduse în SIS, acestea nu sunt introduse în lista de supraveghere din ETIAS. În situațiile în care condițiile pentru
utilizarea datelor în scopul introducerii unei alerte în SIS sunt îndeplinite, se acordă prioritate introducerii unei alerte în
SIS.
(4)
Statele membre și Europol sunt responsabile pentru acuratețea datelor menționate la articolul 34 alineatul (2) pe
care le-au introdus în lista de supraveghere din ETIAS și pentru menținerea lor la zi.
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(5)
Europol reexaminează și verifică în mod regulat, cel puțin o dată pe an, acuratețea continuă a datelor pe care le-a
introdus în lista de supraveghere din ETIAS. Statele membre, de asemenea, reexaminează și verifică în mod regulat și cel
puțin o dată pe an, acuratețea continuă a datelor pe care le-au introdus în lista de supraveghere din ETIAS. Europol și
statele membre elaborează și pun în aplicare o procedură comună de asigurare a unei astfel de reexaminări.
(6)
În urma reexaminării, statele membre și Europol retrag datele din lista de supraveghere din ETIAS în cazul în care
se dovedește că motivele pentru care au fost introduse nu mai sunt valabile sau că datele sunt perimate sau neactuale.
(7)
eu-LISA se ocupă de conceperea din punct de vedere tehnic și de găzduirea listei de supraveghere din ETIAS și a
instrumentului de evaluare menționat la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Comisia, prin intermediul actelor de
punere în aplicare, stabilește specificațiile tehnice pentru lista de supraveghere din ETIAS și pentru respectivul instrument
de evaluare. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată
la articolul 90 alineatul (2).
CAPITOLUL VI
ELIBERAREA, REFUZAREA, ANULAREA SAU REVOCAREA UNEI AUTORIZAȚII DE CĂLĂTORIE

Articolul 36
Eliberarea unei autorizații de călătorie
(1)
În cazul în care examinarea unei cereri în temeiul procedurilor prevăzute în capitolele III, IV și V arată că nu există
indicii concrete sau motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a conchide că prezența persoanei respective pe
teritoriul statelor membre constituie un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic
ridicat, se eliberează o autorizație de călătorie de către sistemul central al ETIAS sau de către unitatea națională a ETIAS
din statul membru responsabil.
(2)
În cazul în care există îndoieli cu privire la existența unor motive suficiente pentru a refuza autorizația de călătorie,
unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil are posibilitatea, inclusiv în urma unui interviu, de a elibera o
autorizație de călătorie însoțită de o atenționare prin care să recomande autorităților de frontieră să efectueze o verificare
în linia a doua.
Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil poate, de asemenea, să adauge o astfel de atenționare la cererea
unui stat membru consultat. O astfel de atenționare este vizibilă doar pentru autoritățile de frontieră.
Atenționarea este ștearsă în mod automat de îndată ce autoritățile de frontieră efectuează verificarea și introduc în EES fișa
de intrare aferentă.
(3)
Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil are posibilitatea de a adăuga o atenționare prin care
transmite autorităților de frontieră și altor autorități care au acces la datele din sistemul central al ETIAS că un răspuns
pozitiv specific generat în cursul prelucrării cererii a fost evaluat și că s-a confirmat faptul că acesta reprezintă un răspuns
fals pozitiv sau că prelucrarea manuală a demonstrat că nu există niciun motiv pentru a refuza acordarea autorizației de
călătorie.
(4)
Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 pentru a stabili garanții corespunzătoare prin insti
tuirea de norme și proceduri pentru evitarea conflictelor cu atenționările din alte sisteme de informații și pentru a defini
condițiile, criteriile și durata atenționării în temeiul prezentului regulament.
(5)
Autorizația de călătorie este valabilă pentru o perioadă de trei ani sau până la sfârșitul perioadei de valabilitate a
documentului de călătorie înregistrat în timpul introducerii cererii, oricare dintre acestea survine mai întâi, și este valabilă
pe teritoriul statelor membre.
(6)

Autorizația de călătorie nu conferă în mod automat dreptul de intrare sau de ședere.
Articolul 37
Refuzarea acordării unei autorizații de călătorie

(1)

Autorizația de călătorie se refuză dacă solicitantul:

(a) folosește un document de călătorie care este raportat în SIS ca fiind pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat;
(b) prezintă un risc în materie de securitate;
(c) prezintă un risc în materie de imigrație ilegală;
(d) prezintă un risc epidemic ridicat;
(e) este o persoană pentru care a fost introdusă o alertă în SIS în scopul refuzării intrării și șederii;
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(f) nu răspunde la o solicitare de informații sau documente suplimentare în termenele prevăzute la articolul 27;
(g) nu se prezintă la interviu, astfel cum se menționează la articolul 27 alineatul (4).
(2)
Autorizația de călătorie se refuză, de asemenea, dacă la momentul depunerii cererii există îndoieli întemeiate și
serioase cu privire la autenticitatea datelor, temeinicia declarațiilor făcute de solicitant, documentele justificative prezentate
de solicitant sau veridicitatea conținutului acestora.
(3)
Solicitanții cărora li s-a refuzat autorizația de călătorie au dreptul de a exercita o cale de atac. Căile de atac se
introduc în statul membru care a luat decizia cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat
membru. Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil furnizează solicitanților informații cu privire la
procedura de introducere a căilor de atac. Informația se furnizează într-una dintre limbile oficiale ale țărilor menționate
în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001, ai căror resortisanți sunt solicitanții.
(4)
Refuzarea anterioară a acordării unei autorizații de călătorie nu conduce la o refuzare automată a unei noi cereri. O
nouă cerere este evaluată pe baza tuturor informațiilor disponibile.
Articolul 38
Notificarea privind eliberarea sau a refuzarea unei autorizații de călătorie
(1)
Odată ce s-a eliberat o autorizație de călătorie, solicitantul primește imediat, prin intermediul serviciului de e-mail,
o notificare ce include:
(a) precizarea clară a faptului că autorizația de călătorie a fost eliberată și numărul cererii de autorizație de călătorie;
(b) data la care începe și data la care expiră autorizația de călătorie;
(c) precizarea clară a faptului că, la intrare, solicitantul va trebui să prezinte documentul de călătorie indicat în formularul
de cerere și că orice schimbare a documentului de călătorie va necesita o nouă cerere de autorizație de călătorie;
(d) o înștiințare cu privire la condițiile de intrare prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399 și cu privire la
faptul că o ședere pe termen scurt este posibilă numai pentru o perioadă de maximum 90 de zile în decursul oricărei
perioade de 180 de zile;
(e) o înștiințare cu privire la faptul că simpla deținere a unei autorizații de călătorie nu conferă în mod automat dreptul
de intrare;
(f) o înștiințare cu privire la faptul că autoritățile de frontieră pot solicita documente justificative la frontierele externe
pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de intrare și de ședere;
(g) o înștiințare cu privire la faptul că deținerea unei autorizații de călătorie valabile constituie o condiție de ședere care
trebuie îndeplinită pe toată perioada unei șederi pe termen scurt pe teritoriul statelor membre;
(h) un link către serviciul web menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE) 2017/2226, care permite resortisanților
țărilor terțe să verifice în orice moment durata rămasă de ședere autorizată;
(i) dacă este cazul, statele membre în care solicitantul este autorizat să călătorească;
(j) un link către site-ul web public al ETIAS care cuprinde informații privind posibilitatea ca solicitantul să ceară
revocarea autorizației de călătorie și posibilitatea ca autorizația să fie revocată în cazul în care condițiile de
eliberare nu mai sunt respectate și să fie anulată în cazul în care se constată că condițiile de eliberare nu erau
îndeplinite la momentul eliberării;
(k) informații cu privire la procedurile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolele 13-16 din Regulamentul (CE)
nr. 45/2001 și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679 și cu privire la datele de contact ale responsa
bilului cu protecția datelor din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ale Autorității
Europene pentru Protecția Datelor și ale autorității naționale de supraveghere din statul membru al primei șederi
preconizate, dacă autorizația de călătorie a fost eliberată de către sistemul central al ETIAS, sau din statul membru
responsabil, dacă autorizația de călătorie a fost eliberată de o unitate națională a ETIAS.
(2)
În cazul în care acordarea unei autorizații de călătorie a fost refuzată, solicitantul primește imediat, prin intermediul
serviciului de e-mail, o notificare ce include:
(a) precizarea clară a faptului că autorizația de călătorie a fost refuzată și numărul cererii de autorizație de călătorie;
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(b) denumirea unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil care a refuzat autorizația de călătorie și adresa
acesteia;
(c) motivele refuzului autorizației de călătorie, cu indicarea motivului aplicabil din lista prevăzută la articolul 37 alineatele
(1) și (2), astfel încât solicitantul să poată introduce o cale de atac;
(d) informații cu privire la dreptul de a introduce o cale de atac și termenul în care trebuie întreprins un astfel de demers;
un link către informațiile relevante de pe site-ul web menționate la articolul 16 alineatul (7);
(e) informații cu privire la procedurile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolele 13-16 din Regulamentul (CE)
nr. 45/2001 și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679; datele de contact ale responsabilului cu protecția
datelor din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ale Autorității Europene pentru
Protecția Datelor și ale autorității naționale de supraveghere din statul membru responsabil.
(3)
Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, un formular standard pentru refuzarea, anularea
sau revocarea unei autorizații de călătorie. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura
de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).
Articolul 39
Datele care trebuie adăugate la dosarul de cerere în urma deciziei de a elibera sau de a refuza o autorizație de
călătorie
(1)
În cazul în care s-a luat o decizie de a elibera o autorizație de călătorie, sistemul central al ETIAS sau, în cazul în
care decizia a fost luată în urma prelucrării manuale astfel cum se menționează la capitolul IV, unitatea națională a ETIAS
din statul membru responsabil adaugă, fără întârziere, următoarele date în dosarul de cerere:
(a) informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că autorizația de călătorie a fost eliberată;
(b) o mențiune care să indice dacă autorizația de călătorie a fost eliberată de către sistemul central al ETIAS sau în urma
prelucrării manuale; în acest din urmă caz, se adaugă denumirea și adresa unității naționale a ETIAS din statul
membru responsabil care a luat decizia;
(c) data deciziei de eliberare a autorizației de călătorie;
(d) data la care începe și data de valabilitate a autorizației de călătorie;
(e) eventualele atenționări care însoțesc autorizația de călătorie, astfel cum se prevede la articolul 36 alineatele (2) și (3),
împreună cu indicarea motivelor care stau la baza acestor atenționări, precum și alte informații relevante fie pentru
verificările în linia a doua în contextul articolului 36 alineatul (2), fie pentru autoritățile de frontieră în contextul
articolului 36 alineatul (3).
(2)
Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 pentru a defini tipurile de informații suplimentare ce
pot fi adăugate, limba și formatele acestora, precum și motivele care stau la baza atenționărilor.
(3)
În cazul în care s-a luat o decizie de a refuza autorizația de călătorie, unitatea națională a ETIAS din statul membru
responsabil adaugă următoarele date în dosarul de cerere:
(a) informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că autorizația de călătorie a fost refuzată;
(b) denumirea unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil care a refuzat autorizația de călătorie și adresa
acesteia;
(c) data deciziei de refuz al autorizației de călătorie;
(d) motivele refuzului autorizației de călătorie, cu indicarea motivului din lista prevăzută la articolul 37 alineatele (1)
și (2).
(4)
În plus față de datele menționate la alineatele (1) și (3), în cazul în care s-a luat o decizie de a elibera sau de a
refuza autorizația de călătorie, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil adaugă, de asemenea, motivele
deciziei sale finale, cu excepția cazului în care decizia respectivă este un refuz întemeiat pe un aviz negativ din partea unui
stat membru consultat.
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Articolul 40
Anularea unei autorizații de călătorie
(1)
O autorizație de călătorie se anulează în cazul în care devine evident că, la momentul eliberării, nu erau îndeplinite
condițiile de eliberare a acesteia. Autorizația de călătorie se anulează pe baza unuia sau a mai multora dintre motivele de
refuz al autorizației de călătorie prevăzute la articolul 37 alineatele (1) și (2).
(2)
În cazul în care un stat membru deține dovezi conform cărora condițiile de eliberare a unei autorizații de călătorie
nu erau îndeplinite la momentul eliberării sale, unitatea națională a ETIAS din respectivul stat membru anulează
autorizația de călătorie.
(3)
O persoană a cărei autorizație de călătorie a fost anulată are dreptul de a exercita o cale de atac. Căile de atac se
introduc în statul membru care a luat decizia cu privire la anularea autorizației și în conformitate cu dreptul intern al
respectivului stat membru. Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil furnizează solicitanților informații
cu privire la procedura de introducere a căii de atac. Informația se furnizează într-una dintre limbile oficiale ale țărilor
menționate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001, ai căror resortisanți sunt solicitanții.
(4)
Justificarea care stă la baza deciziei de anulare a unei autorizații de călătorie se înregistrează în dosarul de cerere de
către membrul personalului care a efectuat evaluarea riscurilor.
Articolul 41
Revocarea unei autorizații de călătorie
(1)
O autorizație de călătorie se revocă în cazul în care devine evident că nu mai sunt îndeplinite condițiile de eliberare
a acesteia. Autorizația de călătorie se revocă pe baza unuia sau a mai multora dintre motivele de refuz al autorizației de
călătorie prevăzute la articolul 37 alineatul (1).
(2)
În cazul în care un stat membru deține dovezi conform cărora condițiile de eliberare a autorizației de călătorie nu
mai sunt îndeplinite, unitatea națională a ETIAS din respectivul stat membru revocă autorizația de călătorie.
(3)
Fără a aduce atingere alineatului (2), în cazul în care în SIS se raportează o nouă alertă privind refuzul intrării și a
șederii sau privind declararea pierderii, furtului, deținerii fără drept sau a anulării unui document de călătorie, SIS
informează sistemul central al ETIAS. Sistemul central al ETIAS verifică dacă această nouă alertă corespunde unei
autorizații de călătorie valabile. În caz afirmativ, sistemul central al ETIAS transferă dosarul de cerere unității naționale
a ETIAS din statul membru care a introdus alerta. În cazul în care a fost raportată o nouă alertă privind refuzul intrării și
a șederii, unitatea națională a ETIAS revocă autorizația de călătorie. În cazul în care autorizația de călătorie este legată de
un document de călătorie declarat pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat în SIS sau în SLTD, unitatea națională a
ETIAS prelucrează manual dosarul de cerere.
(4)
Noile date introduse în lista de supraveghere din ETIAS se compară cu datele din dosarele de cerere din sistemul
central al ETIAS. Sistemul central al ETIAS verifică dacă noile date în cauză corespund unei autorizații de călătorie
valabile. În caz afirmativ, sistemul central al ETIAS transferă dosarul de cerere către unitatea națională a ETIAS din statul
membru care a introdus noile date sau, în cazul în care noile date au fost introduse de Europol, către unitatea națională a
ETIAS din statul membru al primei șederi preconizate, conform declarației făcute de către solicitant în conformitate cu
articolul 17 alineatul (2) litera (j). Unitatea națională a ETIAS evaluează riscul în materie de securitate și revocă autorizația
de călătorie în cazul în care conchide că nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea acesteia.
(5)
În cazul în care în EES se introduce o fișă de refuz al intrării vizându-l pe titularul unei autorizații valabile de
călătorie și înregistrarea este justificată prin motivul B sau I enumerat în partea B din anexa V la Regulamentul (UE)
2016/399, sistemul central al ETIAS transferă dosarul de cerere către unitatea națională a ETIAS din statul membru care a
refuzat intrarea. Unitatea națională a ETIAS evaluează dacă condițiile de acordare a autorizației de călătorie mai sunt
îndeplinite și, în caz contrar, revocă autorizația de călătorie.
(6)
Justificarea care stă la baza deciziei de revocare a unei autorizații de călătorie se înregistrează în dosarul de cerere de
către membrul personalului care a efectuat evaluarea riscurilor.
(7)
Un solicitant a cărui autorizație de călătorie a fost revocată are dreptul de a exercita o cale de atac. Căile de atac se
introduc în statul membru care a luat decizia cu privire la revocare și în conformitate cu dreptul intern al respectivului
stat membru. Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil furnizează solicitanților informații cu privire la
procedura de introducere a căii de atac. Informația se furnizează într-una dintre limbile oficiale ale țărilor menționate în
anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001, ai căror resortisanți sunt solicitanții.
(8)
O autorizație de călătorie poate fi revocată la cererea solicitantului. Împotriva unei revocări în acest temei nu se
poate introduce o cale de atac. În cazul în care solicitantul se află pe teritoriul unui stat membru atunci când o astfel de
cerere este introdusă, revocarea intră în vigoare odată ce solicitantul părăsește teritoriul și din momentul în care fișa
corespunzătoare de intrare/ieșire este creată în EES în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) și cu articolul 17 alineatul
(2) din Regulamentul (UE) 2017/2226.
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Articolul 42
Notificarea anulării sau a revocării unei autorizații de călătorie
În cazul în care o autorizație de călătorie a fost anulată sau revocată, solicitantul primește imediat, prin intermediul
serviciului de e-mail, o notificare ce include:
(a) precizarea clară a faptului că autorizația de călătorie a fost anulată sau revocată și numărul cererii de autorizație de
călătorie;
(b) denumirea unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil care a anulat sau a revocat autorizația de
călătorie și adresa acesteia;
(c) precizarea motivelor anulării sau revocării autorizației de călătorie, cu indicarea motivelor relevante din lista prevăzută
la articolul 37 alineatele (1) și (2), astfel încât solicitantul să poată introduce o cale de atac;
(d) informații cu privire la dreptul de a introduce o cale de atac și termenul în care trebuie întreprins un astfel de demers;
un link către informațiile menționate la articolul 16 alineatul (7) de pe site-ul web;
(e) o înștiințare clară cu privire la faptul că deținerea unei autorizații de călătorie valabile constituie o condiție de ședere
care trebuie îndeplinită pe toată perioada unei șederi pe termen scurt pe teritoriul statelor membre;
(f) informații cu privire la procedurile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolele 13-16 din Regulamentul (CE)
nr. 45/2001 și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679; datele de contact ale responsabilului cu protecția
datelor din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ale Autorității Europene pentru
Protecția Datelor și ale autorității naționale de supraveghere din statul membru responsabil.
Articolul 43
Datele care trebuie adăugate la dosarul de cerere în urma deciziei de a anula sau de a revoca unei autorizații de
călătorie
(1)
În cazul în care s-a luat o decizie de a anula sau a revoca o autorizație de călătorie, unitatea națională a ETIAS din
statul membru responsabil care a anulat sau a revocat autorizația de călătorie adaugă fără întârziere următoarele date în
dosarul de cerere:
(a) informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că autorizația de călătorie a fost anulată sau
revocată;
(b) denumirea unității naționale a ETIAS care a revocat sau a anulat autorizația de călătorie și adresa acesteia; și
(c) data deciziei de anulare sau de revocare a autorizației de călătorie.
(2)
Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil care a anulat sau a revocat autorizația de călătorie indică,
de asemenea, în dosarul de cerere ori motivul (motivele) anulării sau revocării aplicabile în temeiul articolului 37 alineatele
(1) și (2) ori faptul că autorizația de călătorie a fost revocată la cererea solicitantului, în temeiul articolului 41 alineatul (8).
Articolul 44
Eliberarea unei autorizații de călătorie cu valabilitate teritorială limitată din motive umanitare, din motive de
interes național sau ca urmare a unor obligații internaționale
(1)
În cazul în care o cerere a fost considerată admisibilă în conformitate cu articolul 19, statul membru către care
intenționează să se deplaseze resortisantul țării terțe în cauză poate elibera, în mod excepțional, o autorizație de călătorie
cu valabilitate teritorială limitată, în cazul în care statul membru în cauză consideră acest lucru necesar din motive
umanitare în conformitate cu dreptul său intern, din motive de interes național sau ca urmare a unor obligații inter
naționale, chiar dacă:
(a) prelucrarea manuală în temeiul articolului 26 nu este încă finalizată; sau
(b) autorizația de călătorie a fost refuzată, anulată sau revocată.
Astfel de autorizații pot fi în general valabile numai pe teritoriul statului membru care le-a eliberat. Totuși, acestea pot fi,
de asemenea, în mod excepțional, eliberate cu valabilitate teritorială pentru mai multe state membre, sub rezerva
acordului fiecărui stat membru vizat, obținut prin intermediul unităților naționale ale ETIAS. În cazul în care o
unitate națională a ETIAS are în vedere să elibereze o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată pentru
mai multe state membre, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil se consultă cu statele membre în
cauză.
În cazul în care o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată a fost solicitată sau eliberată în circumstanțele
descrise la primul paragraf litera (a) din prezentul alineat, acest fapt nu întrerupe procesul de prelucrare manuală a cererii,
urmat de eliberarea unei autorizații de călătorie fără valabilitate teritorială limitată.
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(2)
În sensul alineatului (1), și astfel cum se prevede pe site-ul web public și în aplicația pentru dispozitive mobile,
solicitantul poate contacta unitatea centrală a ETIAS indicând numărul cererii sale, statul membru către care intenționează
să se deplaseze și faptul că scopul călătoriei sale are la bază motive umanitare sau este legat de obligații internaționale. În
cazul în care se stabilește un astfel de contact, unitatea centrală a ETIAS informează unitatea națională a ETIAS din statul
membru către care intenționează să se deplaseze resortisantul țării terțe și înregistrează informațiile în dosarul de cerere.
(3)
Unitatea națională a ETIAS din statul membru către care intenționează să se deplaseze resortisantul țării terțe poate
solicita informații sau documente suplimentare din partea solicitantului și poate stabili termenul până la care trebuie să fie
transmise informațiile sau documentele suplimentare respective. Această solicitare se notifică prin serviciul de e-mail
menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (f), utilizându-se adresa de e-mail de contact înregistrată în dosarul de cerere, și
indică o listă cu limbile în care pot fi transmise informațiile sau documentele suplimentare. Lista respectivă cuprinde cel
puțin limba engleză, franceză sau germană, cu excepția cazului în care cuprinde o limbă oficială din țara terță al cărei
resortisant este solicitantul, potrivit declarației sale. Solicitantului nu i se poate cere să furnizeze o traducere oficială în
aceste limbi. Solicitantul furnizează informațiile sau documentele suplimentare direct unității naționale a ETIAS, prin
intermediul serviciului de cont securizat menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (g). După transmiterea informațiilor
sau a documentelor suplimentare, sistemul central al ETIAS înregistrează și stochează informațiile sau documentele
respective în dosarul de cerere. Informațiile sau documentele suplimentare înregistrate în dosarul de cerere sunt consultate
numai în scopul de a evalua cererea și de a lua o decizie cu privire la aceasta, în scopul de a gestiona o procedură de
introducere a unei căi de atac sau în scopul prelucrării unei noi cereri introduse de către același solicitant.
(4)
O autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată este valabilă pentru o perioadă de maximum 90 de zile
de la data primei intrări pe baza autorizației respective.
(5)
Autorizațiile de călătorie eliberate în temeiul prezentului articol pot fi însoțite de atenționări în temeiul articolului
36 alineatul (2) sau (3).
(6)
În cazul în care se eliberează o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată, unitatea națională a ETIAS
care a eliberat autorizația respectivă adaugă următoarele date în dosarul de cerere:
(a) informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că a fost eliberată o autorizație de călătorie cu
valabilitate teritorială limitată;
(b) statul membru (statele membre) către care titularul autorizației de călătorie are dreptul să se deplaseze și perioada de
valabilitate a autorizației de călătorie;
(c) unitatea națională a ETIAS din statul membru care a eliberat autorizația de călătorie cu valabilitate teritorială limitată,
precum și adresa acesteia;
(d) data deciziei de eliberare a autorizației de călătorie cu valabilitate teritorială limitată;
(e) o mențiune cu privire la motivele umanitare, motivele de interes național sau obligațiile internaționale invocate;
(f) eventualele atenționări care însoțesc autorizația de călătorie, astfel cum se prevede la articolul 36 alineatele (2) și (3),
împreună cu indicarea motivelor care stau la baza acestor atenționări, precum și alte informații relevante fie pentru
verificările în linia a doua în contextul articolului 36 alineatul (2), fie pentru autoritățile de frontieră în contextul
articolului 36 alineatul (3).
În cazul în care o unitate națională a ETIAS eliberează o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată în lipsa
unor informații sau documente transmise de solicitant, acea unitate națională a ETIAS înregistrează și stochează în dosarul
de cerere informații sau documente adecvate care justifică decizia respectivă.
(7)
În cazul în care s-a eliberat o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată, solicitantul primește, prin
intermediul serviciului de e-mail, o notificare ce include:
(a) precizarea clară a faptului că a fost eliberată o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată și numărul
cererii de autorizație de călătorie;
(b) data la care începe și data la care expiră autorizația de călătorie cu valabilitate teritorială limitată;
(c) precizarea clară a statelor membre către care titularul respectivei autorizații de călătorie are dreptul să se deplaseze și a
faptului că acesta se poate deplasa exclusiv pe teritoriul statelor membre respective;
(d) o înștiințare privind deținerea unei autorizații de călătorie valabile constituie o condiție de ședere care trebuie
îndeplinită pe toată perioada unei șederi pe termen scurt pe teritoriul statului membru pentru care a fost eliberată
autorizația de călătorie cu valabilitate teritorială limitată;
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(e) un link către serviciul web menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE) 2017/2226, care permite resortisanților
țărilor terțe să verifice în orice moment durata rămasă de ședere autorizată.
CAPITOLUL VII
UTILIZAREA ETIAS DE CĂTRE OPERATORII DE TRANSPORT

Articolul 45
Accesul operatorilor de transport la date în scopul verificării
(1)
Operatorii de transport aerian, operatorii de transport maritim și operatorii de transport internațional care
transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră inițiază o interogare în sistemul de informații al ETIAS pentru a
verifica dacă resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie dețin sau nu o autorizație
de călătorie valabilă.
(2)
Accesul securizat la portalul pentru operatorii de transport menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (k), inclusiv
posibilitatea de a utiliza soluții tehnice mobile, permite operatorilor de transport să efectueze interogarea menționată la
alineatul (1) din prezentul articol înainte de îmbarcarea unui pasager. Operatorul de transport introduce datele de pe
banda de citire optică a documentului de călătorie și indică statul membru de intrare. Prin derogare, în cazul tranzitului
aeroportuar, operatorul de transport nu este obligat să verifice dacă resortisantul țării terțe deține o autorizație de călătorie
valabilă.
Sistemul de informații al ETIAS indică, prin portalul pentru operatorii de transport, dacă persoana în cauză are sau nu o
autorizație de călătorie valabilă, oferind operatorilor de transport un răspuns de tip „OK/NOT OK”. În cazul în care a fost
eliberată o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată, în conformitate cu articolul 44, răspunsul oferit de
sistemul central al ETIAS ține seama de statul membru (statele membre) pentru care autorizația este valabilă, precum și de
statul membru de intrare indicat de operatorul de transport. Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și
răspunsul primit în conformitate cu dreptul aplicabil. Răspunsul de tip „OK/NOT OK” nu poate fi considerat drept o
decizie de autorizare sau de refuzare a intrării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399.
Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptă norme detaliate referitoare la condițiile de operare a
portalului pentru operatorii de transport, precum și referitoare la protecția datelor și la normele de securitate aplicabile.
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90
alineatul (2).
(3)
Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, înființează un sistem de autentificare destinat exclusiv
operatorilor de transport, pentru a le permite membrilor autorizați în mod corespunzător ai personalului operatorilor de
transport să aibă acces la portalul pentru operatorii de transport, în scopul aplicării alineatului (2) din prezentul articol.
Atunci când se înființează sistemul de autentificare, se au în vedere gestionarea riscurilor pentru securitatea informațiilor,
precum și principiul asigurării protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit a datelor. Respec
tivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90
alineatul (2).
(4)
Portalul pentru operatorii de transport utilizează o bază de date separată care poate fi doar citită, actualizată zilnic
prin extragerea unidirecțională a subsetului minim necesar de date stocate în ETIAS. eu-LISA este responsabilă de
securitatea portalului pentru operatorii de transport, de securitatea datelor cu caracter personal pe care le conține și
de procesul de extragere a datelor cu caracter personal către baza de date separată care poate fi doar citită.
(5)
Operatorii de transport menționați la alineatul (1) din prezentul articol sunt supuși sancțiunilor prevăzute în
conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie
1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze
privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (denumită în continuare „Convenția de punere în
aplicare a Acordului Schengen”) și cu articolul 4 din Directiva 2001/51/CE a Consiliului (1), în cazul în care transportă
resortisanți ai țărilor terțe care, deși sunt supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie, nu dețin o autorizație de
călătorie valabilă.
(6)
Prin derogare de la alineatul (5) din prezentul articol, în cazul în care, pentru același resortisant al unei țări terțe,
operatorilor de transport menționați la alineatul (1) din prezentul articol li se aplică deja sancțiunile prevăzute în
conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen și cu articolul 4
din Directiva 2001/51/CE, sancțiunile menționate la alineatul (5) din prezentul articol nu se aplică.
(7)
În scopul punerii în aplicare a alineatului (5) sau pentru a soluționa eventualele litigii generate de aplicarea sa, euLISA ține evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate pe portalul pentru operatorii de transport de
către aceștia. Aceste evidențe indică data și ora fiecărei operațiuni, datele utilizate pentru interogare, datele transmise de
portalul pentru operatorii de transport și numele operatorului de transport în cauză.
(1) Directiva 2001/51/CE a Consiliului din 28 iunie 2001 de completare a dispozițiilor prevăzute la articolul 26 din Convenția de punere
în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 187, 10.7.2001, p. 45).
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Evidențele sunt păstrate pentru o perioadă de doi ani. Evidențele sunt protejate prin măsuri adecvate împotriva accesului
neautorizat.
(8)
În cazul în care resortisanților țărilor terțe li se refuză intrarea, orice operator de transport care i-a transportat la
frontierele externe pe cale aeriană, maritimă sau terestră are obligația de a-și asuma de îndată din nou responsabilitatea
pentru aceștia. La solicitarea autorităților de frontieră, operatorii de transport sunt obligați să returneze resortisanții țărilor
terțe fie către țara terță din care au fost transportați, fie către țara terță care a eliberat documentul de călătorie cu care au
efectuat călătoria, fie către orice altă țară terță în care există certitudinea admisiei.
(9)
Prin derogare de la alineatul (1), pentru operatorii de transport care transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră,
în primii trei ani de la data la care ETIAS devine operațional, verificarea menționată la alineatul (1) este opțională, iar
dispozițiile menționate la alineatul (5) nu li se aplică.
Articolul 46
Procedurile de rezervă în cazul imposibilității tehnice de accesare a datelor de către operatorii de transport
(1)
În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se efectueze interogarea menționată la articolul 45
alineatul (1), din cauza unei defecțiuni a oricărei componente a sistemului de informații al ETIAS, operatorii de transport
sunt scutiți de obligația de a verifica deținerea unei autorizații de călătorie valabile. În cazul în care o astfel de defecțiune
este detectată de eu-LISA, unitatea centrală a ETIAS notifică acest fapt operatorilor de transport. De asemenea, aceasta
notifică operatorilor de transport remedierea defecțiunii. În cazul în care o astfel de defecțiune este detectată de operatorii
de transport, aceștia pot notifica acest fapt unității centrale a ETIAS.
(2)
Sancțiunile menționate la articolul 45 alineatul (5) nu se impun operatorilor de transport în cazurile menționate la
alineatul (1) din prezentul articol.
(3)
În cazul în care, din alte motive decât o defecțiune a oricărei componente a sistemului de informații al ETIAS, este
imposibil din punct de vedere tehnic pentru o perioadă mai lungă de timp ca un operator de transport să efectueze
interogarea menționată la articolul 45 alineatul (1), operatorii de transport informează unitatea centrală a ETIAS.
(4)
Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare, stabilește detaliile procedurilor de rezervă menționate la
prezentul articol. Respectivul act de punere în aplicare este adoptat în conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 90 alineatul (2).
CAPITOLUL VIII
UTILIZAREA ETIAS DE CĂTRE AUTORITĂȚILE DE FRONTIERĂ LA FRONTIERELE EXTERNE

Articolul 47
Accesul la date în scopul verificării la frontierele externe
(1)
Autoritățile de frontieră competente să efectueze verificări la frontiere la punctele de trecere a frontierelor externe
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399 consultă sistemul central al ETIAS utilizând datele de pe banda de citire
optică a documentului de călătorie.
(2)

Sistemul central al ETIAS afișează un răspuns care indică:

(a) dacă persoana deține sau nu o autorizație de călătorie valabilă și, în cazul unei autorizații de călătorie cu valabilitate
teritorială limitată eliberate în temeiul articolului 44, statul membru (statele membre) pentru care este valabilă aceasta;
(b) eventualele atenționări adăugate la autorizația de călătorie în temeiul articolului 36 alineatele (2) și (3);
(c) dacă autorizația de călătorie expiră în următoarele 90 de zile și perioada de valabilitate rămasă;
(d) datele menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (k) și (l).
(3)
În situația în care autorizația de călătorie urmează să expire în următoarele 90 de zile, autoritățile de frontieră îl
informează pe titularul respectivei autorizații de călătorie despre perioada de valabilitate rămasă, despre posibilitatea de a
transmite o cerere pentru o nouă autorizație de călătorie chiar și în timpul unei șederi pe teritoriul statelor membre,
precum și despre obligația de a deține o autorizație de călătorie valabilă pe toată perioada unei șederi pe termen scurt.
Respectivele informații sunt furnizate fie de către polițistul de frontieră la momentul verificărilor la frontiere, fie prin
intermediul echipamentului instalat la punctul de trecere a frontierei care permite resortisantului țării terțe să utilizeze
instrumentul de verificare menționat la articolul 31. În plus, informațiile sunt furnizate prin intermediul site-ului web
public menționat la articolul 16. Sistemul central al ETIAS transmite totodată automat titularului unei autorizații de
călătorie aceleași informații prin intermediul serviciului de e-mail.
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(4)
În cazul în care sistemul central al ETIAS răspunde prin afișarea unei atenționări adăugate la o autorizație de
călătorie în temeiul articolului 36 alineatul (2), autoritățile de frontieră efectuează o verificare în linia a doua. În vederea
realizării verificării în linia a doua, acestea sunt autorizate să consulte informațiile suplimentare adăugate în dosarul de
cerere în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) litera (e) sau cu articolul 44 alineatul (6) litera (f).
În cazul în care sistemul central al ETIAS răspunde prin afișarea unei atenționări menționate la articolul 36 alineatul (3) și
în cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, autoritățile de frontieră pot accesa sistemul central al ETIAS pentru a
obține informațiile suplimentare prevăzute la articolul 39 alineatul (1) litera (e) sau la articolul 44 alineatul (6) litera (f).
Articolul 48
Procedurile de rezervă în cazul imposibilității tehnice de accesare a datelor la frontierele externe
(1)
În cazul în care, din motive tehnice, este imposibil să se efectueze consultarea menționată la articolul 47 alineatul
(1) din cauza unei defecțiuni a oricărei părți a sistemului de informații al ETIAS, unitatea centrală a ETIAS notifică acest
lucru autorităților de frontieră și unităților naționale ale ETIAS din statele membre.
(2)
În cazul în care, din motive tehnice, este imposibil să se efectueze consultarea menționată la articolul 47 alineatul
(1) din cauza unei defecțiuni a infrastructurii naționale de frontieră dintr-un stat membru, autoritățile de frontieră notifică
acest lucru unității centrale a ETIAS și unității naționale a ETIAS din respectivul stat membru. Unitatea centrală a ETIAS
informează de îndată eu-LISA și Comisia în acest sens.
(3)
În ambele situații menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, autoritățile de frontieră aplică planurile lor
naționale pentru situații neprevăzute. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399, planul național pentru situații
neprevăzute poate autoriza autoritățile de frontieră să deroge temporar de la obligația de a consulta sistemul central al
ETIAS menționată la articolul 47 alineatul (1) din prezentul regulament.
(4)
Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptă modele de planuri pentru situații neprevăzute
pentru cazurile menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, inclusiv proceduri care trebuie urmate de către
autoritățile de frontieră. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 90 alineatul (2). Statele membre își adoptă propriile planuri naționale pentru situații neprevăzute
pe baza acestor modele de planuri, care trebuie adaptate necesităților la nivel național.
CAPITOLUL IX
UTILIZAREA ETIAS DE CĂTRE AUTORITĂȚILE RESPONSABILE ÎN DOMENIUL IMIGRAȚIEI

Articolul 49
Accesul la date al autorităților responsabile în domeniul imigrației
(1)
În scopul de a verifica sau de a confirma îndeplinirea condițiilor de intrare sau de ședere pe teritoriul statelor
membre și de a lua măsurile adecvate aferente, autoritățile responsabile în domeniul imigrației din statele membre au
acces la sistemul central al ETIAS pentru efectuarea de căutări utilizând datele menționate la articolul 17 alineatul (2)
literele (a)-(e).
(2)
Accesul la sistemul central al ETIAS în temeiul alineatului (1) din prezentul articol este permis numai în cazul în
care sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) s-a efectuat o căutare anterioară în EES în temeiul articolului 26 din Regulamentul (UE) 2017/2226; și
(b) rezultatul căutării indică faptul că EES nu conține o fișă de intrare care să corespundă prezenței resortisantului unei
țări terțe pe teritoriul statelor membre.
În cazul în care este necesar, îndeplinirea condițiilor menționate la primul paragraf literele (a) și (b) din prezentul alineat
este verificată prin accesarea evidențelor din EES prevăzute la articolul 46 din Regulamentul (UE) 2017/2226, care
corespund căutării menționate la primul paragraf litera (a) din prezentul alineat și răspunsului la care se face referire
la litera (b) din respectivul paragraf.
(3)
Sistemul central al ETIAS afișează un răspuns care indică dacă persoana deține sau nu o autorizație de călătorie
valabilă și, în cazul unei autorizații de călătorie cu valabilitate teritorială limitată eliberată în temeiul articolului 44, statele
membre pentru care este valabilă respectiva autorizație de călătorie. Sistemul central al ETIAS indică totodată dacă
autorizația de călătorie va expira în următoarele 90 de zile și perioada de valabilitate rămasă.
În cazul minorilor, autoritățile responsabile în domeniul imigrației au de asemenea acces la informațiile referitoare la
persoanele care exercită autoritatea părintească sau la tutorele legal al călătorului, menționate la articolul 17 alineatul (2)
litera (k).
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CAPITOLUL X
PROCEDURA ȘI CONDIȚIILE DE ACCES LA SISTEMUL CENTRAL AL ETIAS ÎN SCOPUL APLICĂRII LEGII

Articolul 50
Autoritățile desemnate ale statelor membre
(1)
Statele membre desemnează autoritățile care au dreptul de a solicita consultarea datelor înregistrate în sistemul
central al ETIAS pentru prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.
(2)
Fiecare stat membru desemnează un punct central de acces care asigură accesul la sistemul central al ETIAS.
Punctul central de acces verifică îndeplinirea condițiilor pentru solicitarea accesului la sistemul central al ETIAS, prevăzute
la articolul 52.
Autoritatea desemnată și punctul central de acces pot face parte din aceeași organizație, dacă dreptul intern permite acest
lucru, însă punctul central de acces acționează în mod deplin independent de autoritatea desemnată atunci când își
îndeplinește atribuțiile în temeiul prezentului regulament. Punctul central de acces este separat de autoritățile desemnate și
nu primește instrucțiuni din partea acestora în ceea ce privește rezultatul verificării pe care o efectuează în mod
independent.
Statele membre pot desemna mai multe puncte centrale de acces pentru a reflecta structura lor organizațională și
administrativă în îndeplinirea obligațiilor lor constituționale sau altor obligații legale.
Statele membre notifică eu-LISA și Comisiei autoritățile lor desemnate și punctele lor centrale de acces și pot în orice
moment să își modifice sau să își înlocuiască notificările.
(3)
La nivel național, fiecare stat membru întocmește o listă a unităților operative din cadrul autorităților desemnate
care sunt autorizate să solicite consultarea datelor stocate în sistemul central al ETIAS prin intermediul punctelor centrale
de acces.
(4)
Numai personalul împuternicit în mod corespunzător din cadrul punctelor centrale de acces este autorizat să
acceseze sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolele 51 și 52.
Articolul 51
Procedura de acces la sistemul central al ETIAS în scopul aplicării legii
(1)
O unitate operativă menționată la articolul 50 alineatul (3) transmite unui punct central de acces menționat la
articolul 50 alineatul (2), o cerere motivată, în format electronic sau în scris, pentru consultarea unui set specific de date
stocate în sistemul central al ETIAS. În cazul în care se solicită consultarea datelor menționate la articolul 17 alineatul (2)
litera (i) și alineatul (4) literele (a)-(c), cererea motivată în format electronic sau în scris include o justificare a necesității de
a consulta respectivele date specifice.
(2)
La primirea cererii de acces, punctul central de acces verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la
articolul 52, inclusiv controlând dacă orice cerere de consultare a datelor menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (i)
și alineatul (4) literele (a)-(c) este justificată.
(3)
În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la articolul 52, punctul central de acces prelucrează
cererea. Datele stocate în sistemul central al ETIAS accesate de punctul central de acces se transmit unității operative care
a făcut solicitarea într-un mod care să nu compromită securitatea datelor.
(4)
În caz de urgență, când trebuie prevenit un pericol iminent pentru viața unei persoane asociat unei infracțiuni de
terorism sau altei infracțiuni grave, punctul central de acces prelucrează solicitarea imediat și verifică doar ex post dacă
sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 52, inclusiv dacă a existat cu adevărat un caz de urgență.
Verificarea ex post este efectuată fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult șapte zile lucrătoare
după prelucrarea solicitării.
În cazul în care, în urma unei verificări ex post, se constată că accesul la datele înregistrate în sistemul central al ETIAS sau
consultarea acestora nu au fost justificate, toate autoritățile care au accesat datele respective șterg datele accesate din
sistemul central al ETIAS. Autoritățile informează punctul central de acces relevant din statul membru în care a fost
depusă solicitarea cu privire la ștergere.
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Articolul 52
Condițiile de acces al autorităților desemnate ale statelor membre la datele înregistrate în sistemul central al
ETIAS
(1)
Autoritățile desemnate pot solicita consultarea datelor stocate în sistemul central al ETIAS dacă sunt îndeplinite
toate condițiile următoare:
(a) accesarea în vederea consultării este necesară în scopul prevenirii, depistării sau investigării unei infracțiuni de terorism
ori a altei infracțiuni grave;
(b) accesarea în vederea consultării este necesară și proporțională într-un caz specific; și
(c) există dovezi sau motive întemeiate pentru a se considera că, prin consultarea datelor din sistemul central al ETIAS, se
va contribui la prevenirea, depistarea sau investigarea oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în special în cazul unei
suspiciuni justificate potrivit căreia suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism ori a altei infracțiuni
grave se încadrează într-o categorie de călători aflată sub incidența prezentului regulament.
(2)
Consultarea sistemului central al ETIAS se limitează la efectuarea de căutări utilizând drept criteriu una sau mai
multe dintre următoarele elemente de date înregistrate în dosarul de cerere:
(a) numele (de familie) și, dacă este (sunt) disponibil(e), prenumele (numele de botez);
(b) alte nume [pseudonim, nume artistic(e), nume uzual(e)];
(c) numărul documentului de călătorie;
(d) adresa de domiciliu;
(e) adresa de e-mail;
(f) numerele de telefon;
(g) adresa IP.
(3)
Consultarea sistemului central al ETIAS utilizând datele enumerate la alineatul (2) poate fi corelată cu următoarele
date din dosarul de cerere pentru a restrânge căutarea:
(a) cetățenia sau cetățeniile;
(b) sexul;
(c) data nașterii sau categoria de vârstă.
(4)
În cazul obținerii unui răspuns pozitiv pe baza datelor înregistrate într-un dosar de cerere, consultarea sistemului
central al ETIAS permite accesul la datele menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a)-(g) și (j)-(m), care sunt
înregistrate în respectivul dosar de cerere, precum și la datele introduse în respectivul dosar de cerere în ceea ce
privește eliberarea, refuzarea, anularea sau revocarea unei autorizații de călătorie, în conformitate cu articolele 39 și
43. Accesul la datele menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) literele (a)-(c), înregistrate în dosarul
de cerere, se acordă numai în cazul în care consultarea datelor respective a fost solicitată în mod explicit de o unitate
operativă într-o cerere motivată în format electronic sau în scris transmisă în temeiul articolului 51 alineatul (1), iar
cererea a fost verificată și aprobată în mod independent de către punctul central de acces. Consultarea sistemului central al
ETIAS nu permite accesul la datele privind educația menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (h).
Articolul 53
Procedura și condițiile de acces al Europol la datele înregistrate în sistemul central al ETIAS
(1)
În scopul articolului 1 alineatul (2), Europol poate solicita să consulte datele stocate în sistemul central al ETIAS și
poate transmite unității centrale a ETIAS o cerere motivată în format electronic pentru consultarea unui set specific de
date stocate în sistemul central al ETIAS. În cazul în care se solicită consultarea datelor menționate la articolul 17 alineatul
(2) litera (i) și alineatul (4) literele (a)-(c), cererea motivată în format electronic include o justificare a necesității de a
consulta respectivele date specifice.
(2)

Cererea motivată dovedește că sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a) consultarea este necesară pentru a sprijini și a consolida măsurile adoptate de statele membre pentru prevenirea,
depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave care intră sub incidența mandatului
Europol;
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(b) consultarea este necesară și proporțională într-un caz specific;
(c) consultarea se limitează la efectuarea de căutări utilizând datele menționate la articolul 52 alineatul (2) în combinație
cu datele enumerate la articolul 52 alineatul (3), dacă este cazul;
(d) există dovezi sau motive întemeiate pentru a se considera că prin consultarea datelor se va contribui la prevenirea,
depistarea sau investigarea oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în special în cazul unei suspiciuni justificate potrivit
căreia suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism sau a altei infracțiuni grave se încadrează într-o
categorie de călători aflată sub incidența prezentului regulament.
(3)
Cererile Europol de consultare a datelor stocate în sistemul central al ETIAS fac obiectul unei verificări prealabile
efectuate de o unitate specializată formată din funcționari ai Europol împuterniciți în mod corespunzător, care
examinează în mod eficient și în timp util dacă cererea îndeplinește toate condițiile de la alineatul (2).
(4)
În cazul obținerii unui răspuns pozitiv pe baza datelor stocate într-un dosar de cerere, consultarea sistemului
central al ETIAS permite accesul la datele menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a)-(g) și (j)-(m), precum și la
datele adăugate în dosarul de cerere în ceea ce privește eliberarea, refuzarea, anularea sau revocarea unei autorizații de
călătorie, în conformitate cu articolele 39 și 43. Accesul la datele menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (i) și
alineatul (4) literele (a)-(c) adăugate în dosarul de cerere se acordă numai în cazul în care consultarea datelor respective a
fost solicitată în mod explicit de Europol. Consultarea sistemului central al ETIAS nu permite accesul la datele privind
educația menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (h).
(5)
Odată ce unitatea specializată formată din funcționari ai Europol împuterniciți în mod corespunzător a aprobat
cererea, unitatea centrală a ETIAS prelucrează cererea de consultare a datelor stocate în sistemul central al ETIAS. Aceasta
transmite către Europol datele solicitate în așa fel încât să nu fie compromisă securitatea datelor.
CAPITOLUL XI
PĂSTRAREA ȘI MODIFICAREA DATELOR

Articolul 54
Păstrarea datelor
(1)

Fiecare dosar de cerere este stocat în sistemul central al ETIAS:

(a) pentru perioada de valabilitate a autorizației de călătorie;
(b) timp de cinci ani de la ultima decizie de refuzare, de anulare sau de revocare a autorizației de călătorie în conformitate
cu articolele 37, 40 și 41. În cazul în care datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o alertă înregistrată întrunul dintre sistemele de informații UE, în datele Europol, în bazele de date SLTD sau TDAWN ale Interpol, în lista de
supraveghere din ETIAS sau în regulile de verificare ale ETIAS care au determinat o astfel de decizie sunt șterse înainte
de expirarea perioadei de cinci ani, dosarul de cerere se șterge în termen de șapte zile de la data ștergerii datelor din
fișa, dosarul sau alerta respectivă. În acest scop, sistemul central al ETIAS verifică regulat și în mod automat dacă
condițiile pentru păstrarea dosarelor de cerere menționate la prezenta literă sunt îndeplinite în continuare. Dacă
acestea nu mai sunt îndeplinite, acesta șterge dosarul de cerere în mod automat.
(2)
Cu scopul de a facilita depunerea unei noi cereri după expirarea perioadei de valabilitate a unei autorizații de
călătorie ETIAS, dosarul de cerere poate fi stocat în sistemul central al ETIAS pentru o perioadă suplimentară de cel mult
trei ani de la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de călătorie și numai în cazul în care, în urma unei cereri de
exprimare a consimțământului, solicitantul consimte în mod liber și explicit, prin intermediul unei declarații semnate
electronic. Cererea de exprimare a consimțământului este prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de alte
aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă și utilizând un limbaj clar și simplu, în conformitate cu articolul 7 din
Regulamentul (UE) 2016/679.
Consimțământul se solicită după furnizarea automată a informațiilor conform articolului 15 alineatul (2). Informațiile
furnizate automat reamintesc solicitantului care este obiectivul păstrării datelor în concordanță cu informațiile menționate
la articolul 71 litera (o), precum și că există posibilitatea de a retrage consimțământul în orice moment.
În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, solicitantul poate, în orice moment, să își
retragă consimțământul. În cazul în care solicitantul își retrage consimțământul, dosarul de cerere se șterge automat din
sistemul central al ETIAS.
eu-LISA elaborează un instrument pentru a le permite solicitanților să își dea și să își retragă consimțământul. Respectivul
instrument este disponibil pe site-ul web specializat sau prin intermediul aplicației pentru dispozitive mobile.
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Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 pentru a defini mai în detaliu instrumentul care va fi utilizat
de către solicitanți pentru a-și da și pentru a-și retrage consimțământul.
(3)

La expirarea perioadei sale de păstrare, dosarul de cerere se șterge automat din sistemul central al ETIAS.
Articolul 55
Modificarea datelor și ștergerea anticipată a datelor

(1)
Unitatea centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS au obligația de a actualiza datele stocate în sistemul
central al ETIAS și de a se asigura că acestea sunt exacte. Unitatea centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS nu au
dreptul să modifice datele adăugate în formularul de cerere direct de către solicitant în temeiul articolului 17 alineatul (2),
(3) sau (4).
(2)
În cazul în care unitatea centrală a ETIAS are dovezi că datele înregistrate în sistemul central al ETIAS de către
unitatea centrală a ETIAS conțin erori de fapt sau că datele au fost prelucrate în sistemul central al ETIAS cu încălcarea
prezentului regulament, aceasta verifică datele respective și, dacă este necesar, le modifică sau le șterge imediat din
sistemul central al ETIAS.
(3)
În cazul în care statul membru responsabil are dovezi că datele înregistrate în sistemul central al ETIAS conțin erori
de fapt sau că datele au fost prelucrate în sistemul central al ETIAS cu încălcarea prezentului regulament, unitatea sa
națională a ETIAS verifică datele respective și, dacă este necesar, le modifică sau le șterge imediat din sistemul central al
ETIAS.
(4)
În cazul în care unitatea centrală a ETIAS are dovezi care sugerează că datele stocate în sistemul central al ETIAS
conțin erori de fapt sau că datele au fost prelucrate în sistemul central al ETIAS cu încălcarea prezentului regulament,
acesta contactează unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil în termen de 14 zile. Dacă statul membru
diferit de statul membru responsabil are astfel de dovezi, acesta contactează unitatea centrală a ETIAS sau unitatea
națională a ETIAS din statul membru responsabil în termen de 14 zile. Unitatea centrală a ETIAS sau unitatea
națională a ETIAS din statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în termen
de o lună și, dacă este necesar, modifică sau șterge fără întârziere datele din sistemul central al ETIAS.
(5)
În cazul în care un resortisant al unei țări terțe a dobândit cetățenia unui stat membru sau a intrat sub incidența
articolului 2 alineatul (2) literele (a)-(c), autoritățile respectivului stat membru verifică dacă persoana în cauză are o
autorizație de călătorie valabilă și, dacă este cazul, șterge imediat dosarul de cerere din sistemul central al ETIAS.
Autoritatea responsabilă de ștergerea dosarului de cerere este:
(a) unitatea națională a ETIAS din statul membru care a eliberat documentul de călătorie, astfel cum se menționează la
articolul 2 alineatul (2) litera (a);
(b) unitatea națională a ETIAS din statul membru a cărui cetățenie a dobândit-o respectivul resortisant al unei țări terțe;
(c) unitatea națională a ETIAS din statul membru care a eliberat permisul de ședere.
(6)
În cazul în care un resortisant al unei țări terțe intră sub incidența articolului 2 alineatul (2) litera (d), (e), (f) sau (l),
acesta poate informa autoritățile competente ale statului membru care a eliberat permisul de ședere, viza uniformă sau
viza națională de lungă ședere menționată în respectivul articol că are o autorizație de călătorie valabilă și poate solicita
ștergerea dosarului de cerere corespunzător din sistemul central al ETIAS. Autoritățile statului membru în cauză verifică
dacă persoana respectivă deține o autorizație de călătorie valabilă. Dacă se confirmă faptul că persoana deține o astfel de
autorizație, unitatea națională a ETIAS din statul membru care a eliberat permisul de ședere, viza uniformă sau viza
națională de lungă ședere șterge imediat dosarul de cerere din sistemul central al ETIAS.
(7)
În cazul în care un resortisant al unei țări terțe a intrat sub incidența articolului 2 alineatul (2) litera (g), acesta
poate informa autoritățile competente ale următorului stat membru pe teritoriul căruia intră cu privire la această
schimbare. Respectivul stat membru informează unitatea centrală a ETIAS în termen de 14 zile. Unitatea centrală a
ETIAS verifică exactitatea datelor în termen de o lună și, dacă este necesar, șterge dosarul de cerere fără întârziere din
sistemul central al ETIAS.
(8)
Fără a aduce atingere căilor de atac administrative sau nejudiciare existente, persoanele au acces la o cale de atac
judiciară eficientă pentru a se asigura că datele stocate în ETIAS sunt modificate sau șterse.
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CAPITOLUL XII
PROTECȚIA DATELOR

Articolul 56
Protecția datelor
(1)
În cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de
Coastă și de către eu-LISA, se aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
(2)
Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către unitățile naționale
ale ETIAS care evaluează cererile, de către autoritățile de frontieră și de către autoritățile responsabile în domeniul
imigrației.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal de către unitățile naționale ale ETIAS este efectuată de autoritățile
competente care evaluează cererile în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor
infracțiuni grave, se aplică Directiva (UE) 2016/680.
În cazul în care unitatea națională a ETIAS decide cu privire la eliberarea, refuzarea, revocarea sau anularea unei autorizații
de călătorie, se aplică Regulamentul (UE) 2016/679.
(3)
Directiva (UE) 2016/680 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile desemnate ale statelor
membre în sensul articolului 1 alineatul (2) din prezentul regulament.
(4)
Regulamentul (UE) 2016/794 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol în temeiul arti
colelor 29 și 53 din prezentul regulament.
Articolul 57
Operatorul de date
(1)
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă este considerată operator de date în conformitate
cu articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în
sistemul central al ETIAS. În ceea ce privește gestionarea securității informațiilor din sistemul central al ETIAS, eu-LISA
este considerată operator.
(2)
În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul central al ETIAS de către un stat membru,
unitatea națională a ETIAS este considerată operator în conformitate cu articolul 4 punctul 7 din Regulamentul (UE)
2016/679. Aceasta are responsabilitatea centrală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul central al
ETIAS de către statul membru respectiv.
Articolul 58
Persoana împuternicită de operator
(1)
eu-LISA este considerată persoană împuternicită de operator în conformitate cu articolul 2 litera (e) din Regula
mentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de informații al ETIAS.
(2)

eu-LISA se asigură că sistemul de informații al ETIAS funcționează în conformitate cu prezentul regulament.
Articolul 59
Securitatea prelucrării

(1)
eu-LISA, unitatea centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS asigură securitatea prelucrării datelor cu caracter
personal în temeiul prezentului regulament. eu-LISA, unitatea centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS cooperează
în ceea ce privește sarcinile legate de securitatea datelor.
(2)
Fără a aduce atingere articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, eu-LISA ia măsurile necesare pentru a
asigura securitatea sistemului de informații al ETIAS.
(3)
Fără a aduce atingere articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și articolelor 32 și 34 din Regulamentul
(UE) 2016/679, eu-LISA, unitatea centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS adoptă măsurile necesare, inclusiv un
plan de securitate, un plan de asigurare a continuității activității și un plan de recuperare în caz de dezastru, pentru:
(a) a proteja fizic datele, inclusiv prin elaborarea de planuri pentru situații neprevăzute în scopul protecției infrastructurii
critice;
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(b) a împiedica accesul persoanelor neautorizate la serviciul web securizat, la serviciul de e-mail, la serviciul de cont
securizat, la portalul pentru operatorii de transport, la instrumentul de verificare pentru solicitanți și la instrumentul
pentru acordarea sau retragerea consimțământului pus la dispoziția solicitanților;
(c) a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor și în incintele naționale, în
conformitate cu scopurile ETIAS;
(d) a împiedica citirea, copierea, modificarea sau îndepărtarea neautorizată a suporturilor de date;
(e) a împiedica introducerea neautorizată de date, precum și orice inspectare, modificare sau ștergere neautorizată a
datelor cu caracter personal înregistrate;
(f)

a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate, cu ajutorul
echipamentelor de comunicare a datelor;

(g) a împiedica prelucrarea neautorizată a datelor în sistemul central al ETIAS și orice modificare ori ștergere neauto
rizată a datelor prelucrate în sistemul central al ETIAS;
(h) a asigura că persoanele autorizate să acceseze sistemul de informații al ETIAS au acces numai la datele care fac
obiectul autorizației lor de acces, prin utilizarea exclusivă a unor nume de utilizator individuale și unice, precum și a
unor moduri de acces confidențiale;
(i)

a asigura că toate autoritățile cu drept de acces la sistemul de informații al ETIAS creează profiluri care descriu
funcțiile și responsabilitățile persoanelor autorizate să acceseze datele și pun aceste profiluri la dispoziția autorităților
de supraveghere;

(j)

a asigura că se poate verifica și stabili care sunt organismele cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal prin
utilizarea echipamentelor de comunicare a datelor;

(k) a asigura că se poate verifica și stabili ce date au fost prelucrate în sistemul de informații al ETIAS, în ce moment, de
către cine și cu ce scop;
(l)

a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul trans
miterii acestora către sau din sistemul central al ETIAS ori în timpul transportului suporturilor de date, în special prin
intermediul unor tehnici de criptare corespunzătoare;

(m) a asigura că, în cazul unei întreruperi, sistemele instalate pot fi readuse la operarea normală;
(n) a asigura fiabilitatea, garantând că orice erori de funcționare a ETIAS sunt semnalate în mod adecvat și că sunt luate
măsurile tehnice necesare pentru a garanta că datele cu caracter personal pot fi recuperate în cazul coruperii acestora
din cauza unei funcționări defectuoase a ETIAS;
(o) a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate prevăzute la prezentul alineat și a lua măsurile de organizare
necesare referitoare la supravegherea internă, astfel încât să se asigure respectarea prezentului regulament.
(4)
Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptă un model de plan de securitate și un model de
plan de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru. Respectivele acte de punere în aplicare sunt
adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2). Consiliul de administrație al
eu-LISA, consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și statele membre
adoptă planurile de securitate și planurile de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru pentru
eu-LISA, pentru unitatea centrală a ETIAS și, respectiv, pentru unitățile naționale ale ETIAS. Acestea utilizează ca bază
modelele de planuri adoptate de Comisie, ajustate în funcție de necesități.
(5)
eu-LISA informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia, precum și Autoritatea Europeană pentru Protecția
Datelor cu privire la măsurile pe care le ia în temeiul prezentului articol.
Articolul 60
Incidente de securitate
(1)
Orice eveniment care are sau care poate avea un impact asupra securității ETIAS și care poate cauza daune sau
pierderi datelor stocate în ETIAS este considerat a fi un incident de securitate, în special în cazul în care este posibil să se
fi accesat datele în mod neautorizat sau în cazul în care au fost compromise sau este posibil să fi fost compromise
disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.
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Incidentele de securitate se gestionează astfel încât să se asigure un răspuns rapid, eficace și corespunzător.

(3)
Fără a aduce atingere dispozițiilor privind notificarea și comunicarea în cazul încălcării securității datelor cu caracter
personal, în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) 2016/679, al articolului 30 din Directiva (UE) 2016/680 sau al
ambelor, statele membre informează Comisia, eu-LISA și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la
incidentele de securitate. În cazul unui incident de securitate în legătură cu sistemul de informații al ETIAS, eu-LISA
informează Comisia și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Europol notifică Comisia și Autoritatea Europeană
pentru Protecția Datelor în cazul unui incident de securitate legat de ETIAS.
(4)
Informațiile privind un incident de securitate care are sau care ar putea avea un impact asupra funcționării ETIAS
sau asupra disponibilității, integrității și confidențialității datelor stocate în ETIAS sunt puse la dispoziția Comisiei și, dacă
sunt afectate, la dispoziția unității centrale a ETIAS, a unităților naționale ale ETIAS și a Europol. Astfel de incidente se
raportează în conformitate cu planul de gestionare a incidentelor care trebuie furnizat de eu-LISA.
(5)
Statele membre, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, eu-LISA și Europol colaborează
în cazul în care survine un incident de securitate.
Articolul 61
Monitorizarea proprie
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Europol și statele membre se asigură că fiecare
autoritate care are drept de acces la sistemul de informații al ETIAS ia măsurile necesare pentru asigurarea conformității
cu prezentul regulament și cooperează, în cazul în care este necesar, cu autoritatea de supraveghere.
Articolul 62
Sancțiuni
Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament și
iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și
disuasive.
Articolul 63
Răspunderea
(1)
Fără a aduce atingere dreptului la despăgubiri și răspunderii din partea operatorului sau a persoanei împuternicite
de către operator în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva (UE) 2016/680 și Regulamentul (CE)
nr. 45/2001:
(a) orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a unei operațiuni ilegale de
prelucrare a datelor cu caracter personal sau a oricărei alte acțiuni incompatibile cu prezentul regulament realizate de
către un stat membru are dreptul de a primi despăgubiri din partea statului membru respectiv;
(b) orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a oricărei acțiuni incompa
tibile cu dispozițiile prezentului regulament realizate de eu-LISA are dreptul de a primi despăgubiri din partea acesteia.
eu-LISA este responsabilă de operațiunile ilegale de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu rolul
său de persoană împuternicită de către operator sau, după caz, de operator.
Statul membru sau eu-LISA este exonerată de răspunderea în temeiul primului paragraf, integral sau parțial, dacă
dovedește că nu este responsabilă de fapta care a provocat prejudiciul.
(2)
În cazul prejudiciilor produse sistemului central al ETIAS ca urmare a nerespectării de către un stat membru a
oricăreia dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament, răspunderea aparține statului membru respectiv,
cu excepția cazului în care și în măsura în care eu-LISA sau un alt stat membru participant la sistemul central al ETIAS nu
a luat măsurile rezonabile necesare pentru a preveni producerea prejudiciului sau pentru a reduce la minimum impactul
acestuia.
(3)
Acțiunile în despăgubiri împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt
reglementate de dreptul intern al statului membru respectiv. Acțiunile în despăgubiri împotriva operatorului sau a eu-LISA
pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) fac obiectul condițiilor prevăzute în tratate.
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Articolul 64
Dreptul de acces, dreptul la rectificarea, completarea și ștergerea datelor cu caracter personal și dreptul la
restricționarea prelucrării
(1)
Fără a aduce atingere dreptului la informare prevăzut la articolele 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001,
solicitanții ale căror date sunt stocate în sistemul central al ETIAS sunt informați, la momentul colectării datelor lor, cu
privire la procedurile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolele 13-16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la
articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679. Acestora le sunt furnizate, în același timp, și datele de contact ale
responsabilului cu protecția datelor din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și al
Autorității Europene pentru Protecția Datelor.
(2)
Pentru a-și exercita drepturile prevăzute la articolele 13-16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la articolele 1518 din Regulamentul (UE) 2016/679, orice solicitant are dreptul de a se adresa unității centrale a ETIAS sau unității
naționale a ETIAS responsabile de cererea sa. Unitatea care primește cererea examinează solicitarea și răspunde la aceasta
cât mai rapid posibil, în termen de maximum 30 de zile.
În cazul în care în urma unei cereri se constată că datele stocate în sistemul central al ETIAS conțin erori de fapt sau au
fost înregistrate ilegal, unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil rectifică
sau șterge fără întârziere datele respective din sistemul central al ETIAS.
În cazul în care, în urma unei solicitări în temeiul prezentului alineat, o autorizație de călătorie este modificată de unitatea
centrală a ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS în cursul perioadei sale de valabilitate, sistemul central al ETIAS
efectuează prelucrarea automată prevăzută la articolul 20 pentru a stabili dacă dosarul de cerere modificat generează un
răspuns pozitiv în temeiul articolului 20 alineatele (2)-(5). În cazul în care, în urma prelucrării automate, nu se obține
niciun răspuns pozitiv, sistemul central al ETIAS eliberează o autorizație de călătorie modificată cu aceeași perioadă de
valabilitate ca cea a autorizației originale și notifică solicitantului acest fapt. În cazul în care, în urma prelucrării automate,
se obțin unul sau mai multe răspunsuri pozitive, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează
riscul în materie de securitate, riscul de imigrație ilegală ori riscul epidemic ridicat în conformitate cu articolul 26. Aceasta
decide dacă să elibereze o autorizație de călătorie modificată sau, în cazul în care ajunge la concluzia că nu mai sunt
îndeplinite condițiile de acordare a autorizației de călătorie, dacă să revoce autorizația de călătorie.
(3)
În cazul în care unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil de cerere
nu este de acord cu afirmația că datele stocate în sistemul central al ETIAS conțin erori de fapt sau au fost înregistrate
ilegal, unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil adoptă fără întârziere o
decizie administrativă prin care persoanei vizate i se explică, în scris, motivele pentru care nu este dispusă să corecteze sau
să șteargă datele care o privesc.
(4)
Respectiva decizie furnizează, de asemenea, persoanei vizate informații care explică posibilitatea de a contesta
decizia luată în privința cererii menționate la alineatul (2) și, dacă este cazul, informații cu privire la modalitatea de a
introduce o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau instanțele judecătorești competente și cu privire la orice
asistență de care poate beneficia, inclusiv din partea autorităților naționale de supraveghere competente.
(5)
Orice cerere înaintată în temeiul alineatului (2) conține informațiile necesare pentru a identifica persoana vizată.
Aceste informații se utilizează exclusiv pentru a permite exercitarea drepturilor menționate la alineatul (2) și apoi se șterg
imediat.
(6)
Unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil ține o evidență sub forma
unui document scris care să ateste faptul că s-a depus o cerere de tipul celei menționate la alineatul (2) și modul în care
aceasta a fost soluționată. Aceasta pune documentul respectiv la dispoziția autorităților naționale de supraveghere
competente în domeniul protecției datelor fără întârziere, în cel mult șapte zile de la luarea deciziei de a rectifica sau
șterge datele menționate la alineatul (2) al doilea paragraf sau, respectiv, de la luarea deciziei menționate la alineatul (3).
Articolul 65
Comunicarea datelor cu caracter personal către țări terțe, organizații internaționale și entități private
(1)
Datele cu caracter personal stocate în sistemul central al ETIAS nu se transferă și nu se pun la dispoziția niciunei
țări terțe, organizații internaționale sau entități private, cu excepția transferurilor către Interpol în scopul efectuării
prelucrării automate menționate la articolul 20 alineatul (2) literele (b) și (l) din prezentul regulament. Transferurile de
date cu caracter personal către Interpol fac obiectul dispozițiilor articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
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(2)
Datele cu caracter personal accesate din sistemul central al ETIAS de un stat membru sau de Europol în scopul
menționat la articolul 1 alineatul (2) nu se transferă și nu se pun la dispoziția niciunei țări terțe, organizații internaționale
sau entități private. Interdicția se aplică și atunci când aceste date sunt prelucrate ulterior la nivel național sau între statele
membre.
(3)
Prin derogare de la articolul 49 din prezentul regulament, în cazul în care acest lucru este necesar în scopul
returnării, autoritățile responsabile în domeniul imigrației pot accesa sistemul central al ETIAS pentru a extrage datele care
urmează a fi transferate către o țară terță, în cazuri individuale, numai atunci când sunt îndeplinite în totalitate urmă
toarele condiții:
(a) s-a efectuat o căutare anterioară în EES în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) 2017/2226; și
(b) această căutare indică faptul că EES nu conține date referitoare la resortisantul unei țări terțe care urmează să fie
returnat.
În cazul în care este necesar, îndeplinirea acestor condiții este verificată prin accesarea evidențelor prevăzute la articolul 46
din Regulamentul (UE) 2017/2226 corespunzătoare căutării menționate la primul paragraf litera (a) din prezentul alineat
și răspunsului aferent de la litera (b) de la respectivul paragraf.
În cazul în care respectivele condiții sunt îndeplinite, autoritățile responsabile în domeniul imigrației au acces la inte
rogarea sistemului central al ETIAS utilizând drept criteriu, integral sau parțial, datele menționate la articolul 17 alineatul
(2) literele (a)-(e) din prezentul regulament. În cazul în care un dosar de cerere din ETIAS corespunde acestor date,
autoritățile responsabile în domeniul imigrației vor avea acces la datele menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a)(g) din prezentul regulament și, în cazul minorilor, alineatul (2) litera (k) din respectivul articol.
Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, datele accesate din sistemul central al ETIAS de către autoritățile
responsabile în domeniul imigrației pot fi transferate unei țări terțe în cazuri individuale, dacă acest lucru este necesar
pentru a dovedi identitatea resortisanților țărilor terțe, exclusiv în scopul returnării, și numai în cazul în care este
îndeplinită una dintre următoarele condiții:
(a) Comisia a adoptat, în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, o decizie în care
constată că țara terță respectivă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal;
(b) au fost prezentate garanții adecvate, astfel cum se prevede la articolul 46 din Regulamentul (UE) 2016/679, de
exemplu prin intermediul unui acord de readmisie care este în vigoare între Uniune sau un stat membru și țara
terță în cauză;
(c) se aplică articolul 49 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Datele menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a), (b), (d), (e) și (f) din prezentul regulament pot fi transferate
numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
(a) transferul datelor este realizat în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii, în special dispozițiile
privind protecția datelor, inclusiv capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679, ale acordurilor de readmisie, precum
și ale dreptului intern al statului membru care transferă datele;
(b) țara terță a fost de acord să prelucreze datele exclusiv în scopurile pentru care acestea au fost furnizate; și
(c) a fost emisă o decizie de returnare adoptată în temeiul Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a
Consiliului (1) cu privire la resortisantul țării terțe în cauză, cu condiția ca aplicarea unei astfel de decizii de
returnare să nu fie suspendată și să nu fi fost introdusă nicio cale de atac care poate conduce la suspendarea
aplicării acesteia.
(4)
Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe în temeiul alineatului (3) nu aduc atingere drepturilor
solicitanților și ale beneficiarilor de protecție internațională, în special în ceea ce privește principiul nereturnării.
(5)
Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, datele din sistemul central al ETIAS menționate la articolul 52
alineatul (4) accesate de autoritățile desemnate în scopurile menționate la articolul 1 alineatul (2) pot fi transferate sau
puse la dispoziția unei țări terțe de către autoritatea desemnată, în cazuri individuale, numai dacă sunt îndeplinite toate
condițiile următoare:
(a) survine un caz excepțional de urgență, care implică:
(i) un pericol iminent asociat cu o infracțiune de terorism; sau
(1) Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune
aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008,
p. 98).

L 236/54

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

19.9.2018

(ii) un pericol iminent pentru viața unei persoane, pericolul respectiv fiind asociat cu o infracțiune gravă;
(b) transferul de date este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea, pe teritoriul statelor membre sau în țara
terță în cauză, a unei astfel de infracțiuni de terorism sau a unei infracțiuni grave;
(c) autoritatea desemnată are acces la aceste date în conformitate cu procedura și condițiile prevăzute la articolele 51
și 52;
(d) transferul este efectuat în conformitate cu condițiile aplicabile prevăzute de Directiva (UE) 2016/680, în special la
capitolul V;
(e) a fost transmisă, din țara terță, o cerere motivată în mod corespunzător, în formă scrisă sau pe cale electronică;
(f) este asigurată în mod reciproc furnizarea către statul membru care operează ETIAS a oricărei informații din sistemele
privind autorizația de călătorie deținute de țara terță solicitantă.
Atunci când se efectuează un transfer în temeiul primului paragraf din prezentul alineat, acest transfer se documentează,
iar documentația se pune, la cerere, la dispoziția autorității de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 41
alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, incluzând data și ora transferului, informații cu privire la autoritatea
competentă destinatară, justificarea transferului și datele cu caracter personal transferate.
Articolul 66
Supravegherea de către autoritatea de supraveghere
(1)
Fiecare stat membru se asigură că autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) 2016/679 monitorizează independent legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul
prezentului regulament de către statul membru în cauză, inclusiv a transmiterii acestora către și din ETIAS.
(2)
Fiecare stat membru se asigură că actele cu putere de lege și actele administrative naționale adoptate în temeiul
Directivei (UE) 2016/680 sunt aplicabile și accesului la ETIAS de către autoritățile sale naționale în conformitate cu
capitolul X din prezentul regulament, inclusiv în ceea ce privește drepturile persoanelor ale căror date sunt accesate în
acest mod.
(3)
Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680
monitorizează legalitatea accesului statelor membre la datele cu caracter personal în conformitate cu capitolul X din
prezentul regulament, inclusiv a transmiterii datelor către și din ETIAS. Articolul 66 alineatele (5) și (6) din prezentul
regulament se aplică în mod corespunzător.
(4)
Autoritatea sau autoritățile de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul
(UE) 2016/679 se asigură că se realizează un audit al operațiunilor de prelucrare a datelor desfășurate de unitățile
naționale ale ETIAS, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante, cel puțin o dată la trei ani de la
punerea în funcțiune a ETIAS. Rezultatele auditului pot fi luate în considerare în evaluările realizate în cadrul meca
nismului instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului (1). Autoritatea de supraveghere instituită în
conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 publică anual numărul solicitărilor de recti
ficare, completare sau ștergere a datelor ori de restricționare a prelucrării datelor, acțiunile întreprinse ulterior, precum și
numărul rectificărilor, completărilor, ștergerilor și restricționărilor prelucrării efectuate în urma solicitărilor adresate de
persoanele în cauză.
(5)
Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) 2016/679 dispune de resurse și de cunoștințe de specialitate suficiente pentru a îndeplini
atribuțiile care i-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament.
(6)
Statele membre furnizează toate informațiile solicitate de autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu
articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. În special, acestea îi furnizează informații privind activitățile
desfășurate în conformitate cu responsabilitățile lor, astfel cum se prevede în prezentul regulament. Statele membre acordă
autorității de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 accesul
la evidențele lor și îi permit în orice moment accesul la toate incintele lor utilizate în scopul ETIAS.
(1) Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în
vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a
Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).
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Articolul 67
Supravegherea de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(1)
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este responsabilă de monitorizarea activităților de prelucrare a
datelor cu caracter personal ale eu-LISA, ale Europol și ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de
Coastă în legătură cu ETIAS, precum și de asigurarea conformității desfășurării acestora cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001
și cu prezentul regulament.
(2)
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se asigură că, cel puțin o dată la trei ani, se efectuează un audit al
activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal de către eu-LISA și unitatea centrală a ETIAS, în conformitate cu
standardele internaționale de audit relevante. Un raport asupra acestui audit se trimite Parlamentului European,
Consiliului, Comisiei, eu-LISA și autorităților de supraveghere. Se acordă eu-LISA și Agenției Europene pentru Poliția
de Frontieră și Garda de Coastă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.
(3)
eu-LISA și unitatea centrală a ETIAS pun la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor informațiile
solicitate de aceasta, asigurându-i accesul la toate documentele și la evidențele lor, precum și în toate incintele lor, în orice
moment.
Articolul 68
Cooperarea dintre autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(1)
Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, fiecare acționând în limitele
competențelor sale respective, cooperează activ în cadrul responsabilităților lor. Acestea asigură o supraveghere coor
donată a ETIAS și a infrastructurilor naționale de frontieră.
(2)
Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor fac schimb de informații relevante,
se asistă reciproc în efectuarea auditurilor și a inspecțiilor, examinează eventualele dificultăți legate de interpretarea sau
aplicarea prezentului regulament, evaluează problemele privind exercitarea supravegherii independente sau exercitarea
drepturilor persoanei vizate, formulează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluții comune la eventualele
probleme și promovează sensibilizarea publicului în ceea ce privește drepturile în materie de protecție a datelor, după caz.
(3)
În scopul alineatului (2), autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc
cel puțin de două ori pe an în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor instituit prin Regulamentul (UE)
2016/679. Costurile aferente reuniunilor și organizarea acestora sunt în sarcina comitetului respectiv. În cursul primei
reuniuni se adoptă regulamentul de procedură. Alte metode de lucru sunt elaborate de comun acord, dacă este necesar.
(4)
La fiecare doi ani, Comitetul european pentru protecția datelor trimite Parlamentului European, Consiliului,
Comisiei, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și eu-LISA un raport comun al activităților.
Acest raport include un capitol despre fiecare stat membru, elaborat de autoritatea de supraveghere a statului membru
respectiv.
Articolul 69
Ținerea evidențelor
(1)
eu-LISA ține evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor din sistemul de informații al ETIAS. Aceste
evidențe includ următoarele elemente:
(a) scopul accesării;
(b) data și ora fiecărei operațiuni;
(c) datele utilizate pentru prelucrarea automată a cererilor;
(d) răspunsurile pozitive generate în cursul efectuării prelucrării automate prevăzute la articolul 20;
(e) datele utilizate pentru verificarea identității stocate în sistemul central al ETIAS sau alte sisteme de informații și baze
de date;
(f) rezultatele procesului de verificare menționat la articolul 22; și
(g) membrul personalului care a desfășurat procesul respectiv.
(2)
Unitatea centrală a ETIAS ține evidențe privind membrii personalului autorizat în mod corespunzător să efectueze
verificări ale identității.
Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil ține evidențe privind membrii personalului autorizat în mod
corespunzător să introducă sau să extragă date.
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(3)
eu-LISA ține evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în sistemul de informații al ETIAS
care presupun accesul autorităților de frontieră menționate la articolul 47 și al autorităților responsabile în domeniul
imigrației menționate la articolul 49. Aceste evidențe indică data și ora fiecărei operațiuni, datele utilizate pentru lansarea
căutării, datele transmise de sistemul central al ETIAS și denumirea autorităților de frontieră și a autorităților responsabile
în domeniul imigrației care introduc și extrag datele.
În plus, autoritățile competente țin evidențe privind membrii personalului autorizat în mod corespunzător să introducă și
să extragă datele.
(4)
Aceste evidențe pot fi utilizate numai pentru monitorizarea admisibilității prelucrării datelor și pentru asigurarea
securității și a integrității datelor. Evidențele respective sunt protejate, prin măsuri corespunzătoare, împotriva accesului
neautorizat. Acestea sunt șterse la un an de la expirarea perioadei de păstrare menționate la articolul 54, dacă nu sunt
necesare pentru proceduri de monitorizare deja inițiate.
eu-LISA și unitățile naționale ale ETIAS pun evidențele la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a
autorităților de supraveghere competente, la cerere.
Articolul 70
Ținerea evidențelor aferente cererilor de consultare a datelor în scopul prevenirii, depistării și investigării
infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave
(1)
eu-LISA ține evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor din cadrul sistemului central al ETIAS care
implică accesul punctelor centrale de acces menționate la articolul 50 alineatul (2) în scopul prevăzut la articolul 1
alineatul (2). Evidențele respective indică data și ora fiecărei operațiuni, datele utilizate pentru lansarea căutării, datele
transmise de sistemul central al ETIAS și numele membrilor personalului autorizat al punctelor centrale de acces care
introduc și extrag datele.
(2)
În plus, fiecare stat membru și Europol țin evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor în sistemul
central al ETIAS care rezultă din cererile de consultare a datelor sau din accesul la datele stocate în sistemul central al
ETIAS în scopul prevăzut la articolul 1 alineatul (2).
(3)

Evidențele menționate la alineatul (2) indică:

(a) scopul exact al cererii de consultare a datelor stocate în sistemul central al ETIAS sau de acces la acestea, inclusiv
infracțiunea de terorism sau altă infracțiune gravă vizată, iar în cazul Europol, scopul exact al cererii de consultare;
(b) decizia luată cu privire la admisibilitatea cererii;
(c) referința dosarului național;
(d) data și ora exactă a cererii de acces înaintate de punctul central de acces către sistemul central al ETIAS;
(e) dacă este cazul, utilizarea procedurii de urgență menționate la articolul 51 alineatul (4) și rezultatul verificării ex post;
(f) care dintre datele sau seturile de date menționate la articolul 52 alineatele (2) și (3) au fost utilizate pentru consultare;
și
(g) în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794, datele de identificare ale funcționarului
care a efectuat căutarea și ale funcționarului care a dispus căutarea sau transmiterea datelor.
(4)
Evidențele menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol se utilizează numai pentru a verifica admisibi
litatea cererii, pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor și pentru a asigura integritatea și securitatea datelor.
Evidențele respective sunt protejate, prin măsuri corespunzătoare, împotriva accesului neautorizat. Acestea sunt șterse la
un an de la expirarea perioadei de păstrare menționate la articolul 54, dacă nu sunt necesare pentru proceduri de
monitorizare deja inițiate. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere competente
care sunt responsabile cu monitorizarea legalității prelucrării datelor și a integrității și securității datelor au acces la
evidențe, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin. Autoritatea responsabilă cu verificarea admisibilității
cererii are, de asemenea, acces la evidențe în acel scop. În afara scopurilor menționate mai sus, datele cu caracter personal
sunt șterse din toate dosarele naționale și ale Europol după o perioadă de o lună, cu excepția cazului în care datele
respective sunt necesare în scopurile anchetei penale specifice în curs pentru care au fost solicitate de către statul membru
respectiv sau de către Europol. Doar evidențele care conțin date fără caracter personal pot fi utilizate pentru monitorizarea
și evaluarea menționate la articolul 92.
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CAPITOLUL XIII
SENSIBILIZAREA PUBLICULUI

Articolul 71
Informarea publicului larg
După consultarea Comisiei și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor, unitatea centrală a ETIAS pune la dispoziția
publicului larg toate informațiile relevante cu privire la cererea de autorizație de călătorie. Aceste informații sunt
disponibile pe site-ul web public și includ:
(a) criteriile, condițiile și procedurile de solicitare a unei autorizații de călătorie;
(b) informații privind site-ul web și aplicația pentru dispozitive mobile prin care poate fi transmisă cererea;
(c) informații privind posibilitatea transmiterii unei cereri de către o altă persoană ori de către un intermediar comercial;
(d) informații privind posibilitatea de a raporta abuzuri comise de intermediarii comerciali care folosesc formularul
prevăzut la articolul 15 alineatul (5);
(e) termenele în care se ia o decizie cu privire la cerere prevăzute la articolul 32;
(f)

faptul că o autorizație de călătorie este legată de documentul de călătorie indicat în formularul de cerere și că, în
consecință, expirarea și orice modificare a documentului de călătorie au drept consecință nulitatea sau nerecu
noașterea autorizației de călătorie la trecerea frontierei;

(g) faptul că solicitanții sunt responsabili pentru caracterul autentic, complet, corect și temeinic al datelor transmise și
pentru veridicitatea și temeinicia declarațiilor pe care le fac;
(h) faptul că deciziile cu privire la cereri trebuie notificate solicitanților, că, în cazul în care o autorizație de călătorie este
refuzată, aceste decizii trebuie să menționeze motivele pe care se întemeiază refuzul și faptul că solicitanții ale căror
cereri au fost respinse au dreptul de a exercita o cale de atac, precum și informații referitoare la procedura care
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac, inclusiv detaliile privind autoritatea competentă și termenul de
introducere a căii de atac;
(i)

faptul că solicitanții au posibilitatea de a contacta unitatea centrală a ETIAS și de a semnala că scopul deplasării lor
are la bază motive umanitare sau este legat de obligații internaționale, precum și condițiile și procedurile aferente;

(j)

condițiile de intrare prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399 și faptul că o ședere pe termen scurt
este posibilă numai pentru o durată de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile, cu excepția
resortisanților țărilor terțe care beneficiază de dispoziții mai favorabile ale unui acord bilateral preexistent Convenției
de punere în aplicare a Acordului Schengen;

(k) faptul că simpla deținere a unei autorizații de călătorie nu conferă în mod automat dreptul de intrare;
(l)

faptul că autoritățile de frontieră pot solicita documente justificative la frontierele externe pentru a verifica dacă sunt
îndeplinite condițiile de intrare;

(m) faptul că deținerea unei autorizații de călătorie valabile constituie o condiție de ședere care trebuie îndeplinită pe toată
perioada unei șederi pe termen scurt pe teritoriul statelor membre;
(n) un link către serviciul web menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE) 2017/2226, care permite resortisanților
țărilor terțe să verifice în orice moment durata rămasă de ședere autorizată;
(o) faptul că datele introduse în sistemul de informații al ETIAS sunt utilizate în scopul gestionării frontierelor, inclusiv
pentru verificări în bazele de date, și pot fi accesate de către statele membre și Europol în scopul prevenirii, depistării
și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, în conformitate cu procedurile și condițiile
menționate la capitolul X;
(p) perioada de stocare a acestor date;
(q) drepturile persoanelor vizate în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 45/2001, (UE) 2016/679 și (UE) 2016/794 și
Directivei (UE) 2016/680;
(r) posibilitatea călătorilor de a obține sprijin în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (m).
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Articolul 72
Campania de informare
La începerea funcționării ETIAS, Comisia organizează, în cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă, cu unitatea
centrală a ETIAS și cu statele membre, inclusiv cu consulatele acestora în țările terțe în cauză, o campanie de informare
pentru a aduce la cunoștința resortisanților țărilor terțe care intră sub incidența prezentului regulament că au obligația de
a deține o autorizație de călătorie valabilă atât pentru a trece frontierele externe, cât și pe întreaga perioadă a șederii pe
termen scurt a acestora pe teritoriul statelor membre.
Această campanie de informare se desfășoară în mod periodic și în cel puțin una dintre limbile oficiale ale țărilor ai căror
resortisanți intră sub incidența prezentului regulament.
CAPITOLUL XIV
RESPONSABILITĂȚI

Articolul 73
Responsabilitățile eu-LISA în timpul etapei de proiectare și dezvoltare
(1)
Sistemul central al ETIAS este găzduit de eu-LISA în sediile sale tehnice și asigură funcționalitățile prevăzute în
prezentul regulament, în conformitate cu condițiile de securitate, disponibilitate, calitate și viteză prevăzute la alineatul (3)
din prezentul articol și la articolul 74 alineatul (1).
(2)
Infrastructurile care susțin site-ul web public, aplicația pentru dispozitive mobile, serviciul de e-mail, serviciul de
cont securizat, instrumentul de verificare pentru solicitanți, instrumentul pentru acordarea sau retragerea
consimțământului pus la dispoziția solicitanților, instrumentul de evaluare pentru lista de supraveghere din ETIAS,
portalul pentru operatorii de transport, serviciul web, software-ul pentru prelucrarea cererilor, depozitul central de date
și soluțiile tehnice menționate la articolul 92 alineatul (8) sunt găzduite în sedii ale eu-LISA sau în sedii ale Comisiei.
Aceste infrastructuri sunt repartizate geografic pentru a furniza funcționalitățile prevăzute în prezentul regulament în
conformitate cu condițiile de securitate, de protecție și securitate a datelor, de disponibilitate, de calitate și de viteză
prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol și la articolul 74 alineatul (1). Lista de supraveghere din ETIAS este găzduită
într-un sediu al eu-LISA.
(3)
eu-LISA este responsabilă cu dezvoltarea tehnică a sistemului de informații al ETIAS, cu orice dezvoltare tehnică
necesară pentru stabilirea interoperabilității dintre sistemul central al ETIAS și sistemele de informații UE menționate la
articolul 11, precum și cu asigurarea interogării bazelor de date ale Interpol menționate la articolul 12.
eu-LISA definește modul în care este proiectată arhitectura fizică a sistemului, inclusiv infrastructura sa de comunicații,
precum și specificațiile sale tehnice și evoluția ulterioară a acestora și NUI. Respectivele specificații tehnice se adoptă de
către Consiliul de administrație al eu-LISA, sub rezerva unui aviz favorabil din partea Comisiei. De asemenea, eu-LISA
pune în aplicare orice adaptare necesară a EES, SIS, Eurodac sau VIS care rezultă din stabilirea interoperabilității cu ETIAS.
eu-LISA dezvoltă și pune în aplicare sistemul central al ETIAS, inclusiv lista de supraveghere din ETIAS, NUI și infras
tructura de comunicații cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentului regulament și adoptarea de către
Comisie:
(a) a măsurilor prevăzute la articolul 6 alineatul (4), articolul 16 alineatul (10), articolul 17 alineatul (9), articolul 31,
articolul 35 alineatul (7), articolul 45 alineatul (2), articolul 54 alineatul (2), articolul 74 alineatul (5), articolul 84
alineatul (2) și articolul 92 alineatul (8); și
(b) a unor măsuri, adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2), necesare
pentru dezvoltarea și implementarea tehnică a sistemului central al ETIAS, a NUI, a infrastructurii de comunicații și a
portalului pentru operatorii de transport, în special a unor acte de punere în aplicare pentru:
(i) accesarea datelor în conformitate cu articolele 22-29 și articolele 33-53;
(ii) modificarea, ștergerea și ștergerea anticipată a datelor în conformitate cu articolul 55;
(iii) ținerea și accesarea evidențelor în conformitate cu articolul 45 și articolul 69;
(iv) cerințele de funcționare;
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(v) specificațiile privind soluțiile tehnice de conectare a punctelor centrale de acces în conformitate cu articolele 5153.
Dezvoltarea constă în elaborarea și punerea în aplicare a specificațiilor tehnice, efectuarea de teste și coordonarea generală
a proiectului. În acest sens, sarcinile eu-LISA includ, de asemenea:
(a) realizarea unei evaluări a riscurilor în materie de securitate;
(b) respectarea principiilor protecției vieții private începând cu momentul conceperii și în mod implicit pe parcursul
întregului ciclu de viață al dezvoltării ETIAS; și
(c) desfășurarea unei evaluări a riscurilor în materie de securitate cu privire la interoperabilitatea ETIAS cu sistemele de
informații ale UE și cu datele Europol menționate la articolul 11.
(4)
În cursul fazei de proiectare și dezvoltare se instituie un consiliu de administrație al programului, cu maximum 10
membri. Acesta este compus din șase membri numiți de consiliul de administrație al eu-LISA din rândul membrilor săi
sau al membrilor săi supleanți, președintele Grupului consultativ EES-ETIAS menționat la articolul 91, un membru care
reprezintă eu-LISA numit de directorul executiv al acesteia, un membru care reprezintă Agenția Europeană pentru Poliția
de Frontieră și Garda de Coastă numit de directorul executiv al acesteia și un membru numit de Comisie. Membrii numiți
de către consiliul de administrație al eu-LISA sunt aleși numai din statele membre pentru care instrumentele legislative
care reglementează dezvoltarea, instituirea, operarea și utilizarea tuturor sistemelor IT la scară largă gestionate de eu-LISA
au caracter pe deplin obligatoriu, în temeiul dreptului Uniunii, și care vor participa la ETIAS. Consiliul de administrație al
programului se întrunește periodic, cel puțin de trei ori pe trimestru. Acesta asigură gestionarea adecvată a etapei de
proiectare și dezvoltare a ETIAS. Consiliul de administrație al programului transmite lunar consiliului de administrație al
eu-LISA rapoarte scrise cu privire la progresul proiectului. Consiliul de administrație al programului nu are competențe
decizionale și nu dispune de un mandat pentru a-i reprezenta pe membrii consiliului de administrație al eu-LISA.
(5)
Consiliul de administrație al eu-LISA stabilește regulamentul de procedură al Consiliului de administrație al
programului, care include în special norme privind:
(a) președinția;
(b) locul reuniunilor;
(c) pregătirea reuniunilor;
(d) accesul experților la reuniuni;
(e) planurile privind comunicarea care asigură faptul că membrii neparticipanți din cadrul consiliului de administrație al
eu-LISA sunt informați în mod complet.
Președinția este asigurată de un stat membru pentru care instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea,
instituirea, operarea și utilizarea tuturor sistemelor IT la scară largă gestionate de eu-LISA prevăd obligații depline, în
temeiul dreptului Uniunii.
Toate cheltuielile de deplasare și de ședere suportate de membrii Consiliului de administrație al programului sunt plătite
de eu-LISA. Articolul 10 din regulamentul de procedură al eu-LISA se aplică mutatis mutandis. Secretariatul Consiliului de
administrație al programului este asigurat de către eu-LISA.
Grupul consultativ EES-ETIAS se reunește cu regularitate până la începerea funcționării ETIAS. După fiecare reuniune,
acesta prezintă un raport Consiliului de administrație al programului. Grupul consultativ EES-ETIAS asigură cunoștințele
tehnice de specialitate pentru sprijinirea sarcinilor Consiliului de administrație al programului și monitorizează stadiul de
pregătire al statelor membre.
Articolul 74
Responsabilitățile eu-LISA după începerea funcționării ETIAS
(1)
După începerea funcționării ETIAS, eu-LISA este responsabilă cu gestionarea tehnică a sistemului central al ETIAS și
a NUI. Aceasta este, de asemenea, responsabilă cu orice testare tehnică necesară pentru instituirea și actualizarea regulilor
de verificare ale ETIAS. În cooperare cu statele membre, aceasta se asigură în permanență că este utilizată cea mai bună
tehnologie existentă, sub rezerva unei analize cost-beneficiu. Agenția este, de asemenea, responsabilă cu gestionarea
tehnică a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central al ETIAS și NUI, precum și cu site-ul web public,
aplicația pentru dispozitive mobile, serviciul de e-mail, serviciul de cont securizat, instrumentul de verificare pentru
solicitanți, instrumentul pentru acordarea sau retragerea consimțământului pus la dispoziția solicitanților, instrumentul
de evaluare pentru lista de supraveghere din ETIAS, portalul pentru operatorii de transport, serviciul web, software-ul
pentru prelucrarea cererilor și registrul central de date menționat la articolul 6.
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Gestionarea tehnică a ETIAS cuprinde toate sarcinile necesare pentru a menține sistemul de informații al ETIAS în
funcțiune 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în conformitate cu prezentul regulament, în special lucrările de întreținere
și dezvoltările tehnice necesare pentru a se asigura funcționarea sistemului la un nivel satisfăcător de calitate tehnică, mai
ales în ceea ce privește timpul de răspuns pentru consultarea sistemului central al ETIAS în conformitate cu specificațiile
tehnice.
(2)
Fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene prevăzut în Regulamentul (CEE,
Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (1), eu-LISA aplică norme corespunzătoare privind secretul profesional sau alte
responsabilități echivalente de confidențialitate tuturor membrilor personalului său care trebuie să lucreze cu date stocate
în sistemul central al ETIAS. Această obligație continuă să se aplice și după ce persoanele respective au încetat să ocupe o
anumită funcție sau un anumit post ori după ce și-au încetat activitatea.
(3)
În cazul în care eu-LISA cooperează cu contractanți externi pentru îndeplinirea oricărei sarcini în legătură cu ETIAS,
agenția monitorizează îndeaproape activitățile contractanților pentru a asigura respectarea tuturor dispozițiilor prezentului
regulament, inclusiv, în special, în ceea ce privește securitatea, confidențialitatea și protecția datelor.
(4)
eu-LISA îndeplinește, de asemenea, sarcini legate de asigurarea formării pe tema utilizării tehnice a sistemului de
informații al ETIAS.
(5)
eu-LISA elaborează și întreține un mecanism și o serie de proceduri pentru efectuarea de verificări de calitate
privind datele din sistemul central al ETIAS și prezintă periodic rapoarte statelor membre și unității centrale a ETIAS. euLISA prezintă periodic un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la situațiile problematice
întâmpinate. Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, respectivul mecanism, procedurile și
cerințele corespunzătoare pentru respectarea calității datelor. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în
conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).
Articolul 75
Responsabilitățile Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
(1)

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă este responsabilă cu:

(a) instituirea și funcționarea unității centrale a ETIAS și asigurarea condițiilor pentru gestionarea în condiții de siguranță
a datelor stocate în ETIAS;
(b) prelucrarea automată a cererilor; și
(c) regulile de verificare ale ETIAS.
(2)
Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele înregistrate în sistemul central al ETIAS, personalul unității centrale a
ETIAS care are drept de acces la sistemul central al ETIAS beneficiază de o formare corespunzătoare privind securitatea
datelor și drepturile fundamentale, în special în domeniul protecției datelor. De asemenea, personalul respectiv participă la
formarea oferită de eu-LISA privind utilizarea tehnică a sistemului de informații al ETIAS și privind calitatea datelor.
Articolul 76
Responsabilitățile statelor membre
(1)

Fiecare stat membru este responsabil de:

(a) conectarea la NUI;
(b) organizarea, gestionarea, funcționarea și întreținerea unităților naționale ale ETIAS pentru prelucrarea manuală a
cererilor de autorizații de călătorie pentru care, în urma prelucrării automate a cererilor, s-a înregistrat un răspuns
pozitiv, astfel cum se menționează la articolul 26;
(c) organizarea punctelor centrale de acces și conectarea acestora la NUI în scopul prevenirii, depistării și investigării
infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;
(d) gestionarea și reglementarea accesului personalului autorizat în mod corespunzător al autorităților naționale
competente la sistemul de informații al ETIAS în conformitate cu prezentul regulament, precum și de întocmirea
și actualizarea periodică a unei liste cu membrii personalului respectiv și cu profilurile acestora;
(e) instituirea și funcționarea unităților naționale ale ETIAS;
(f) introducerea datelor în lista de supraveghere din ETIAS referitoare la infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave
în temeiul articolului 34 alineatele (2) și (3); și
(1) JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
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(g) asigurarea faptului că fiecare dintre autoritățile sale care au drept de acces la sistemul de informații al ETIAS ia
măsurile necesare pentru asigurarea conformității cu prezentul regulament, inclusiv măsurile necesare pentru a asigura
respectarea drepturilor fundamentale și securitatea datelor.
(2)
Fiecare stat membru utilizează procese automate pentru efectuarea de interogări în sistemul central al ETIAS la
frontierele externe.
(3)
Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele înregistrate în sistemul central al ETIAS, personalul unităților naționale
ale ETIAS care are drept de acces la sistemul de informații al ETIAS beneficiază de o formare corespunzătoare cu privire la
securitatea datelor și la drepturile fundamentale, în special la protecția datelor.
De asemenea, personalul respectiv participă la cursuri de formare oferite de eu-LISA privind utilizarea tehnică a sistemului
de informații al ETIAS și privind calitatea datelor.
Articolul 77
Responsabilitățile Europol
(1)
Europol asigură prelucrarea interogărilor menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (j) și la articolul 20 alineatul
(4). Acesta își adaptează în consecință sistemul de informații.
(2)
Responsabilitățile și sarcinile referitoare la lista de supraveghere din ETIAS, prevăzută la articolul 35 alineatul (1) și
alineatele (3)-(6) revin Europol.
(3)

Europol este responsabil cu furnizarea unui aviz motivat în urma unei cereri de consultare în temeiul articolului 29.

(4)
În temeiul articolului 34 alineatul (2), Europol este responsabil cu introducerea datelor referitoare la infracțiuni de
terorism sau la alte infracțiuni grave, obținute de Europol în lista de supraveghere din ETIAS.
(5)
Înainte de a fi autorizat să desfășoare oricare dintre sarcinile menționate la articolele 34 și 35, personalul Europol
beneficiază de o formare corespunzătoare cu privire la securitatea datelor și la drepturile fundamentale, în special la
protecția datelor. De asemenea, personalul respectiv participă la formarea oferită de eu-LISA privind utilizarea tehnică a
sistemului de informații al ETIAS și privind calitatea datelor.
CAPITOLUL XV
MODIFICĂRI ALE ALTOR INSTRUMENTE ALE UNIUNII

Articolul 78
Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1077/2011
Se introduce următorul articol în Regulamentul (UE) nr. 1077/2011:
„Articolul 5b
Sarcini legate de ETIAS
În ceea ce privește ETIAS, agenția îndeplinește sarcinile care îi sunt conferite prin articolul 73 din Regulamentul (UE)
2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (*).
___________
(*) Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a
Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE)
nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).”
Articolul 79
Modificarea Regulamentului (UE) nr. 515/2014
La articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 515/2014 se introduce următorul alineat:
„(3a)
În timpul etapei de dezvoltare a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS),
statele membre beneficiază, pe lângă alocarea lor de bază, de o finanțare suplimentară de 96,5 milioane EUR, pe care o
alocă în întregime ETIAS pentru a asigura dezvoltarea sa rapidă și eficace în conformitate cu punerea în aplicare a
sistemului central al ETIAS, astfel cum a fost stabilit în Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al
Consiliului (*).
___________
(*) Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a
Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE)
nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).”
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Articolul 80
Modificarea Regulamentului (UE) 2016/399
Regulamentul (UE) 2016/399 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 6 alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(a) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) să dețină o viză valabilă, dacă aceasta este obligatorie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al
Consiliului (*), sau o autorizație de călătorie valabilă, dacă aceasta este obligatorie în temeiul Regulamentului
(UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (**), cu excepția cazului în care dețin un permis
de ședere valabil sau o viză de lungă ședere valabilă;
___________
(*) Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror
resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți
sunt exonerați de această obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).
(**) Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de
instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226
(JO L 236, 19.9.2018, p. 1).”;
(b) se adaugă următoarele paragrafe:
„Pentru o perioadă de tranziție stabilită în temeiul articolului 83 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE)
2018/1240, utilizarea Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) este opțională,
iar cerința de a deține o autorizație de călătorie valabilă stabilită la primul paragraf litera (b) din prezentul alineat
nu se aplică. Statele membre îi informează la trecerea frontierelor externe pe resortisanții țărilor terțe supuși
obligației de a deține o autorizație de călătorie cu privire la faptul că trebuie să dețină o autorizație de
călătorie valabilă de la data expirării perioadei de tranziție. În acest scop, statele membre distribuie o broșură
comună acestei categorii de călători, astfel cum se menționează la articolul 83 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
2018/1240.
În cursul unei perioade de grație stabilite în temeiul articolului 83 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1240,
autoritățile de frontieră acordă în mod excepțional unui resortisant al unei țări terțe care este supus obligației de a
deține o autorizație de călătorie, dar care nu deține o astfel de autorizație permisiunea de a trece frontierele externe
în cazul în care îndeplinește toate celelalte condiții prevăzute la prezentul articol, cu condiția ca acesta să treacă
frontierele externe ale statelor membre pentru prima dată de la sfârșitul perioadei de tranziție menționate la
articolul 83 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240. Autoritățile de frontieră îi informează pe
acești resortisanți ai țărilor terțe cu privire la faptul că trebuie să dețină o autorizație de călătorie valabilă în
conformitate cu prezentul articol. În acest scop, autoritățile de frontieră distribuie acestor călători o broșură
comună, astfel cum se menționează la articolul 83 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1240, prin care
aceștia sunt informați că li se permite în mod excepțional să treacă frontierele externe, în pofida neîndeplinirii
obligației de a deține o autorizație de călătorie valabilă, și care oferă explicații cu privire la această obligație.”
2. Articolul 8 alineatul (3) se modifică după cum urmează:
(a) la litera (a), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:
„(i) verificarea faptului că resortisantul țării terțe deține un document valabil și care nu a expirat, care permite
trecerea frontierei, și a faptului că documentul respectiv este însoțit, după caz, de viza necesară, de autorizația
de călătorie necesară sau de permisul de ședere necesar.”;
(b) se introduce următoarea literă:
„(ba) dacă resortisantul țării terțe deține autorizația de călătorie menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din
prezentul regulament, verificările amănunțite efectuate la intrare includ și verificarea autenticității, a valabi
lității și a stării autorizației de călătorie și, dacă este cazul, a identității titularului autorizației de călătorie, prin
consultarea ETIAS în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (UE) 2018/1240. În cazul în care este
imposibil din punct de vedere tehnic să se desfășoare consultarea sau să se efectueze căutările menționate la
articolul 47 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240, se aplică articolul 48 alineatul (3) din
regulamentul respectiv.”
3. În anexa V partea B, în modelul uniform de formular pentru refuzul intrării la frontieră, litera (C) în lista motivelor de
refuz se înlocuiește cu următorul text:
„(C) nu deține o viză valabilă, o autorizație de călătorie valabilă sau un permis de ședere valabil.”
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Articolul 81
Modificarea Regulamentului (UE) 2016/1624
Regulamentul (UE) 2016/1624 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:
„(qa) îndeplinește sarcinile și obligațiile care îi revin Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă,
menționate în Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (*) și asigură instituirea
și funcționarea unității centrale a ETIAS în conformitate cu articolul 7 din respectivul regulament.
___________
(*) Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a
Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor
(UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236,
19.9.2018, p. 1).”
2. În capitolul II se adaugă următoarea secțiune:
„S e c ț i u n e a 5
ETIAS
Articolul 33a
Instituirea unității centrale a ETIAS
(1)

Se instituie o unitate centrală a ETIAS.

(2)
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă asigură instituirea și funcționarea unității
centrale a ETIAS în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliu
lui (*).
___________
(*) Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a
Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor
(UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236,
19.9.2018, p. 1).”
Articolul 82
Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2226
La articolul 64 din Regulamentul (UE) 2017/2226 se adaugă următorul alineat:
„(5)
Finanțarea care urmează să fie mobilizată din pachetul menționat la articolul 5 alineatul (5) litera (b) din Regu
lamentul (UE) nr. 515/2014 pentru a acoperi costurile menționate la alineatele (1)-(4) din prezentul articol este pusă în
aplicare în cadrul gestiunii indirecte pentru costurile suportate de eu-LISA și în cadrul gestiunii partajate pentru cheltuielile
suportate de statele membre.”
CAPITOLUL XVI
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 83
Perioada tranzitorie și măsurile tranzitorii
(1)
Pentru o perioadă de șase luni de la data începerii funcționării ETIAS, utilizarea ETIAS este opțională și nu se aplică
cerința de a deține o autorizație de călătorie valabilă. Comisia poate adopta un act delegat în conformitate cu articolul 89
pentru a prelungi această perioadă cu o perioadă suplimentară de maximum șase luni, cu posibilitate de reînnoire o
singură dată.
(2)
În cursul perioadei menționate la alineatul (1), statele membre îi informează la trecerea frontierelor externe pe
resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie cu privire la faptul că trebuie să dețină o
autorizație de călătorie valabilă de la data expirării perioadei de șase luni. În acest scop, statele membre distribuie acestei
categorii de călători o broșură comună. Broșura este, de asemenea, pusă la dispoziție la consulatele statelor membre din
țările ai căror resortisanți intră sub incidența prezentului regulament.
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(3)
La încheierea perioadei menționate la alineatul (1) din prezentul articol se aplică o perioadă de grație de șase luni.
În cursul perioadei de grație se aplică cerința de a deține o autorizație de călătorie valabilă. În cursul perioadei de grație,
autoritățile de frontieră acordă în mod excepțional unui resortisant al unei țări terțe care este supus obligației de a deține
o autorizație de călătorie, dar care nu deține o astfel de autorizație permisiunea de a trece frontierele externe în cazul în
care îndeplinește toate celelalte condiții prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/399, cu condiția
ca acesta să treacă frontierele externe ale statelor membre pentru prima dată de la sfârșitul perioadei menționate la
alineatul (1) din prezentul articol. Autoritățile de frontieră îi informează pe acești resortisanți ai țărilor terțe cu privire la
faptul că trebuie să dețină o autorizație de călătorie valabilă în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din
Regulamentul (UE) 2016/399. În acest scop, autoritățile de frontieră distribuie acelor călători o broșură comună, prin care
aceștia sunt informați că li se permite în mod excepțional să treacă frontierele externe, în pofida neîndeplinirii obligației
de a deține o autorizație de călătorie valabilă, și care oferă explicații cu privire la această obligație. Comisia poate adopta
un act delegat în conformitate cu articolul 89 din prezentul regulament pentru a prelungi această perioadă cu o perioadă
suplimentară de maximum șase luni.
În cursul perioadei de grație, nu sunt luate în considerare intrările pe teritoriile statelor membre care nu utilizează EES.
(4)
Comisia elaborează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, cele două broșuri comune menționate la
alineatele (2) și (3) din prezentul articol, conținând cel puțin informațiile menționate la articolul 71. Broșurile sunt
redactate într-un limbaj clar și simplu și sunt disponibile în cel puțin una dintre limbile oficiale ale fiecărei țări ai
cărei resortisanți intră sub incidența prezentului regulament. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în
conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).
(5)
În cursul perioadei de tranziție menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, sistemul de informații al
ETIAS răspunde interogării efectuate de operatorii de transport, astfel cum este menționată la articolul 45 alineatul (2),
oferindu-le un răspuns de tip „OK”. În cursul perioadei de grație menționate la alineatul (3) din prezentul articol,
răspunsul furnizat de sistemul de informații al ETIAS la interogarea efectuată de operatorii de transport ia în considerare
dacă resortisantul unei țări terțe traversează frontierele externe ale statelor membre pentru prima dată de la sfârșitul
perioadei menționate la alineatul (1) din prezentul articol.
Articolul 84
Utilizarea datelor în scopul elaborării de rapoarte și de statistici
(1)
Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, al Comisiei, al
eu-LISA și al unității centrale a ETIAS are acces pentru a consulta, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici,
datele de mai jos, fără a se permite identificarea individuală și în conformitate cu garanțiile privind nediscriminarea
prevăzute la articolul 14:
(a) informații referitoare la stadiul procedurii;
(b) cetățeniile, sexul și anul nașterii solicitantului;
(c) țara de rezidență;
(d) nivelul de educație (învățământ primar, secundar, superior sau fără studii);
(e) ocupația actuală (grupa de meserii);
(f) tipul documentului de călătorie și codul format din trei litere al țării care l-a eliberat;
(g) tipul de autorizație de călătorie și, în cazul unei autorizații de călătorie cu valabilitate teritorială limitată astfel cum se
menționează la articolul 44, o mențiune cu privire la statul membru (statele membre) care a(u) eliberat autorizația de
călătorie cu valabilitate teritorială limitată;
(h) perioada de valabilitate a autorizației de călătorie; și
(i) motivele refuzării, revocării sau anulării unei autorizații de călătorie.
(2)
În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, pune în aplicare și găzduiește un registru central în sediile sale tehnice
care conține datele menționate la alineatul (1), care să nu facă posibilă identificarea persoanelor, dar care să permită
autorităților menționate la alineatul (1) să obțină rapoarte și statistici adaptabile în funcție de necesități pentru a
îmbunătăți evaluarea riscurilor în materie de securitate, riscurilor de imigrație ilegală, precum și a riscurilor epidemice
ridicate, pentru a spori eficacitatea verificărilor la frontiere, pentru a ajuta unitatea centrală și unitățile naționale ale ETIAS
să prelucreze cereri de autorizații de călătorie și pentru a susține elaborarea unor politici ale Uniunii în materie de
migrație care să fie bazate pe date concrete. Registrul conține, de asemenea, statistici zilnice privind datele menționate la
alineatul (4). Accesul la registrul central se acordă prin intermediul unui acces securizat prin TESTA, cu controlul
accesului, și prin profiluri de utilizator specifice, exclusiv în scopul elaborării de rapoarte și statistici.
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Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme detaliate privind funcționarea registrului central
și normele în materie de protecție a datelor și de securitate aplicabile acestuia. Respectivele acte de punere în aplicare se
adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).
(3)
Procedurile instituite de eu-LISA pentru a monitoriza dezvoltarea și funcționarea sistemului de informații al ETIAS
menționate la articolul 92 alineatul (1) includ posibilitatea de a elabora statistici periodice pentru asigurarea monitorizării
respective.
(4)
Trimestrial, eu-LISA publică statistici privind sistemul de informații al ETIAS, care arată, în special, numărul și
cetățenia solicitanților cărora le-a fost eliberată sau refuzată autorizația de călătorie, inclusiv motivele refuzului, precum și
numărul și cetățenia resortisanților țărilor terțe a căror autorizație de călătorie a fost anulată sau revocată.
(5)
La sfârșitul fiecărui an, datele statistice sunt compilate într-un raport anual pentru anul respectiv. Raportul este
publicat și transmis Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, Agenției
Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și autorităților naționale de supraveghere.
(6)
La cererea Comisiei, eu-LISA furnizează statistici privind aspecte specifice legate de punerea în aplicare a
prezentului regulament, precum și statistici în temeiul alineatului (3).
Articolul 85
Costuri
(1)
Costurile aferente dezvoltării sistemului de informații al ETIAS, integrării infrastructurii naționale de frontieră
existente și conectării la NUI, găzduirii NUI și instituirii unității centrale a ETIAS și unităților naționale ale ETIAS se
suportă de la bugetul general al Uniunii.
eu-LISA acordă o atenție deosebită riscului de majorare a costurilor și asigură o monitorizare suficientă a contractanților.
(2)
Costurile aferente operării ETIAS se suportă de la bugetul general al Uniunii. Acestea includ costurile de funcționare
și de întreținere a sistemului de informații al ETIAS, inclusiv a NUI, costurile de operare a unității centrale a ETIAS și
costurile cu personalul și cu echipamentele tehnice (hardware și software) necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor
unităților naționale ale ETIAS, precum și costurile de traducere suportate în temeiul articolului 27 alineatele (2) și (8).
Se exclud costurile legate de:
(a) gestionarea proiectelor de către statele membre (reuniuni, misiuni, birouri);
(b) găzduirea sistemelor IT naționale (spații, implementare, electricitate, răcire);
(c) operarea sistemelor IT naționale (contracte încheiate cu operatorii și contracte de sprijin);
(d) proiectarea, dezvoltarea, punerea în aplicare, funcționarea și întreținerea rețelelor naționale de comunicații.
(3)
Costurile aferente operării ETIAS includ, de asemenea, sprijinul financiar destinat statelor membre pentru cheltu
ielile suportate în legătură cu personalizarea și automatizarea verificărilor la frontiere pentru punerea în aplicare a ETIAS.
Cuantumul total al acestui sprijin financiar este limitat la un plafon maxim de 15 milioane EUR pentru primul an de
funcționare, la un plafon maxim de 25 de milioane EUR pentru al doilea an de funcționare și la un plafon maxim de 50
de milioane EUR pe an pentru anii următori de funcționare. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în
conformitate cu articolul 89 pentru definirea în detaliu a respectivului sprijin financiar.
(4)
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, eu-LISA și Europol primesc finanțare și personal
suplimentare în vederea acoperirii în mod adecvat a necesităților pentru îndeplinirea sarcinilor care le sunt atribuite în
temeiul prezentului regulament.
(5)
Finanțarea care urmează să fie mobilizată din pachetul menționat la articolul 5 alineatul (5) litera (b) din Regula
mentul (UE) nr. 515/2014 pentru a acoperi costurile punerii în aplicare a prezentului regulament menționate la alineatele
(1)-(4) din prezentul articol este executată în cadrul gestiunii indirecte pentru costurile suportate de eu-LISA și de Agenția
Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și în cadrul gestiunii partajate pentru cheltuielile suportate de
statele membre.

L 236/66

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

19.9.2018

Articolul 86
Venituri
Veniturile generate de ETIAS constituie venituri alocate interne, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regu
lamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Acestea se alocă pentru acoperirea
costurilor de funcționare și de întreținere a ETIAS. Eventualele venituri rămase după acoperirea acestor costuri ar trebui
alocate bugetului Uniunii.
Articolul 87
Notificări
(1)
Statele membre notifică Comisiei autoritatea care trebuie să fie considerată drept operatorul menționat la artico
lul 57.
(2)
Unitatea centrală a ETIAS și statele membre notifică Comisiei și eu-LISA autoritățile competente menționate la
articolul 13 care au acces la sistemul de informații al ETIAS.
În termen de trei luni de la data la care ETIAS începe să funcționeze, în conformitate cu articolul 88, eu-LISA publică în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o listă consolidată a acestor autorități. De asemenea, statele membre notifică fără
întârziere Comisiei și eu-LISA orice modificare a autorităților respective. În cazul în care intervin modificări ale acesteia,
eu-LISA publică, o dată pe an, o versiune consolidată actualizată a respectivelor informații. eu-LISA menține un site web
public, actualizat în permanență, unde pot fi găsite respectivele informații.
(3)
Statele membre notifică Comisiei și eu-LISA autoritățile lor desemnate și punctele lor centrale de acces menționate
la articolul 50 și notifică fără întârziere orice modificare în acest sens.
(4)

eu-LISA notifică Comisiei finalizarea cu succes a testării menționate la articolul 88 alineatul (1) litera (e).

Comisia publică informațiile menționate la alineatele (1) și (3) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care
intervin modificări ale acestor informații, Comisia publică o dată pe an o versiune consolidată actualizată a acestora.
Comisia menține un site web public, actualizat în permanență, unde pot fi găsite informațiile.
Articolul 88
Începerea funcționării
(1)

Comisia stabilește data de la care ETIAS începe să funcționeze, după ce sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) au intrat în vigoare modificările necesare ale actelor juridice de instituire a sistemelor de informații ale UE menționate
la articolul 11 alineatul (2) cu care se stabilește interoperabilitatea cu sistemul de informații al ETIAS;
(b) a intrat în vigoare regulamentul prin care eu-LISA i se încredințează gestionarea operațională a ETIAS;
(c) au intrat în vigoare modificările necesare ale actelor juridice de instituire a sistemelor de informații ale UE menționate
la articolul 20 alineatul (2) prin care se prevede accesul pentru unitatea centrală a ETIAS la aceste baze de date;
(d) au fost adoptate măsurile menționate la articolul 15 alineatul (5), articolul 17 alineatele (3), (5) și (6), articolul 18
alineatul (4), articolul 27 alineatele (3) și (5), articolul 33 alineatele (2) și (3), articolul 36 alineatul (3), articolul 38
alineatul (3), articolul 39 alineatul (2), articolul 45 alineatul (3), articolul 46 alineatul (4), articolul 48 alineatul (4),
articolul 59 alineatul (4), articolul 73 alineatul (3) litera (b), articolul 83 alineatele (1), (3) și (4) și articolul 85 alineatul
(3);
(e) eu-LISA a anunțat efectuarea cu succes a unui test complet al ETIAS;
(f) eu-LISA și unitatea centrală a ETIAS au validat mecanismele tehnice și juridice privind colectarea și transmiterea
datelor menționate la articolul 17 către sistemul central al ETIAS și au notificat aceste mecanisme Comisiei;
(g) statele membre și unitatea centrală a ETIAS au notificat Comisiei datele referitoare la diversele autorități menționate la
articolul 87 alineatele (1) și (3).
(1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului
(JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
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(2)
Testul ETIAS menționat la alineatul (1) litera (e) se efectuează de către eu-LISA în cooperare cu statele membre și
cu unitatea centrală a ETIAS.
(3)
Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatele testării realizate în temeiul
alineatului (1) litera (e).
(4)

Decizia Comisiei menționată la alineatul (1) se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)
Statele membre și unitatea centrală a ETIAS încep să utilizeze ETIAS de la data stabilită de către Comisie în
conformitate cu alineatul (1).
Articolul 89
Exercitarea delegării de competențe
(1)

Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)
Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (4), articolul 17 alineatele (3), (5) și (6),
articolul 18 alineatul (4), articolul 27 alineatul (3), articolul 31, articolul 33 alineatul (2), articolul 36 alineatul (4), arti
colul 39 alineatul (2), articolul 54 alineatul (2), articolul 83 alineatele (1) și (3) și articolul 85 alineatul (3) este conferită
Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 9 octombrie 2018. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe
cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu
perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective
cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
(3)
Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (4), articolul 17 alineatele (3), (5) și (6), articolul 18
alineatul (4), articolul 27 alineatul (3), articolul 31, articolul 33 alineatul (2), articolul 36 alineatul (4), articolul 39 alineatul
(2), articolul 54 alineatul (2), articolul 83 alineatele (1) și (3) și articolul 85 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment
de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate
în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în
vigoare.
(4)
Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate
cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
(5)

De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)
Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (4), al articolului 17 alineatul (3), (5) sau (6), al articolului
18 alineatul (4), al articolului 27 alineatul (3), al articolului 31, al articolului 33 alineatul (2), al articolului 36 alineatul (4),
al articolului 39 alineatul (2), al articolului 54 alineatul (2), al articolului 83 alineatul (1) sau (3) ori al articolului 85
alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni
în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea
expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni.
Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Articolul 90
Procedura comitetului
(1)
Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE)
nr. 182/2011.
(2)
În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În
cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5
alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Articolul 91
Grupul consultativ
Responsabilitățile grupului consultativ EES, în cadrul eu-LISA se extind pentru a cuprinde și ETIAS. Respectivul grup
consultativ EES-ETIAS furnizează eu-LISA cunoștințele de specialitate legate de ETIAS, în special în contextul pregătirii
programului său de lucru anual și al raportului său de activitate anual.
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Articolul 92
Monitorizare și evaluare
(1)
Agenția se asigură că există proceduri pentru a monitoriza dezvoltarea sistemului de informații al ETIAS din
perspectiva obiectivelor referitoare la planificare și costuri și pentru a monitoriza funcționarea ETIAS din perspectiva
obiectivelor referitoare la rezultatele tehnice, raportul cost-eficacitate, securitate și calitatea serviciului.
(2)
Până la 10 aprilie 2019 și, ulterior, o dată la șase luni în etapa de dezvoltare a sistemului de informații al ETIAS,
eu-LISA transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul dezvoltării sistemului central al ETIAS,
a NUI și a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central al ETIAS și NUI. Respectivul raport conține informații
detaliate despre costurile implicate, precum și informații despre riscurile care pot avea un impact asupra costurilor totale
ale sistemului care urmează a fi suportate din bugetul general al Uniunii, în conformitate cu articolul 85.
Până la 10 aprilie 2019 și, ulterior, o dată la șase luni în etapa de dezvoltare a sistemului de informații al ETIAS, Europol
și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă transmit Parlamentului European și Consiliului un
raport privind stadiul pregătirilor pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv informații detaliate despre
costurile implicate, precum și informații despre riscurile care pot avea un impact asupra costurilor totale ale sistemului
care urmează a fi suportate din bugetul general al Uniunii, în conformitate cu articolul 85.
După încheierea etapei de dezvoltare, eu-LISA transmite Parlamentului European și Consiliului un raport în care se explică
în detaliu modul în care au fost îndeplinite obiectivele, în special cele referitoare la planificare și costuri, și în care se
justifică eventualele abateri.
(3)
Pentru asigurarea întreținerii tehnice, eu-LISA are acces la informațiile necesare referitoare la operațiunile de
prelucrare a datelor efectuate în sistemul de informații al ETIAS.
(4)
La doi ani de la începerea funcționării ETIAS și, ulterior, o dată la doi ani, eu-LISA transmite Parlamentului
European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a sistemului de informații al ETIAS, inclusiv
privind securitatea acestuia, precum și date statistice privind lista de supraveghere din ETIAS în conformitate cu procedura
de reexaminare menționată la articolul 35 alineatele (5) și (6).
(5)
La trei ani de la începerea funcționării ETIAS și ulterior o dată la patru ani, Comisia evaluează ETIAS și transmite
Parlamentului European și Consiliului recomandările necesare. Această evaluare include:
(a) interogarea bazelor de date SLTD și TDAWN ale Interpol prin intermediul ETIAS, inclusiv informații privind numărul
de răspunsuri pozitive generate ca urmare a efectuării unei căutări în bazele de date ale Interpol, numărul de
autorizații de călătorie respinse în urma acestor răspunsuri pozitive și informații privind eventualele dificultăți
întâmpinate, precum și, dacă este cazul, o evaluare a necesității unei propuneri legislative de modificare a prezentului
regulament;
(b) rezultatele obținute de ETIAS în ceea ce privește obiectivele, mandatul și sarcinile sale;
(c) impactul, eficacitatea și eficiența activității ETIAS și ale practicilor sale de lucru având în vedere obiectivele, mandatul
și sarcinile sale;
(d) o evaluare a gradului de securitate al ETIAS;
(e) regulile de verificare ale ETIAS utilizate pentru evaluarea riscurilor;
(f) impactul listei de supraveghere din ETIAS, inclusiv numărul de cereri de autorizații de călătorie care au fost refuzate
din motive care țin cont de un răspuns pozitiv obținut în urma consultării listei de supraveghere din ETIAS;
(g) eventuala necesitate de a modifica mandatul unității centrale a ETIAS și implicațiile financiare ale unei astfel de
modificări;
(h) impactul asupra drepturilor fundamentale;
(i) impactul asupra relațiilor diplomatice dintre Uniune și țările terțe implicate;
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(j) veniturile generate prin taxa aferentă autorizației de călătorie, costurile aferente dezvoltării ETIAS, costurile aferente
funcționării ETIAS, costurile suportate de eu-LISA, Europol și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda
de Coastă aferente sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament, precum și eventualele venituri alocate în
conformitate cu articolul 86;
(k) utilizarea ETIAS în scopul aplicării legii pe baza informațiilor menționate la alineatul (8) din prezentul articol;
(l) numărul de solicitanți care sunt invitați la un interviu și procentajul pe care îl reprezintă din numărul total al
solicitanților, motivele pentru care se solicită un interviu, numărul de interviuri la distanță, numărul de decizii prin
care o autorizație de călătorie a fost acordată, a fost acordată cu o atenționare sau a fost respinsă și numărul
solicitanților invitați la interviu care nu s-au prezentat la acesta și, dacă este cazul, o evaluare a necesității de a
adopta o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.
Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European, Consiliului, Autorității Europene pentru Protecția Datelor
și Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.
(6)
Statele membre și Europol furnizează eu-LISA, unității centrale a ETIAS și Comisiei informațiile necesare pentru
întocmirea rapoartelor menționate la alineatele (4) și (5). Aceste informații nu afectează metodele de lucru și nici nu
includ informații care dezvăluie sursele, membrii personalului sau investigațiile autorităților desemnate.
(7)
eu-LISA și unitatea centrală a ETIAS furnizează Comisiei informațiile necesare pentru realizarea evaluărilor
menționate la alineatul (5).
(8)
Respectând dispozițiile dreptului intern referitoare la publicarea informațiilor sensibile, fiecare stat membru și
Europol întocmesc rapoarte anuale privind eficacitatea accesului la datele stocate în sistemul central al ETIAS în
scopul aplicării legii, care conțin informații și statistici privind:
(a) scopul exact al consultării, inclusiv tipul infracțiunii de terorism sau al altei infracțiuni grave;
(b) motivele întemeiate invocate pentru suspiciunea justificată conform căreia suspectul, autorul sau victima intră sub
incidența prezentului regulament;
(c) numărul cererilor de acces la sistemul central al ETIAS în scopul aplicării legii;
(d) numărul și tipul de cazuri care au generat răspunsuri pozitive;
(e) numărul și tipul de cazuri în care s-a făcut recurs la procedura de urgență menționată la articolul 51 alineatul (4),
inclusiv cazurile în care urgența respectivă nu a fost acceptată în urma verificării ex post efectuate de punctul central
de acces.
Statelor membre li se pune la dispoziție o soluție tehnică în vederea facilitării colectării datelor respective în temeiul
capitolului X, în scopul generării statisticilor menționate la prezentul alineat. Comisia, prin intermediul unor acte de
punere în aplicare, adoptă specificațiile soluției tehnice. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate
cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).
Articolul 93
Ghidul practic
Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre și cu agențiile relevante ale Uniunii, pune la dispoziție un ghid practic
care conține orientări, recomandări și bune practici privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Ghidul practic
ține seama de ghidurile relevante deja existente. Comisia adoptă ghidul practic sub forma unei recomandări.
Articolul 94
Ceuta și Melilla
Prezentul regulament nu aduce atingere normelor speciale aplicabile în orașele Ceuta și Melilla, astfel cum au fost definite
prin Declarația Regatului Spaniei privind orașele Ceuta și Melilla, care figurează în Actul final al Acordului privind
aderarea Regatului Spaniei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985.
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Articolul 95
Contribuția financiară a țărilor asociate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen
În temeiul dispozițiilor relevante din respectivele acorduri de asociere, se stabilesc măsuri referitoare la contribuțiile
financiare ale țărilor asociate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen.
Articolul 96
Intrarea în vigoare și aplicabilitatea
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament se aplică de la data stabilită de către Comisie în conformitate cu articolul 88, cu excepția articolelor
6, 11, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73, 75-79, 82, 85, 87, 89, 90 și 91, a articolului 92 alineatele (1) și (2) și a articolelor
93 și 95, precum și a dispozițiilor aferente măsurilor menționate la articolul 88 alineatul (1) litera (d), care se aplică de la
9 octombrie 2018.
Dispozițiile referitoare la procedura de consultare a Eurodac se aplică de la data la care se aplică reformarea Regula
mentului (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1).
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele
membre în conformitate cu tratatele.
Adoptat la Strasbourg, 12 septembrie 2018.

Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele

A. TAJANI

K. EDTSTADLER

(1) Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului
„Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a
criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională
prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile
autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării
aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională
a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 180, 29.6.2013, p. 1).
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ANEXĂ

Lista infracțiunilor menționate la articolul 17 alineatul (4) litera (a)
1. infracțiuni de terorism;
2. participarea la un grup infracțional organizat;
3. traficul de persoane;
4. exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă;
5. traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope;
6. traficul ilegal de arme, muniții și materiale explozibile;
7. corupția;
8. frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii;
9. spălarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro;
10. infracțiuni informatice și criminalitatea cibernetică;
11. infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii
și soiuri de plante pe cale de dispariție;
12. facilitarea intrării și șederii neautorizate;
13. omorul și vătămarea corporală gravă;
14. traficul ilicit de organe și țesuturi umane;
15. răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostateci;
16. furtul organizat și tâlhăria prin folosirea unei arme;
17. traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
18. contrafacerea și pirateria de produse;
19. falsificarea de documente administrative și uzul de fals;
20. traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;
21. traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
22. violul;
23. infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale;
24. sechestrarea ilicită a aeronavelor sau navelor;
25. sabotajul;
26. traficul de autovehicule furate;
27. spionajul industrial;
28. incendierea cu intenție;
29. rasismul și xenofobia.
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REGULAMENTUL (UE) 2018/1806 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 14 noiembrie 2018
de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea
frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație
(text codificat)
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului (2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (3). Este
necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice respectivul regulament.

(2)

Prezentul regulament prevede o armonizare totală în ceea ce privește țările terțe ai căror resortisanți trebuie să
dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre (denumită în continuare „obligația de a deține
viză”) și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație.

(3)

Stabilirea țărilor terțe ai căror resortisanți fac obiectul obligației de a deține viză sau sunt exonerați de această
obligație ar trebui să fie făcută pe baza unei evaluări atente, de la caz la caz a unei serii de criterii. Această
evaluare ar trebui să fie efectuată periodic și ar trebui să ducă la propuneri legislative de modificare a anexei I la
prezentul regulament, care enumeră țările terțe ai căror cetățeni trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor
externe ale statelor membre, și a anexei II la prezentul regulament, care enumeră țările terțe ai căror cetățeni sunt
exonerați de la obligația de a deține viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre pentru șederi
a căror durată totală nu depășește 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile, în pofida posibilității de
a avea, în anumite circumstanțe, amendamente specifice la anexele respective, în funcție de țară, de exemplu ca
rezultat al procesului de liberalizare a vizelor sau ca o consecință finală a suspendării temporare a exonerării de
obligația de a deține viză.

(4)

Conținutul listelor țărilor terțe care figurează în anexele I și II ar trebui să fie și să rămână conform cu criteriile
stabilite în prezentul regulament. Mențiunile referitoare la țările terțe în privința cărora situația s-a modificat în
ceea ce privește criteriile respective, ar trebui să fie transferate dintr-o anexă în cealaltă.

(5)

Anexele I și II ar trebui să reflecte evoluția dreptului internațional, care are drept consecință o schimbare
a statutului sau a denumirii anumitor state sau entități.

(6)

Întrucât Acordul privind Spațiul Economic European (4) exonerează resortisanții din Islanda, Liechtenstein și
Norvegia de obligația de a deține viză, aceste țări nu ar trebui incluse în lista din anexa II.

(7)

Întrucât Acordul privind libera circulație a persoanelor încheiat între Comunitatea Europeană și statele membre,
pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte (5), prevede libera circulație fără viză pentru resortisanții
Elveției și ai statelor membre, Elveția nu ar trebui inclusă în lista din anexa II.

(8)

În ceea ce privește refugiații recunoscuți și apatrizii, fără a aduce atingere obligațiilor care revin în conformitate
cu acordurile internaționale semnate de statele membre, în special Acordul european privind suprimarea vizelor

(1) Poziția Parlamentului European din 2 octombrie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 6 noiembrie 2018.
(2) Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină
viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 81, 21.3.2001,
p. 1).
(3) A se vedea anexa III.
(4) JO L 1, 3.1.1994, p. 3.
(5) JO L 114, 30.4.2002, p. 6.
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pentru refugiați al Consiliului Europei, semnat la Strasburg la 20 aprilie 1959, decizia privind obligația sau
exonerarea de viză ar trebui să fie în funcție de țara terță în care au rezidența aceste persoane și care a emis
documentele lor de călătorie. Cu toate acestea, date fiind diferențele dintre dreptul intern aplicabil refugiaților
recunoscuți și apatrizilor, statele membre ar trebui să poată decide dacă aceste categorii de persoane ar trebui să
fie exonerate, în cazul în care țara terță în care au rezidența aceste persoane și care a emis documentele lor de
călătorie este o țară terță ai cărei resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză.
(9)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (1) ar trebui
prevăzută o exonerare de la obligativitatea vizelor pentru titularii unui permis de trecere locală a frontierei.

(10)

Ar trebui ca statele membre să poată prevedea exonerări de la obligativitatea vizelor pentru titularii anumitor
pașapoarte, altele decât pașapoartele obișnuite.

(11)

În cazuri particulare în care se justifică un regim special în materie de vize, ar trebui ca statele membre să poată
exonera anumite categorii de persoane de obligația de a deține viză sau să poată impune această obligație în
conformitate cu dreptul public internațional sau cutuma.

(12)

Ar trebui ca statele membre să poată exonera de obligativitatea vizelor refugiații statutari, toți apatrizii, atât cei
care intră sub incidența Convenției Organizației Națiunilor Unite privind statutul apatrizilor din 28 septembrie
1954, cât și cei care sunt în afara domeniului de aplicare al convenției respective, precum și elevii care participă
la o excursie școlară, în cazul în care persoanele din aceste categorii au reședința într-una dintre țările terțe
incluse în lista din anexa II la prezentul regulament.

(13)

Regimul care reglementează exonerările de obligativitatea vizelor ar trebui să reflecte integral realitatea acestor
practici. Anumite state membre acordă o exonerare de viză resortisanților țărilor terțe incluse în lista țărilor terțe
ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și care sunt membri ai forțelor
armate și se deplasează în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) sau al Parteneriatului
pentru pace. Din rațiuni de securitate juridică, aceste exonerări, întemeiate pe obligații internaționale din afara
dreptului Uniunii, ar trebui să fie menționate în prezentul regulament.

(14)

Reciprocitatea deplină a vizelor este un obiectiv pe care Uniunea ar trebui să îl urmărească în mod activ în
relațiile sale cu țările terțe, contribuind astfel la îmbunătățirea credibilității și a coerenței politicii externe
a Uniunii.

(15)

Ar trebui să se prevadă un mecanism al Uniunii care să permită punerea în aplicare a principiului reciprocității în
cazul în care una din țările terțe incluse în lista din anexa II decide să supună resortisanții dintr-unul sau mai
multe state membre obligației de a deține viză. Mecanismul respectiv ar trebui să ofere un răspuns al Uniunii ca
act de solidaritate, în cazul în care o astfel de țară terță aplică obligativitatea vizei pentru resortisanții a cel puțin
unui stat membru.

(16)

La primirea unei notificări din partea unui stat membru privind aplicarea de către o țară terță inclusă în lista din
anexa II a obligativității vizei pentru resortisanții statului membru respectiv, toate statele membre ar trebui să
reacționeze în comun, oferind astfel un răspuns al Uniunii la o situație care afectează întreaga Uniune și care
supune cetățenii acesteia unui tratament diferit.

(17)

Pentru a asigura implicarea adecvată a Parlamentului European și a Consiliului în cea de a doua etapă a aplicării
mecanismului de reciprocitate, dată fiind natura politică deosebit de sensibilă a suspendării exceptării de la obliga
tivitatea vizelor pentru toți resortisanții unei țări terțe incluse în lista din anexa II și implicațiile orizontale ale
acestei chestiuni pentru statele membre, pentru țările asociate spațiului Schengen și pentru Uniune în sine, în
special pentru relațiile lor externe și pentru funcționarea globală a spațiului Schengen, competența de a adopta
acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată
Comisiei în ceea ce privește anumite elemente ale mecanismului de reciprocitate. Conferirea acestor competențe
Comisiei ia în considerare necesitatea dezbaterilor politice privind politica Uniunii în materie de vize în spațiul
Schengen. De asemenea, aceasta reflectă necesitatea asigurării transparenței și a securității juridice corespun
zătoare în aplicarea mecanismului de reciprocitate tuturor resortisanților țării terțe în cauză, în special prin
modificarea temporară corespunzătoare a anexei II la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca
respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din
13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (2). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea
actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din
statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare
la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre și de modificare a dispozițiilor Convenției Schengen
(JO L 405, 30.12.2006, p. 1.)
(2) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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(18)

Prezentul regulament ar trebui să prevadă un mecanism privind suspendarea temporară a exceptării de la obligati
vitatea vizelor pentru o țară terță inclusă în lista din anexa II („mecanismul de suspendare”), într-o situație de
urgență, atunci când este necesară o reacție promptă pentru soluționarea dificultăților cu care se confruntă cel
puțin un stat membru și ținând cont de impactul general al situației de urgență asupra Uniunii în ansamblul său.

(19)

Pentru a asigura aplicarea eficientă a mecanismului de suspendare și a anumitor dispoziții din mecanismul de
reciprocitate și în special pentru a permite tuturor factorilor relevanți și posibilelor implicații ale aplicării acestui
mecanism să fie luate în considerare în mod corespunzător, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare
în ceea ce privește stabilirea categoriilor de resortisanți ai țării terțe în cauză care ar trebui să fie supuși unei
suspendări temporare a exceptării de la obligativitatea vizelor în cadrul mecanismului de reciprocitate și a duratei
corespunzătoare a suspendării respective, precum și în ceea ce privește mecanismul de suspendare. Respectivele
competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și
al Consiliului (1). Pentru adoptarea acestor acte de punere în aplicare ar trebui utilizată procedura de examinare.

(20)

Este necesar să se evite și să se combată orice abuz ca urmare a exceptării de la obligativitatea vizelor pentru
șederi de scurtă durată ale resortisanților unei țări terțe, dacă aceștia pun în pericol ordinea publică și securitatea
internă a statelor membre în cauză.

(21)

Mecanismul de suspendare ar trebui să dea posibilitatea statelor membre să notifice circumstanțele care conduc la
o eventuală suspendare, iar Comisiei să declanșeze mecanismul de suspendare din proprie inițiativă.

(22)

În special, utilizarea mecanismului de suspendare ar trebui să fie înlesnită prin perioade de referință și termene
scurte, permițând o procedură rapidă, iar motivele posibile de suspendare ar trebui să includă o reducere
a cooperării privind readmisia, precum și o creștere substanțială a riscurilor la adresa ordinii publice sau
a securității interne a statelor membre. Această reducere a cooperării ar trebui să cuprindă o creștere semnificativă
a ratei de refuz a cererilor de readmisie, inclusiv pentru resortisanții țărilor terțe care au tranzitat țara terță în
cauză, atunci când obligația de readmisie este prevăzută printr-un acord de readmisie încheiat între Uniune sau
un stat membru și acea țară terță. De asemenea, Comisia ar trebui să poată să declanșeze mecanismul de
suspendare în cazul în care țara terță nu cooperează în ceea ce privește readmisia, în special în cazul în care s-a
încheiat un acord de readmisie între țara terță în cauză și Uniune.

(23)

În sensul mecanismului de suspendare, o creștere substanțială indică o creștere care depășește un prag de 50 %.
Aceasta ar putea indica, de asemenea, o creștere mai redusă dacă Comisia consideră că se aplică în cazul special
notificat de statul membru în cauză.

(24)

În sensul mecanismului de suspendare, o rată de recunoaștere scăzută indică o rată de recunoaștere a cererilor de
azil de aproximativ 3-4 %. Aceasta ar putea indica, de asemenea, o rată de recunoaștere mai ridicată dacă Comisia
consideră că se aplică în cazul special notificat de statul membru în cauză.

(25)

Este necesar să se evite și să se combată orice abuz privind exceptarea de la obligativitatea vizelor în cazul în care
aceasta determină o creștere a presiunii exercitate de migrație, care rezultă, de exemplu, din creșterea numărului
de cereri de azil neîntemeiate, precum și în cazul în care exceptarea de la obligativitatea vizelor determină apariția
unor cereri neîntemeiate de permise de ședere.

(26)

În vederea asigurării faptului că cerințele specifice, care au fost utilizate pentru evaluarea oportunității exceptării
de la obligativitatea vizelor, acordată în urma finalizării cu succes a unui dialog privind liberalizarea vizelor,
continuă să fie îndeplinite în timp, Comisia ar trebui să monitorizeze situația din țările terțe în cauză. Comisia ar
trebui să acorde o atenție deosebită situației drepturilor omului în țările terțe în cauză.

(27)

Comisia ar trebui să raporteze cu regularitate către Parlamentul European și Consiliu cel puțin o dată pe an,
pentru o perioadă de șapte ani de la intrarea în vigoare a liberalizării vizelor pentru țara terță respectivă, și
ulterior în cazul în care Comisia consideră că este necesar, ori la cererea Parlamentului European sau
a Consiliului.

(28)

Înainte de a lua orice decizie de a suspenda temporar exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții
unei țări terțe, Comisia ar trebui să țină seama de situația drepturilor omului din țara terță respectivă și de
eventualele consecințe ale unei suspendări a exceptării de la obligativitatea vizelor pentru această situație.

(1) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor
generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55,
28.2.2011, p. 13).
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(29)

Suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor printr-un act de punere în aplicare ar trebui să vizeze anumite
categorii de resortisanți ai țării terțe în cauză, prin trimitere la tipurile relevante de documente de călătorie și,
după caz, la criterii suplimentare, precum persoanele care călătoresc pentru prima dată pe teritoriul statelor
membre. Actul de punere în aplicare ar trebui să stabilească categoriile de resortisanți cărora ar trebui să li se
aplice suspendarea, ținând seama de circumstanțele specifice notificate de unul sau mai multe state membre sau
raportate de către Comisie, precum și de principiul proporționalității.

(30)

Pentru a asigura implicarea adecvată a Parlamentului European și a Consiliului în punerea în aplicare
a mecanismului de suspendare, dată fiind natura politică sensibilă a unei suspendări a unei exceptări de la obliga
tivitatea vizelor pentru toți resortisanții unei țări terțe incluse în lista din anexa II la prezentul regulament și
implicațiile sale orizontale pentru statele membre și pentru Uniune în ansamblul său, în special pentru relațiile lor
externe și pentru funcționarea globală a spațiului Schengen, competența de a adopta acte în conformitate cu
articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește suspendarea temporară a exceptării de la
obligativitatea vizelor pentru resortisanții țărilor terțe în cauză. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor
sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele
consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016
privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate,
Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar
experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu
pregătirea actelor delegate.

(31)

Pentru a asigura o administrare deschisă a sistemului și informarea persoanelor în cauză, statele membre ar trebui
să comunice celorlalte state membre și Comisiei măsurile pe care le iau în temeiul prezentului regulament. Din
aceleași motive, informațiile în cauză ar trebui publicate și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(32)

Condițiile care reglementează intrarea pe teritoriul statelor membre sau eliberarea vizelor ar trebui să nu afecteze
normele care guvernează recunoașterea valabilității documentelor de călătorie.

(33)

În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană,
pentru a asigura funcționarea eficientă a regimului comun al vizelor, este necesar și oportun să se adopte un
regulament care să stabilească lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză la trecerea frontierelor
externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație.

(34)

Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării acordurilor internaționale încheiate de Comunitatea
Europeană înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001, care implică necesitatea de
a deroga de la normele comune în materie de vize, ținându-se totodată cont de jurisprudența Curții de Justiție
a Uniunii Europene.

(35)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constitutie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen în înțelesul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul
Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului
Schengen (1) care se află sub incidența articolului 1 litera B din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (2).

(36)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, în
înțelesul Acordului semnat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire
la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (3), care
se află sub incidența articolului 1 literele B și C din Decizia 1999/437/CE a Consiliului, coroborat cu articolul 3
din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (4).

(37)

În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen
în înțelesul Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul
Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea

(1) JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
(2) Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii
Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare,
a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).
(3) JO L 53, 27.2.2008, p. 52.
4
( ) Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare,
respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).
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Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și
dezvoltarea acquis-ului Schengen (1), care se află sub incidența articolului 1 literele B și C din Decizia
1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (2).
(38)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu
participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (3); prin urmare, Regatul Unit nu participă la
adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(39)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în
conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (4); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului
regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Prezentul regulament stabilește țările terțe ai căror resortisanți fac obiectul obligației de a deține viză sau care sunt
exonerați de această obligație, pe baza unei evaluări de la caz la caz a unei serii de criterii legate, printre altele, de
imigrația ilegală, de rațiuni de ordine publică și securitate, de avantajele economice, îndeosebi în ceea ce privește
turismul și comerțul exterior și relațiile externe ale Uniunii cu țările terțe relevante, incluzând, în special, considerații
referitoare la drepturile omului și la libertățile fundamentale, precum și implicațiile pentru coerența regională și recipro
citate.

Articolul 2
În sensul prezentului regulament, „viză” înseamnă „viză” astfel cum a fost definită la articolul 2 punctul 2 litera (a) din
Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

Articolul 3
(1) Resortisanții țărilor terțe menționate în lista din anexa I trebuie să dețină o viză la trecerea frontierelor externe ale
statelor membre.
(2) Fără a aduce atingere obligațiilor care decurg din Acordul european privind eliminarea vizelor pentru refugiați al
Consiliului Europei, semnat la Strasbourg la 20 aprilie 1959, este necesar ca refugiații statutari și apatrizii să dețină
o viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre, în cazul în care țara terță în care au reședința și care le-a
eliberat documentul de călătorie este una dintre țările terțe menționate în lista din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 4
(1) Resortisanții țărilor terțe menționate în lista din anexa II sunt exonerați de obligația prevăzută la articolul 3
alineatul (1) pentru șederi a căror durată totală nu depășește 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile.
(2)

De asemenea, sunt exonerate de obligativitatea vizelor următoarele persoane:

(a) resortisanții țărilor terțe menționate în lista din anexa I la prezentul regulament care sunt titulari ai unui permis de
trecere locală a frontierei eliberat de statele membre în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1931/2006, în cazul
în care titularii respectivi își exercită dreptul în cadrul regimului micului trafic de frontieră;
(1) JO L 160, 18.6.2011, p. 21.
(2) Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la
Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la
punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și
circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).
(3) Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000, privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa
la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).
(4) Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului
Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).
(5) Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de
vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).
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(b) elevii resortisanți ai uneia dintre țările terțe menționate în lista din anexa I la prezentul regulament, care au reședința
într-un stat membru care aplică Decizia 94/795/JAI a Consiliului (1) și care participă la o excursie organizată în
cadrul unui grup școlar însoțit de un cadru didactic al instituției de învățământ în cauză;
(c) refugiații statutari, apatrizii și celelalte persoane care nu dețin cetățenia niciunei țări, care au reședința într-un stat
membru și care sunt titulari ai unui document de călătorie eliberat de acest stat membru.
Articolul 5
Resortisanții noilor țări terțe care au fost incluse anterior între țările terțe menționate în listele din anexele I și II trebuie
să respecte articolele 3 și 4 dacă și până când Consiliul nu decide altfel, în conformitate cu procedura prevăzută în
dispoziția relevantă din TFUE.

Articolul 6
(1) Un stat membru poate prevedea excepții de la obligativitatea vizelor prevăzută la articolul 3, sau de la exonerările
de la obligativitatea vizelor prevăzute la articolul 4, în ceea ce privește:
(a) titularii de pașapoarte diplomatice, de serviciu/oficiale sau de pașapoarte speciale;
(b) membrii echipajului civil al aeronavelor și navelor aflați în exercițiul funcțiunii;
(c) membrii echipajului civil al navelor, atunci când aceștia coboară pe uscat, care dețin un act de identitate pentru
personal navigant eliberat în conformitate cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii nr. 108 din 13 mai
1958 sau nr. 185 din 19 iunie 2003, sau cu Convenția Organizației Maritime Internaționale privind facilitarea
traficului maritim internațional din 9 aprilie 1965;
(d) echipajul și membrii misiunilor de urgență sau de salvare în caz de dezastru sau de accident;
(e) echipajul civil al navelor care navighează pe apele interioare internaționale;
(f) titularii de documente de călătorie eliberate de organizații internaționale interguvernamentale dintre care cel puțin
un stat membru are statut de membru, sau de alte entități recunoscute de statele membre vizate ca subiecți de drept
internațional, pentru funcționarii respectivelor organizații sau entități.
(2)

Un stat membru poate excepta de la obligativitatea vizelor prevăzută la articolul 3:

(a) elevii resortisanți ai uneia dintre țările terțe menționate în lista din anexa I, care au reședința într-una dintre țările
terțe menționate în lista din anexa II, în Elveția sau în Liechtenstein, și care participă la o excursie organizată în
cadrul unui grup școlar însoțit de un cadru didactic al instituției de învățământ în cauză;
(b) refugiații statutari și apatrizii, în cazul în care țara terță în care au reședința și care le-a eliberat documentul de
călătorie este una dintre țările terțe menționate în lista din anexa II;
(c) membrii forțelor armate care se deplasează în cadrul NATO sau al Parteneriatului pentru pace, care sunt titulari ai
unor documente de identitate și ai unor ordine de misiune prevăzute de Acordul dintre statele părți la Organizația
Tratatului Atlanticului de Nord privind statutul forțelor acestora din 19 iunie 1951;
(d) fără a se aduce atingere cerințelor care decurg din Acordul european privind suprimarea vizelor pentru refugiați al
Consiliului Europei, semnat la Strasbourg la 20 aprilie 1959, refugiații recunoscuți, apatrizii și alte persoane care nu
dețin cetățenia niciunei țări și care își au reședința pe teritoriul Regatului Unit sau al Irlandei și sunt titulari ai unui
document de călătorie eliberat de Regatul Unit sau de Irlanda, care este recunoscut de statul membru vizat.
(3) Un stat membru poate prevedea excepții de la exonerarea de obligația de a deține viză prevăzută la articolul 4
pentru persoanele care desfășoară o activitate remunerată în timpul șederii lor.

Articolul 7
Atunci când o țară terță care figurează pe lista din anexa II aplică obligativitatea vizelor pentru resortisanții a cel puțin
unui stat membru, se aplică următoarele dispoziții:
(a) în termen de 30 de zile de la momentul punerii în aplicare de către țara terță a obligativității vizelor, statul membru
în cauză notifică acest lucru în scris Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.
(1) Decizia 94/795/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 1994 privind o acțiune comună adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3
alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind Uniunea Europeană în ceea ce privește facilitățile de călătorie pentru elevii resortisanți ai unor
țări terțe care au reședința într-un stat membru (JO L 327, 19.12.1994, p. 1).
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Respectiva notificare:
(i) menționează data punerii în aplicare a obligativității vizelor și tipurile documentelor de călătorie și ale vizelor
respective;
(ii) include o explicație detaliată a măsurilor preliminare luate de statul membru în cauză în vederea asigurării unui
regim de călătorii fără viză pentru țara terță în cauză, precum și toate informațiile relevante.
Informațiile privind această notificare se publică fără întârziere de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
inclusiv informațiile privind data punerii în aplicare a obligativității vizelor și tipurile documentelor de călătorie și
ale vizelor respective.
În cazul în care țara terță decide să ridice obligativitatea vizelor înainte de expirarea termenului menționat la primul
paragraf din prezenta literă, notificarea nu se efectuează sau este retrasă, iar informațiile nu se publică;
(b) Comisia, imediat după data publicării menționată la litera (a) al treilea paragraf și în consultare cu statul membru în
cauză, ia măsuri împreună cu autoritățile țării terțe în cauză, în special în domeniile politic, economic și comercial,
pentru a reintroduce sau a introduce un regim de călătorii fără viză și informează fără întârziere Parlamentul
European și Consiliul cu privire la respectivele măsuri;
(c) dacă, în termen de 90 de zile de la data publicării menționată la litera (a) al treilea paragraf și în ciuda tuturor
măsurilor luate în conformitate cu litera (b), țara terță nu elimină obligativitatea vizelor, statul membru în cauză
poate solicita Comisiei să suspende exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru anumite categorii de resortisanți ai
respectivei țări terțe. În cazul în care un stat membru formulează o astfel de solicitare, acesta informează Parlamentul
European și Consiliul;
(d) când are în vedere măsuri suplimentare în conformitate cu literele (e), (f) sau (h), Comisia ține seama de rezultatul
măsurilor luate de statul membru în cauză în vederea asigurării unui regim de călătorii fără viză pentru țara terță în
cauză, de măsurile luate în conformitate cu litera (b) și de consecințele suspendării exceptării de la obligativitatea
vizelor asupra relațiilor externe ale Uniunii și ale statelor sale membre cu țara terță în cauză;
(e) dacă țara terță în cauză nu a eliminat obligativitatea vizelor, Comisia, în termen de cel mult șase luni de la data
publicării menționată la litera (a) al treilea paragraf și ulterior la intervale care să nu depășească șase luni pe
o perioadă totală care nu poate fi extinsă peste data la care actul delegat menționat la litera (f) intră în vigoare sau la
care se formulează obiecții în privința acestuia:
(i) adoptă, la solicitarea statului membru în cauză sau din proprie inițiativă, un act de punere în aplicare prin care
să se suspende temporar, pentru o perioadă de până la șase luni, exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru
anumite categorii de resortisanți ai țării terțe în cauză. Respectivul act de punere în aplicare stabilește o dată, în
termen de 90 de zile de la intrarea sa în vigoare, la care suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor
produce efecte, ținând seama de resursele disponibile în consulatele statelor membre. Când adoptă acte de
punere în aplicare ulterioare, Comisia poate prelungi perioada suspendării respective cu perioade suplimentare
de până la șase luni și poate modifica categoriile de resortisanți ai țării terțe în cauză pentru care se suspendă
exceptarea de la obligativitatea vizelor.
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la
articolul 11 alineatul (2). Fără a se aduce atingere aplicării articolului 6, pe perioadele de suspendare toate
categoriile de resortisanți ai țării terțe la care se face referire în actul de punere în aplicare au obligația de
a deține viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre; sau
(ii) înaintează comitetului prevăzut la articolul 11 alineatul (1) un raport de evaluare a situației, precizând motivele
pentru care a hotărât să nu suspende exceptarea de la obligativitatea vizelor și informează Parlamentul European
și Consiliul.
În raportul respectiv sunt luați în considerare toți factorii relevanți, precum cei menționați la litera (d).
Parlamentul European și Consiliul pot avea o discuție politică pe baza respectivului raport;
(f) dacă, în termen de 24 de luni de la data publicării menționată la litera (a) al treilea paragraf, țara terță în cauză nu
ridică obligativitatea vizelor, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 10 prin care se suspendă
temporar, pentru o perioadă de 12 luni, exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții țării terțe
respective. Actul delegat stabilește o dată, în termen de 90 de zile de la intrarea sa în vigoare, de la care suspendarea
exceptării de la obligativitatea vizelor produce efecte, ținând seama de resursele disponibile în consulatele statelor
membre, și modifică anexa II în consecință. Modificarea respectivă se efectuează prin introducerea, lângă numele
țării terțe în cauză, a unei note de subsol care precizează că exceptarea de la obligativitatea vizelor este suspendată în
ceea ce privește țara terță respectivă și care specifică perioada respectivei suspendări.
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Începând de la data la care suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții țării terțe în cauză
produce efecte sau de la data la care este formulată o obiecție la actul delegat în temeiul articolului 10 alineatul (7),
orice act de punere în aplicare adoptat în temeiul literei (e) de la prezentul articol care vizează țara terță respectivă
expiră. În cazul în care Comisia transmite o propunere legislativă în conformitate cu litera (h), perioada de
suspendare a exceptării de la obligativitatea vizelor prevăzută în primul paragraf din prezenta literă se prelungește cu
șase luni. Nota de subsol la care face trimitere respectivul paragraf se modifică în mod corespunzător.
Fără a se aduce atingere aplicării articolului 6, pe perioadele suspendării respective resortisanții țării terțe care fac
obiectul actului delegat au obligația de a deține viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre;
(g) orice notificare ulterioară efectuată de un alt stat membru în temeiul literei (a), referitoare la aceeași țară terță, pe
perioada aplicării măsurilor adoptate în conformitate cu litera (e) sau (f) în ceea ce privește țara terță respectivă, se
integrează în procedurile respective în curs, fără ca termenele sau perioadele stabilite la respectivele litere să fie
prelungite;
(h) dacă, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a actului delegat menționat la litera (f), țara terță în cauză nu
elimină obligația de a deține viză, Comisia poate înainta o propunere legislativă de modificare a prezentului
regulament în vederea transferării trimiterii la țara terță din anexa II în anexa I;
(i) procedurile menționate la literele (e), (f) și (h) nu afectează dreptul Comisiei de a prezenta în orice moment
o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament în vederea transferării trimiterii la țara terță în cauză
din anexa II în anexa I;
(j) în cazul în care țara terță în cauză ridică obligativitatea vizelor, statul membru în cauză notifică imediat acest lucru
Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Notificarea se publică fără întârziere de către Comisie în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Orice act de punere în aplicare sau act delegat adoptat în temeiul literei (e) sau (f) în ceea ce privește țara terță în cauză
expiră la șapte zile de la publicarea menționată la primul paragraf din prezenta literă. În cazul în care țara terță în cauză
a introdus obligativitatea vizelor pentru resortisanții a două sau mai multe state membre, actul de punere în aplicare sau
actul delegat referitor la țara terță respectivă expiră la șapte zile de la publicarea notificării referitoare la ultimul stat
membru ai cărui resortisanți au fost supuși obligativității vizelor de către țara terță respectivă. Nota de subsol
menționată în primul paragraf al literei (f) se elimină ca urmare a expirării actului delegat în cauză. Informația referitoare
la expirarea respectivă se publică fără întârziere de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
În cazul în care țara terță în cauză ridică obligativitatea vizelor iar statul membru în cauză nu notifică acest lucru în
conformitate cu primul paragraf din prezenta literă, Comisia procedează din proprie inițiativă, fără întârziere, la
publicarea menționată la paragraful respectiv și se aplică al doilea paragraf din prezenta literă.

Articolul 8
(1) Prin derogare de la articolul 4, exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții unei țări terțe care
figurează pe lista din anexa II se suspendă temporar, pe baza unor date obiective și relevante, în conformitate cu
prezentul articol.
(2) Un stat membru poate să notifice Comisiei dacă se confruntă, într-o perioadă de două luni, comparativ cu aceeași
perioadă din anul precedent sau cu ultimele două luni care preced punerea în aplicare a exceptării de la obligativitatea
vizelor pentru resortisanții unei țări terțe care figurează pe lista din anexa II, cu una sau mai multe dintre următoarele
circumstanțe:
(a) o creștere substanțială a numărului de resortisanți ai respectivei țări terțe cărora li s-a refuzat intrarea sau care s-au
dovedit a fi în situație de ședere pe teritoriul statului membru fără a avea acest drept;
(b) o creștere substanțială a numărului de cereri de azil din partea resortisanților respectivei țări terțe pentru care rata de
recunoaștere este scăzută;
(c) o reducere a cooperării privind readmisia cu țara terță respectivă, susținută de date adecvate, în special o creștere
semnificativă a ratei de refuz a cererilor de readmisie trimise de statul membru respectivei țări terțe pentru resorti
sanții proprii sau, în cazul în care un acord de readmisie încheiat între Uniune și statul membru respectiv și
respectiva țară terță prevede astfel, pentru resortisanții țărilor terțe care au tranzitat țara terță respectivă;
(d) un risc crescut sau o amenințare iminentă la adresa ordinii publice sau a securității interne a statelor membre,
îndeosebi o creștere substanțială a numărului de infracțiuni grave, legate de resortisanți ai țării terțe respective,
susținută de informații obiective, concrete și relevante și de date furnizate de autoritățile competente.
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Notificarea menționată în primul paragraf de la prezentul alineat precizează motivele pe care aceasta se întemeiază și
cuprinde date și statistici relevante, precum și o explicație detaliată a măsurilor preliminare pe care statul membru în
cauză le-a luat în vederea remedierii situației. Statul membru în cauză poate specifica, în notificarea sa, ce categorii de
resortisanți ai țării terțe în cauză urmează să facă obiectul unui act de punere în aplicare în temeiul alineatului (6)
litera (a), indicând motivele detaliate în acest sens. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul de îndată ce
primește o astfel de notificare.
(3) În cazul în care Comisia, ținând seama de date, rapoarte și statistici relevante, dispune de informații concrete și
fiabile cu privire la circumstanțele menționate la alineatul (2) litera (a), (b), (c) sau (d), provenind dintr-unul sau mai
multe state membre, sau cu privire la necooperarea țării terțe în materie de readmisie, în special în cazul în care s-a
încheiat un acord de readmisie între țara terță respectivă și Uniune, Comisia informează de îndată Parlamentul European
și Consiliul cu privire la analiza sa și se aplică dispozițiile de la alineatul (6).
În sensul primului paragraf, necooperarea în materie de readmisie poate consta în, de exemplu:
— refuzul de a prelucra cererile de readmisie sau neprelucrarea acestora în timp util;
— neeliberarea documentelor de călătorie în timp util în scopul returnării în termenele prevăzute în acordul de
readmisie sau refuzul de a accepta documentele de călătorie europene eliberate după expirarea termenelor prevăzute
în acordul de readmisie; sau
— rezilierea ori suspendarea acordului de readmisie.
(4) Comisia monitorizează respectarea continuă a cerințelor specifice, care se întemeiază pe articolul 1 și care au fost
utilizate pentru a evalua oportunitatea acordării unei liberalizări a vizelor, de către țările terțe ai căror resortisanți au fost
exonerați de obligația de a deține viză atunci când călătoresc pe teritoriul statelor membre, ca urmare a încheierii cu
succes a unui dialog privind liberalizarea vizelor desfășurat între Uniune și țara terță respectivă.
În plus, Comisia transmite rapoarte cu regularitate către Parlamentul European și către Consiliu cel puțin o dată pe an,
pentru o perioadă de șapte ani de la data intrării în vigoare a liberalizării vizelor pentru țara terță respectivă, și ulterior
în cazul în care Comisia consideră că este necesar, ori la cererea Parlamentului European sau a Consiliului. Raportul se
concentrează asupra țărilor terțe pentru care Comisia consideră, bazându-se pe informații concrete și fiabile, că anumite
cerințe nu mai sunt îndeplinite.
În cazul în care un raport al Comisiei arată că una sau mai multe dintre cerințele specifice nu mai este îndeplinită în
ceea ce privește o anumită țară terță, se aplică alineatul (6).
(5)

Comisia examinează orice notificare transmisă în temeiul alineatului (2), luând în considerare:

(a) existența oricăreia dintre circumstanțele menționate la alineatul (2);
(b) numărul de state membre afectate de oricare dintre circumstanțele menționate la alineatul (2);
(c) impactul general al circumstanțelor menționate la alineatul (2) asupra situației migrației în Uniune, astfel cum rezultă
acesta din datele furnizate de statele membre sau din datele de care dispune Comisia;
(d) rapoartele întocmite de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, de Biroul European de Sprijin pentru
Azil sau de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) sau de orice altă
instituție, organism, oficiu sau agenție a Uniunii sau de orice organizație internațională competentă în domeniile
reglementate de prezentul regulament, dacă circumstanțele o impun în cazul respectiv;
(e) informațiile pe care statul membru în cauză le-ar fi putut da în notificarea sa în ceea ce privește măsurile posibile în
temeiul alineatului (6) litera (a);
(f) chestiunea generală a ordinii publice și a securității interne, cu consultarea statului membru în cauză.
Comisia informează Parlamentul European și Consiliul asupra rezultatelor examinării sale.
(6) În cazul în care, pe baza analizei menționate la alineatul (3), a raportului menționat la alineatul (4) sau
a examinării menționate la alineatul (5), și luând în considerare consecințele unei suspendări a exceptării de la obligati
vitatea vizelor pentru relațiile externe ale Uniunii și ale statelor sale membre cu țara terță în cauză, lucrând în strânsă
cooperare cu țara terță respectivă pentru a găsi soluții alternative pe termen lung, Comisia stabilește că se impun acțiuni,
sau în cazul în care o majoritate simplă a statelor membre au notificat Comisia cu privire la existența circumstanțelor
menționate la alineatul (2) litera (a), (b), (c) sau (d), se aplică următoarele dispoziții:
(a) Comisia adoptă un act de punere în aplicare care suspendă temporar exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru
resortisanții țării terțe în cauză pentru o perioadă de nouă luni. Suspendarea se aplică anumitor categorii de

L 303/48

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.11.2018

resortisanți ai țării terțe în cauză, prin trimitere la tipurile relevante de documente de călătorie și, după caz, la criterii
suplimentare. La stabilirea categoriilor de suspendare care se aplică, Comisia, pe baza informațiilor disponibile,
include categorii suficient de ample pentru a contribui în mod eficient la remedierea circumstanțelor menționate la
alineatele (2), (3) și (4) în fiecare caz specific, respectând în același timp principiul proporționalității. Comisia adoptă
actul de punere în aplicare în termen o lună de la:
(i)

primirea notificării menționate la alineatul (2);

(ii) momentul în care a luat cunoștință de informațiile menționate la alineatul (3);
(iii) prezentarea raportului menționat la alineatul (4); sau
(iv) primirea notificării din partea unei majorități simple a statelor membre cu privire la existența circumstanțelor
menționate la alineatul (2) litera (a), (b), (c) sau (d).
Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la
articolul 11 alineatul (2). Stabilește data la care produce efecte suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor.
În cursul perioadei de suspendare, Comisia stabilește un dialog consolidat cu țara terță în cauză în vederea remedierii
circumstanțelor respective;
(b) în cazul în care circumstanțele menționate la alineatele (2), (3) și (4) de la prezentul articol persistă, Comisia adoptă,
cel târziu cu două luni înainte de expirarea perioadei de nouă luni menționate la litera (a) din prezentul alineat, un
act delegat în conformitate cu articolul 10 prin care suspendă temporar aplicarea anexei II pe o perioadă de 18 luni
pentru toți resortisanții țării terțe în cauză. Actul delegat produce efecte de la data expirării actului de punere în
aplicare menționat la litera (a) din prezentul alineat și modifică anexa II în consecință. Modificarea respectivă se
efectuează prin introducerea unei note de subsol, lângă numele țării terțe în cauză, care precizează că exceptarea de
la obligativitatea vizelor este suspendată în ceea ce privește țara terță respectivă și care specifică perioada respectivei
suspendări.
În cazul în care Comisia a înaintat o propunere legislativă în temeiul alineatului (7), perioada de suspendare a exceptării
de la obligativitatea vizelor prevăzută în actul delegat se prelungește cu șase luni. Nota de subsol se modifică în
consecință.
Fără a se aduce atingere aplicării articolului 6, pe perioadele suspendării respective, resortisanții țării terțe care fac
obiectul actului de punere în aplicare au obligația de a deține viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor
membre.
Un stat membru care, în conformitate cu articolul 6, prevede noi exceptări de la obligativitatea vizelor pentru
o categorie de resortisanți ai țării terțe vizate de actul care suspendă exceptarea de la obligativitatea vizelor, comunică
măsurile respective în conformitate cu articolul 12.
(7) Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a actului delegat adoptat în temeiul alineatului (6) litera (b), Comisia
prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul poate fi însoțit de o propunere legislativă de
modificare a prezentului regulament, în vederea transferării trimiterii la țara terță în cauză de la anexa II la anexa I.
(8) În cazul în care a înaintat o propunere legislativă în temeiul alineatului (7), Comisia poate prelungi valabilitatea
actului de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (6) litera (a) de la prezentul articol cu o perioadă care să nu
depășească 12 luni. Decizia de prelungire a valabilității actului de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu
procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 9
(1) Până la 10 ianuarie 2018, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului în care evaluează
eficiența mecanismului de reciprocitate prevăzut la articolul 7 și, după caz, transmite o propunere legislativă de
modificare a prezentului regulament. Parlamentul European și Consiliul hotărăsc asupra acestei propuneri în
conformitate cu procedura legislativă ordinară.
(2) Până la 29 martie 2021, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului în care evaluează
eficacitatea mecanismului de suspendare prevăzut la articolul 8 și, după caz, transmite o propunere legislativă de
modificare a prezentului regulament. Parlamentul European și Consiliul hotărăsc asupra unei astfel de propuneri în
conformitate cu procedura legislativă ordinară.
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Articolul 10
(1)

Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2) Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 7 litera (f) se conferă Comisiei pentru o perioadă
de cinci ani de la 9 ianuarie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni
înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice,
cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni
înainte de încheierea fiecărei perioade.
(3) Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 8 alineatul (6) litera (b) se conferă Comisiei pentru
o perioadă de cinci ani de la 28 martie 2017. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu
nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp
identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei
luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
(4) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 litera (f) și la articolul 8 alineatul (6) litera (b) poate fi revocată
în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de
competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor
delegate care sunt deja în vigoare.
(5) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate
cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
(6)

De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(7) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 litera (f) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul
European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de patru luni de la notificarea acestuia către Parlamentul
European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și
Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa
Parlamentului European sau a Consiliului.
(8) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (6) litera (b) intră în vigoare numai în cazul în care nici
Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către
Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European,
cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni.

Articolul 11
(1) Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE)
nr. 182/2011.
(2)

În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3) În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se
aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 12
(1) Statele membre comunică celorlalte state membre și Comisiei măsurile luate în temeiul articolului 6, în termen de
cinci zile lucrătoare de la data adoptării acelor măsuri.
(2) Comisia publică pentru informare măsurile comunicate în temeiul alineatului (1) în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.

Articolul 13
Prezentul regulament nu afectează competența statelor membre cu privire la recunoașterea statelor, a entităților
teritoriale și a pașapoartelor, a documentelor de călătorie și de identitate eliberate de autoritățile lor.
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Articolul 14
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 se abrogă.
Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu
tabelul de corespondență din anexa IV.
Articolul 15
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre în conformitate cu tratatele.
Adoptat la Strasbourg, 14 noiembrie 2018.
Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele

A. TAJANI

K. EDTSTADLER
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ANEXA I

LISTA ȚĂRILOR TERȚE AI CĂROR RESORTISANȚI TREBUIE SĂ DEȚINĂ VIZĂ PENTRU TRECEREA
FRONTIERELOR EXTERNE ALE STATELOR MEMBRE

1. STATE
Afganistan
Armenia
Angola
Azerbaidjan
Bangladesh
Burkina Faso
Bahrain
Burundi
Benin
Bolivia
Bhutan
Botswana
Belarus
Belize
Republica Democratică Congo
Republica Centrafricană
Congo
Côte d'Ivoire
Camerun
China
Cuba
Capul Verde
Djibouti
Republica Dominicană
Algeria
Ecuador
Egipt
Eritreea
Eswatini
Etiopia
Fiji
Gabon
Ghana
Gambia
Guineea
Guineea Ecuatorială
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Guineea-Bissau
Guyana
Haiti
Indonezia
India
Irak
Iran
Jamaica
Iordania
Kenya
Kârgâzstan
Cambodgia
Comore
Coreea de Nord
Kuweit
Kazahstan
Laos
Liban
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Libia
Maroc
Madagascar
Mali
Myanmar/Birmania
Mongolia
Mauritania
Maldive
Malawi
Mozambic
Namibia
Niger
Nigeria
Nepal
Oman
Papua-Noua Guinee
Filipine
Pakistan
Qatar
Rusia
Rwanda
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Arabia Saudită
Sudan
Sierra Leone
Senegal
Somalia
Suriname
Sudanul de Sud
São Tomé și Príncipe
Siria
Ciad
Togo
Thailanda
Tadjikistan
Turkmenistan
Tunisia
Turcia
Tanzania
Uganda
Uzbekistan
Vietnam
Yemen
Africa de Sud
Zambia
Zimbabwe
2. ENTITĂȚI ȘI AUTORITĂȚI TERITORIALE NERECUNOSCUTE CA STATE DE CEL PUȚIN UN STAT MEMBRU
— Kosovo, definit în conformitate cu Rezoluția 1244 a Consiliului de securitate al Organizației Națiunilor Unite din
10 iunie 1999
— Autoritatea Palestiniană
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ANEXA II
LISTA ȚĂRILOR TERȚE AI CĂROR RESORTISANȚI SUNT EXONERAȚI DE OBLIGAȚIA DE A DEȚINE VIZĂ
PENTRU TRECEREA FRONTIERELOR EXTERNE ALE STATELOR MEMBRE PENTRU ȘEDERI A CĂROR
DURATĂ TOTALĂ NU DEPĂȘEȘTE 90 DE ZILE ÎN CURSUL ORICĂREI PERIOADE DE 180 DE ZILE

1. STATE
fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (1)
Andorra
Emiratele Arabe Unite (2)
Antigua și Barbuda
Albania (1)
Argentina
Australia
Bosnia și Herțegovina (1)
Barbados
Brunei
Brazilia
Bahamas
Canada
Chile
Columbia
Costa Rica
Dominica (2)
Micronezia (2)
Grenada (2)
Georgia (3)
Guatemala
Honduras
Israel
Japonia
Kiribati (2)
Saint Kitts și Nevis
Coreea de Sud
Saint Lucia (2)
(1) Exonerarea de obligația de a deține viză se aplică numai deținătorilor de pașapoarte biometrice.
(2) Exceptarea de la obligativitatea vizelor se aplică de la data intrării în vigoare a unui acord privind exceptarea de la obligativitatea vizelor,
care urmează să fie încheiat cu Uniunea Europeană.
(3) Exceptarea de la obligativitatea vizelor este limitată la titularii de pașapoarte biometrice eliberate de Georgia în conformitate cu
standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).
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Monaco
Moldova (1)
Muntenegru (2)
Insulele Marshall (3)
Mauritius
Mexic
Malaysia
Nicaragua
Nauru (3)
Noua Zeelandă
Panama
Peru (3)
Palau (3)
Paraguay
Serbia [cu excepția deținătorilor de pașapoarte sârbe eliberate de către direcția de coordonare sârbă (în limba sârbă:
Koordinaciona uprava)] (2)
Insulele Solomon
Seychelles
Singapore
San Marino
El Salvador
Timorul de Est (3)
Tonga (3)
Trinidad și Tobago
Tuvalu (3)
Ucraina (4)
Statele Unite ale Americii
Uruguay
Sfântul Scaun
Saint Vincent și Grenadinele (3)
Venezuela
Vanuatu (3)
Samoa
(1) Exonerarea de obligația de a deține viză se aplică numai titularilor de pașapoarte biometrice eliberate de Moldova în conformitate cu
standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).
(2) Exonerarea de obligația de a deține viză se aplică numai deținătorilor de pașapoarte biometrice.
3
( ) Exceptarea de la obligativitatea vizelor se aplică de la data intrării în vigoare a unui acord privind exceptarea de la obligativitatea vizelor,
care urmează să fie încheiat cu Uniunea Europeană.
(4) Exceptarea de la obligativitatea vizelor se limitează la titularii de pașapoarte biometrice eliberate de Ucraina în conformitate cu
standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).
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2. REGIUNI ADMINISTRATIVE SPECIALE ALE REPUBLICII POPULARE CHINEZE
Hong Kong RAS (1)
Macao RAS (2)
3. CETĂȚENII BRITANICI CARE NU SUNT RESORTISANȚI AI REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD ÎN
SENSUL DREPTULUI UNIUNII

Resortisanți britanici (de peste mări)
Cetățeni ai teritoriilor britanice de peste mări (CTBM)
Cetățeni britanici de peste mări (CBM)
Persoane britanice protejate (PBP)
Supuși britanici (SB)
4. ENTITĂȚI ȘI AUTORITĂȚI TERITORIALE NERECUNOSCUTE CA STATE DE CEL PUȚIN UN STAT MEMBRU
Taiwan (3)

(1) Exceptarea de la obligativitatea vizelor se aplică numai titularilor unui pașaport al „Hong Kong Special Administrative Region”.
(2) Exceptarea de la obligativitatea vizelor se aplică numai titularilor unui pașaport al „Região Administrativa Especial de Macau”.
(3) Exonerarea de obligația de a deține viză se aplică numai titularilor de pașapoarte emise de Taiwan care conțin numărul cărții de identitate.
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ANEXA III
REGULAMENT ABROGAT ȘI LISTA MODIFICĂRILOR ULTERIOARE

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului
(JO L 81, 21.3.2001, p. 1)
Regulamentul (CE) nr. 2414/2001 al Consiliului
(JO L 327, 12.12.2001, p. 1)
Regulamentul (CE) nr. 453/2003 al Consiliului
(JO L 69, 13.3.2003, p. 10)
Actul de aderare din 2003, anexa II, punctul 18(B)
Regulamentul (CE) nr. 851/2005 al Consiliului
(JO L 141, 4.6.2005, p. 3)
Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului
(JO L 363, 20.12.2006, p. 1)

Numai articolul 1 alineatul (1) a unsprezecea li
niuță cu privire la Regulamentul (CE)
nr. 539/2001, și anexă punctul 11(B)(3)

Regulamentul (CE) nr. 1932/2006 al Consiliului
(JO L 405, 30.12.2006, p. 23)
Regulamentul (CE) nr. 1244/2009 al Consiliului
(JO L 336, 18.12.2009, p. 1)
Regulamentul (UE) nr. 1091/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului
(JO L 329, 14.12.2010, p. 1)
Regulamentul (UE) nr. 1211/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului
(JO L 339, 22.12.2010, p. 6)
Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului
(JO L 158, 10.6.2013, p. 1)

Numai articolul 1 alineatul (1) litera (k) a patra
liniuță, și anexă punctul 13(B)(2)

Regulamentul (UE) nr. 610/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului
(JO L 182, 29.6.2013, p. 1)

Numai articolul 4

Regulamentul (UE) nr. 1289/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului
(JO L 347, 20.12.2013, p. 74)
Regulamentul (UE) nr. 259/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului
(JO L 105, 8.4.2014, p. 9)
Regulamentul (UE) nr. 509/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului
(JO L 149, 20.5.2014, p. 67)
Regulamentul (UE) 2017/371 al Parlamentului European și al
Consiliului
(JO L 61, 8.3.2017, p. 1)
Regulamentul (UE) 2017/372 al Parlamentului European și al
Consiliului
(JO L 61, 8.3.2017, p. 7)
Regulamentul (UE) 2017/850 al Parlamentului European și al
Consiliului
(JO L 133, 22.5.2017, p. 1)
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ANEXA IV
TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr 539/2001

Prezentul regulament

Articolul -1

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf, teza introduc Articolul 4 alineatul (2) teza introductivă
tivă
Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf, prima liniuță

Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf, a doua liniuță Articolul 4 alineatul (2) litera (b)
Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf, a treia liniuță Articolul 4 alineatul (2) litera (c)
Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 5

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 7

Articolul 1a alineatele (1) și (2)

Articolul 8 alineatele (1) și (2)

Articolul 1a alineatul (2a)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 1a alineatul (2b)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 1a alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 1a alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (6)

Articolul 1a alineatul (5)

Articolul 8 alineatul (7)

Articolul 1a alineatul (6)

Articolul 8 alineatul (8)

Articolul 1b

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 1c

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 4a

Articolul 11

Articolul 4b alineatele (1) și (2)

Articolul 10 alineatele (1) și (2)

Articolul 4b alineatul (2a)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 4b alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 4b alineatul (3a)

Articolul 10 alineatul (5)

Articolul 4b alineatul (4)

Articolul 10 alineatul (6)

Articolul 4b alineatul (5)

Articolul 10 alineatul (7)

Articolul 4b alineatul (6)

Articolul 10 alineatul (8)

Articolul 5

Articolul 12

Articolul 6

Articolul 13

Articolul 7

Articolul 14

Articolul 8

Articolul 15

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

—

Anexa III

—

Anexa IV
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REGULAMENTUL (UE) 2018/1861 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 28 noiembrie 2018
privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul
verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și
de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și
articolul 79 alineatul (2) litera (c),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),
întrucât:
(1)

Sistemul de informații Schengen (SIS) este un instrument esențial pentru aplicarea dispozițiilor acquis-ului
Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene. SIS este una dintre cele mai importante măsuri
compensatorii care contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și
justiție al Uniunii, prin sprijinirea cooperării operaționale dintre autoritățile naționale competente, în special
polițiștii de frontieră, poliție, autoritățile vamale, autoritățile din domeniul imigrației și autoritățile responsabile cu
prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau cu executarea pedepselor.

(2)

SIS a fost înființat inițial în temeiul dispozițiilor titlului IV din Convenția din 19 iunie 1990 de punere în aplicare
a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii
Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (2)
(denumită în continuare „Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen”). Dezvoltarea SIS de a doua
generație (SIS II) a fost încredințată Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului (3) și al
Deciziei 2001/886/JAI a Consiliului (4). SIS II a fost instituit ulterior prin Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului (5) și prin Decizia 2007/533/JAI a Consiliului (6). SIS II a înlocuit SIS,
astfel cum a fost creat în temeiul Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen.

(3)

La trei ani de la intrarea în funcțiune a SIS II, Comisia a efectuat o evaluare a sistemului în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și cu Decizia 2007/533/JAI. La 21 decembrie 2016, Comisia a prezentat
Parlamentului European și Consiliului Raportul privind evaluarea Sistemului de informații Schengen de a doua
generație (SIS II) în conformitate cu articolul 24 alineatul (5), cu articolul 43 alineatul (3) și cu articolul 50
alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și cu articolul 59 alineatul (3) și articolul 66 alineatul (5) din
Decizia 2007/533/JAI, precum și documentul de lucru însoțitor. Recomandările formulate în aceste documente ar
trebui să se reflecte, după caz, în prezentul regulament.

(4)

Prezentul regulament constituie temeiul juridic pentru SIS în ceea ce privește aspectele care intră în domeniul de
aplicare al părții a treia titlul V capitolul 2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului (7) constituie temeiul juridic pentru SIS
în ceea ce privește aspectele care intră în domeniul de aplicare al părții a treia titlul V capitolele 4 și 5 din TFUE.

(1) Poziția Parlamentului European din 24 octombrie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 noiembrie
2018.
(2) JO L 239, 22.9.2000, p. 19.
(3) Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua
generație (SIS II) (JO L 328, 13.12.2001, p. 4).
(4) Decizia 2001/886/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație
(SIS II) (JO L 328, 13.12.2001, p. 1).
(5) Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și
utilizarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 381, 28.12.2006, p. 4).
(6) Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de
a doua generație (SIS II) (JO L 205, 7.8.2007, p. 63).
(7) Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și
utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de
modificare și abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (a se vedea pagina 56 din prezentul Jurnal Oficial).
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(5)

Faptul că temeiul juridic pentru SIS constă în instrumente separate nu afectează principiul conform căruia SIS
constituie un sistem de informații unic, care ar trebui să funcționeze ca atare. Acesta ar trebui să cuprindă o rețea
unică de birouri naționale denumite birourile SIRENE pentru a asigura schimbul de informații suplimentare. Prin
urmare, anumite dispoziții ale instrumentelor respective ar trebui să fie identice.

(6)

Este necesar să se specifice obiectivele SIS, anumite elemente ale arhitecturii sale tehnice și ale finanțării sale, să se
stabilească norme privind funcționarea și utilizarea sa de la un capăt la altul, precum și să se definească responsa
bilitățile. Este necesar, de asemenea, să se determine categoriile de date care urmează să fie introduse în sistem,
scopurile introducerii și prelucrării acestora și criteriile introducerii acestora. De asemenea, sunt necesare norme
care să reglementeze ștergerea semnalărilor, autoritățile abilitate să aibă acces la date, utilizarea datelor biometrice,
și care să stabilească normele privind protecția și prelucrarea datelor.

(7)

Semnalările din SIS conțin doar informațiile necesare pentru identificarea unei persoane și pentru acțiunea de
urmat. Prin urmare, statele membre ar trebui să facă schimb de informații suplimentare referitoare la semnalări
atunci când acest lucru este necesar.

(8)

SIS cuprinde un sistem central (SIS central) și sisteme naționale. Sistemele naționale ar putea să conțină o copie
integrală sau parțială a bazei de date din SIS, care poate fi utilizată în comun de două sau mai multe state
membre. Având în vedere că SIS este cel mai important instrument de schimb de informații în Europa pentru
asigurarea securității și a gestionării eficace a frontierelor, este necesar să se asigure funcționarea sa neîntreruptă
atât la nivel central, cât și la nivel național. Disponibilitatea SIS ar trebui să fie supusă unei monitorizări atente la
nivel central și la nivelul statelor membre, iar orice incident de întrerupere a disponibilității pentru utilizatorii
finali ar trebui înregistrat și raportat părților interesate de la nivel național și de la nivelul Uniunii. Fiecare stat
membru ar trebui să creeze un sistem de rezervă pentru sistemul său național. Statele membre ar trebui să
asigure, de asemenea, o conectare neîntreruptă cu SIS central prin intermediul unor puncte de conectare duplicate
și separate din punct de vedere fizic și geografic. SIS central și infrastructura de comunicații ar trebui să fie
operate astfel încât să se asigure funcționarea lor 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Din acest motiv, Agenția
Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate,
Securitate și Justiție („eu-LISA”) instituită prin Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al
Consiliului (1) ar trebui să pună în aplicare soluții tehnice care să facă mai sigură disponibilitatea neîntreruptă
a SIS, care să fie supuse unei evaluări a impactului independente și unei analize cost-beneficiu.

(9)

Este necesar să se întrețină un manual care să stabilească normele detaliate privind schimbul de informații
suplimentare referitoare la acțiunile necesare ca urmare a semnalărilor (denumit în continuare „manualul
SIRENE”). Birourile SIRENE ar trebui să asigure schimbul acestor informații în mod rapid și eficient.

(10)

Pentru a se asigura schimbul eficient de informații suplimentare, inclusiv cu privire la acțiunea de urmat
specificată în semnalări, este oportun să se consolideze funcționarea birourilor SIRENE prin precizarea cerințelor
referitoare la resursele disponibile și la formarea utilizatorilor, precum și la timpul de răspuns la solicitările pe
care le primesc din partea altor birouri SIRENE.

(11)

Statele membre ar trebui să se asigure că personalul propriului birou SIRENE are competențele lingvistice și
cunoștințele privind dreptul și normele procedurale relevante necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

(12)

Pentru a fi în măsură să beneficieze pe deplin de funcționalitățile SIS, statele membre ar trebui să se asigure că
utilizatorii finali și personalul birourilor SIRENE beneficiază periodic de formare, inclusiv cu privire la securitatea
datelor, protecția datelor și calitatea datelor. Birourile SIRENE ar trebui să fie implicate în elaborarea programelor
de formare. Pe cât posibil, birourile SIRENE ar trebui, de asemenea, să prevadă organizarea de schimburi de
personal cu celelalte birouri SIRENE cel puțin o dată pe an. Statele membre sunt încurajate să ia măsurile
necesare pentru ca schimbările de personal să nu conducă la pierderi de competențe și de experiență.

(13)

Gestionarea operațională a componentelor centrale ale SIS este efectuată de eu-LISA. Pentru a permite eu-LISA să
aloce resursele financiare și de personal necesare care să acopere toate aspectele legate de gestionarea operațională
a SIS central și a infrastructurii de comunicații, prezentul regulament ar trebui să îi stabilească în detaliu sarcinile,
în special în ceea ce privește aspectele tehnice ale schimbului de informații suplimentare.

(14)

Fără a aduce atingere responsabilității statelor membre pentru exactitatea datelor introduse în SIS și nici rolului
birourilor SIRENE de coordonatori de calitate, eu-LISA ar trebui să fie responsabilă cu îmbunătățirea calității
datelor prin introducerea unui instrument central de monitorizare a calității datelor și ar trebui să furnizeze

(1) Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene
pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE)
nr. 1077/2011 (JO L 295, 21.11.2018, p. 99).
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rapoarte Comisiei și statelor membre, la intervale regulate. Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European
și Consiliului rapoarte referitoare la problemele întâmpinate cu privire la calitatea datelor. Pentru a îmbunătăți și
mai mult calitatea datelor din SIS, eu-LISA ar trebui, de asemenea, să ofere formare privind utilizarea SIS
organismelor de formare naționale și, pe cât posibil, birourilor SIRENE și utilizatorilor finali.
(15)

Pentru a permite o mai bună monitorizare a utilizării SIS și a analiza tendințele privind presiunea migrației și
gestionarea frontierelor, eu-LISA ar trebui să fie în măsură să dezvolte un sistem de ultimă generație în vederea
elaborării de rapoarte statistice destinate statelor membre, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Europol
și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, fără a pune în pericol integritatea datelor.
Prin urmare, ar trebui să se instituie un registru central. Statisticile păstrate în registrul respectiv sau obținute din
acesta nu ar trebui să conțină nici un fel de date cu caracter personal. Statele membre ar trebui să comunice
statistici referitoare la exercitarea dreptului de acces, la rectificarea datelor inexacte și la ștergerea datelor stocate
în mod ilegal în cadrul cooperării dintre autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția
Datelor în temeiul prezentului regulament.

(16)

În SIS ar trebui introduse noi categorii de date pentru a permite utilizatorilor finali să ia decizii în cunoștință de
cauză pe baza unei semnalări, fără a pierde timp. Prin urmare, semnalările pentru refuzul intrării și al șederii ar
trebui să conțină informații privind decizia pe care se bazează semnalarea. În plus, pentru a facilita identificarea și
a depista identitățile multiple, semnalarea ar trebui să includă, în cazul în care astfel de informații sunt
disponibile, o trimitere la documentul personal de identificare al persoanei în cauză sau la numărul acestuia și
o copie a documentului, color dacă este posibil.

(17)

Autoritățile competente ar trebui să fie în măsură, atunci când este strict necesar, să introducă în SIS informații
specifice referitoare la orice caracteristici fizice specifice, obiective și inalterabile ale unei persoane, cum ar fi
tatuajele, semnele sau cicatricile.

(18)

În cazul în care sunt disponibile, ar trebui introduse toate datele relevante, în special prenumele persoanei în
cauză, atunci când se creează o semnalare, pentru a se reduce la minimum riscul de rezultate fals pozitive și
activitățile operaționale inutile.

(19)

SIS nu ar trebui să stocheze date utilizate pentru efectuarea de căutări, cu excepția păstrării înregistrărilor cu
scopul de a verifica dacă respectiva căutare este legală, pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor, pentru
automonitorizare și pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a sistemelor naționale, precum și pentru
integritatea și securitatea datelor.

(20)

SIS ar trebui să permită prelucrarea datelor biometrice pentru a facilita identificarea fiabilă a persoanelor în
cauză. Orice introducere în SIS a fotografiilor, a imaginilor faciale sau a datelor dactiloscopice și orice utilizare
a unor astfel de date ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite, ar
trebui să fie autorizată prin dreptul Uniunii, ar trebui să respecte drepturile fundamentale, inclusiv interesul
superior al copilului, și ar trebui să fie în conformitate cu dreptul Uniunii în materie de protecție a datelor,
inclusiv cu dispozițiile relevante privind protecția datelor prevăzute în prezentul regulament. În aceeași
perspectivă, pentru a evita inconvenientele cauzate de identificarea eronată, SIS ar trebui, de asemenea, să permită
prelucrarea datelor privind persoanele a căror identitate a fost uzurpată, sub rezerva unor garanții adecvate,
a obținerii acordului persoanei în cauză pentru fiecare categorie de date, în special pentru amprentele palmare și
al unei limitări stricte a scopurilor în care aceste date cu caracter personal pot fi prelucrate în mod legal.

(21)

Statele membre ar trebui să ia măsurile tehnice necesare astfel încât de fiecare dată când utilizatorii finali au
dreptul de a efectua o căutare într-o bază de date națională a poliției sau în materie de imigrație, aceștia să
efectueze, de asemenea, căutări în SIS în paralel, sub rezerva principiilor stabilite la articolul 4 din Directiva (UE)
2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului (1) și la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului (2). Astfel ar trebui să se garanteze că SIS funcționează ca principală
măsură compensatorie în spațiul fără controale la frontierele interne și abordează mai bine dimensiunea
transfrontalieră a criminalității și mobilitatea infractorilor.

(22)

Prezentul regulament ar trebui să stabilească condițiile de utilizare a datelor dactiloscopice, a fotografiilor și
a imaginilor faciale în scopul identificării și al verificării. În scopul identificării, imaginile faciale și fotografiile ar
trebui folosite inițial numai în contextul punctelor obișnuite de trecere a frontierei. O astfel de folosire ar trebui
să facă obiectul unui raport din partea Comisiei care să confirme dacă tehnologia este disponibilă, fiabilă și gata
pentru a fi utilizată.

(1) Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale
a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI
a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
(2) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
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(23)

Ar trebui să se permită căutarea datelor dactiloscopice stocate în SIS cu seturile complete sau incomplete de
amprente digitale sau de amprente palmare găsite la locul unei infracțiuni, dacă se poate stabili cu un grad ridicat
de probabilitate că acestea aparțin autorului unei infracțiuni grave sau al unei infracțiuni de terorism, cu condiția
ca o căutare să fie efectuată simultan în bazele de date naționale relevante de amprente digitale. Ar trebui să se
acorde o atenție deosebită stabilirii unor standarde de calitate aplicabile stocării datelor biometrice.

(24)

Ori de câte ori identitatea unei persoane nu poate fi stabilită prin niciun alt mijloc, ar trebui să se utilizeze datele
dactiloscopice în încercarea de identificare. Identificarea unei persoane prin utilizarea datelor dactiloscopice ar
trebui să fie permisă în toate cazurile.

(25)

Statele membre ar trebui să poată stabili legături între semnalările din SIS. Stabilirea unor legături între două sau
mai multe semnalări nu ar trebui să aibă efect asupra acțiunii de urmat, asupra perioadei de reexaminare
a semnalărilor sau asupra drepturilor de acces la semnalări.

(26)

Un nivel mai ridicat de eficacitate, armonizare și consecvență se poate realiza prin impunerea obligației de
a introduce în SIS toate interdicțiile de intrare emise de autoritățile naționale competente în conformitate cu
proceduri care respectă Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) și prin stabilirea de
norme comune pentru introducerea semnalărilor pentru refuzul intrării și al șederii în urma returnării unui
resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală. Statele membre ar trebui să ia toate măsurile
necesare pentru a se asigura că nu există un decalaj temporar între momentul părăsirii spațiului Schengen de
către resortisantul țării terțe vizat și activarea semnalării în SIS. Acest fapt ar trebui să garanteze asigurarea
respectării interdicțiilor de intrare la punctele de trecere a frontierelor externe, prevenind în mod eficace
reintrarea în spațiul Schengen.

(27)

Persoanele în privința cărora s-a luat o decizie de refuz al intrării și al șederii ar trebui să aibă dreptul la o cale de
atac împotriva deciziei respective. Dreptul la o cale de atac ar trebui să respecte Directiva 2008/115/CE atunci
când decizia se referă la returnare.

(28)

Prezentul regulament ar trebui să stabilească norme obligatorii privind consultarea și notificarea autorităților
naționale în cazul în care un resortisant al unei țări terțe deține sau ar putea obține un permis de ședere valabil
sau o viză de lungă ședere acordată într-un stat membru și un alt stat membru intenționează să emită sau
a introdus deja o semnalare privind refuzul intrării și al șederii pentru respectivul resortisant al unei țări terțe.
Aceste situații creează incertitudini grave pentru polițiștii de frontieră, pentru poliție și pentru autoritățile din
domeniul imigrației. Prin urmare, este oportun să se prevadă un termen obligatoriu de consultare rapidă cu un
rezultat precis pentru a se asigura că resortisanții țărilor terțe care au drept de ședere legală pe teritoriul statelor
membre pot intra pe teritoriul respectiv fără dificultăți, iar cei care nu au drept de intrare sunt împiedicați să facă
acest lucru.

(29)

La ștergerea unei semnalări în SIS în urma unei consultări între statele membre, statul membru emitent ar trebui
să poată menține resortisantul unei țări terțe vizat pe lista sa națională de semnalări.

(30)

Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și
a Consiliului (2).

(31)

Semnalările nu ar trebui păstrate în SIS mai mult timp decât este necesar în vederea îndeplinirii scopurilor
specifice în care au fost introduse. În termen de trei ani de la introducerea unei semnalări în SIS, statul membru
emitent ar trebui să reexamineze nevoia de a o păstra. Cu toate acestea, dacă decizia națională pe care se bazează
semnalarea prevede o perioadă de valabilitate mai lungă de trei ani, semnalarea ar trebui reexaminată în termen
de cinci ani. Deciziile de a păstra semnalări referitoare la persoane ar trebui să se bazeze pe o evaluare individuală
cuprinzătoare. Statele membre ar trebui să reexamineze semnalările referitoare la persoane în timpul perioadei de
reexaminare stabilite și ar trebui să întocmească statistici referitoare la numărul de semnalări referitoare la
persoane în cazul cărora care s-a prelungit perioada de păstrare.

(32)

Introducerea unei semnalări în SIS și prelungirea datei de expirare a valabilității unei semnalări din SIS ar trebui
să facă obiectul unei cerințe de proporționalitate care implică examinarea faptului dacă un caz concret este
suficient de adecvat, relevant și important pentru a justifica introducerea unei semnalări în SIS. În ceea ce privește
infracțiunile de terorism, cazul ar trebui considerat suficient de adecvat, de relevant și de important pentru
a justifica o semnalare în SIS. Din motive de siguranță publică sau securitate națională, statele membre ar trebui
să fie autorizate, în mod excepțional, să nu introducă o semnalare în SIS atunci când aceasta este de natură să
obstrucționeze cercetările, investigațiile sau procedurile oficiale ori judiciare.

(1) Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune
aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).
(2) Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe
teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și
de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și
93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).
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(33)

Integritatea datelor din SIS are o importanță majoră. Prin urmare, ar trebui prevăzute garanții corespunzătoare
pentru prelucrarea datelor din SIS atât la nivel central, cât și la nivel național, în vederea asigurării securității
datelor de la un capăt la altul. Autoritățile implicate în prelucrarea datelor ar trebui să respecte cerințele de
securitate prevăzute în prezentul regulament și ar trebui să aplice o procedură uniformă de raportare
a incidentelor. Personalul acestora ar trebui să beneficieze de o formare corespunzătoare și să fie informat în
legătură cu eventualele infracțiuni și sancțiuni în materie.

(34)

Datele prelucrate în SIS și informațiile suplimentare conexe care fac obiectul schimbului în temeiul prezentului
regulament nu ar trebui transferate sau puse la dispoziția țărilor terțe sau a organizațiilor internaționale.

(35)

Pentru a spori eficiența activității autorităților din domeniul imigrației atunci când decid cu privire la dreptul
resortisanților țărilor terțe de a intra și de a rămâne pe teritoriul statelor membre și cu privire la returnarea
resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, este oportun să se acorde autorităților respective
acces la SIS prin prezentul regulament.

(36)

Fără a aduce atingere normelor mai specifice prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal, Regulamentul (UE) 2016/679 ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter
personal de către statele membre în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazului în care o astfel de
prelucrare este efectuată de către autoritățile naționale competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau
urmăririi penale a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

(37)

Fără a aduce atingere normelor mai specifice prevăzute în prezentul regulament, actele cu putere de lege și actele
administrative naționale adoptate în temeiul Directivei (UE) 2016/680 ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu
caracter personal în temeiul prezentului regulament de către autoritățile naționale competente în scopul
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave ori
al executării pedepselor. Accesul la datele introduse în SIS și dreptul de a efectua căutări în astfel de date al autori
tăților naționale competente care sunt responsabile de prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală
a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave ori de executarea pedepselor fac obiectul tuturor dispozi
țiilor relevante din prezentul regulament și al celor din Directiva (UE) 2016/680, astfel cum au fost transpuse în
dreptul intern, și în special al monitorizării de către autoritățile de supraveghere menționate în Directiva (UE)
2016/680.

(38)

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (1) ar trebui să se aplice prelucrării
datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele Uniunii atunci când acestea își exercită responsabili
tățile care le revin în temeiul prezentului regulament.

(39)

Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului (2) ar trebui să se aplice prelucrărilor de
date cu caracter personal efectuate de către Europol în temeiul prezentului regulament.

(40)

Atunci când folosesc SIS, autoritățile competente ar trebui să asigure respectarea demnității și a integrității
persoanei ale cărei date sunt prelucrate. Prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul prezentului regulament
nu trebuie să conducă la discriminarea persoanelor din orice motive, cum ar fi sex, rasă sau origine etnică, religie
sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

(41)

În ceea ce privește confidențialitatea, dispozițiile relevante din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și din
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al
Consiliului (3) (denumit în continuare „Statutul funcționarilor”) ar trebui să se aplice funcționarilor sau altor
agenți care sunt angajați și își desfășoară activitatea în legătură cu SIS.

(42)

Atât statele membre, cât și eu-LISA ar trebui să întrețină planuri de securitate pentru a facilita punerea în aplicare
a obligațiilor privind securitatea și să coopereze pentru a aborda aspectele legate de securitate dintr-o perspectivă
comună.

(43)

Autoritățile naționale independente de supraveghere menționate în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Directiva
(UE) 2016/680 (denumite în continuare „autoritățile de supraveghere”) ar trebui să monitorizeze legalitatea
prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre în temeiul prezentului regulament, inclusiv
schimbul de informații suplimentare. Autorităților de supraveghere ar trebui să li se acorde resurse suficiente
pentru îndeplinirea acestei sarcini. Ar trebui să se stabilească drepturile persoanelor vizate de acces, rectificare și
ștergere a datelor lor cu caracter personal stocate în SIS și căile de atac ulterioare în fața instanțelor judecătorești
naționale, precum și recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești. De asemenea, este oportun să se solicite
statistici anuale din partea statelor membre.

(1) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
(2) Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI,
2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).
(3) JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
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(44)

Autoritățile de supraveghere ar trebui să se asigure că, cel puțin din patru în patru ani, se efectuează un audit al
operațiunilor de prelucrare a datelor în sistemele naționale din statul membru respectiv în conformitate cu
standardele internaționale de audit. Auditul ar trebui să fie efectuat de autoritățile de supraveghere sau autoritățile
de supraveghere ar trebui să dispună în mod direct efectuarea auditului de către un auditor independent în
materie de protecție a datelor. Auditorul independent ar trebui să rămână sub controlul și responsabilitatea autori
tăților de supraveghere în cauză, care ar trebui, prin urmare, să dea instrucțiuni auditorului și să definească în
mod clar scopul, domeniul de aplicare și metodologia auditului, precum și să ofere îndrumări și să asigure
supravegherea auditului și a rezultatelor finale ale acestuia.

(45)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui să monitorizeze activitățile instituțiilor și organelor
Uniunii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament. Autoritatea
Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere ar trebui să coopereze în cadrul activităților de
monitorizare a SIS.

(46)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui să beneficieze de resurse suficiente pentru a-și îndeplini
sarcinile care i-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament, inclusiv de asistență din partea unor
persoane cu expertiză în domeniul datelor biometrice.

(47)

Regulamentul (UE) 2016/794 prevede că Europol susține și consolidează acțiunile întreprinse de autoritățile
naționale competente și cooperarea acestora în vederea combaterii terorismului și a altor forme grave de crimina
litate și furnizează analize și evaluări ale amenințărilor. Pentru a facilita îndeplinirea de către Europol a sarcinilor
care îi revin, în special în cadrul Centrului european privind traficul de migranți, este oportun să se permită
accesul Europol la categoriile de semnalări prevăzute în prezentul regulament.

(48)

În vederea eliminării lacunelor în privința schimbului de informații privind terorismul, în special privind
luptătorii teroriști străini, ale căror deplasări este extrem de important să fie monitorizate, statele membre sunt
încurajate să facă schimb de informații cu Europol privind activitățile legate de terorism. Acest schimb de
informații ar trebui să se desfășoare prin intermediul unui schimb de informații suplimentare cu Europol cu
privire la semnalările în cauză. În acest scop, Europol ar trebui să creeze o conexiune cu infrastructura de
comunicații.

(49)

Este necesar, de asemenea, să se stabilească norme clare privind prelucrarea și descărcarea datelor din SIS de către
Europol pentru a se permite o utilizare cuprinzătoare a SIS, cu condiția ca standardele de protecție a datelor să fie
respectate, astfel cum se prevede în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) 2016/794. În cazurile în care
căutările efectuate în SIS de Europol indică existența unei semnalări introduse de un stat membru, Europol nu
poate întreprinde acțiunea necesară. Prin urmare, acesta ar trebui să informeze statul membru în cauză printr-un
schimb de informații suplimentare cu biroul SIRENE corespunzător, pentru a permite statului membru respectiv
să se ocupe de caz.

(50)

Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (1) prevede, în sensul regulamentului
respectiv, că statul membru gazdă îi autorizează pe membrii echipelor menționate la articolul 2 punctul 8 din
regulamentul respectiv, trimise de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, să consulte
bazele de date ale Uniunii, în cazul în care această consultare este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor
operative specificate în planul operativ privind verificările la frontieră, supravegherea frontierelor și returnarea.
Alte agenții relevante ale Uniunii, în special Biroul European de Sprijin pentru Azil și Europol, pot, de asemenea,
să trimită în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației experți care nu sunt membri ai personalului
respectivelor agenții ale Uniunii. Obiectivul trimiterii echipelor menționate la articolul 2 punctele 8 și 9 din
regulamentul respectiv este de a oferi întăriri tehnice și operative statelor membre solicitante, în special celor care
se confruntă cu provocări disproporționate legate de migrație. Pentru ca echipele menționate la articolul 2
punctele 8 și 9 din regulamentul respectiv să își îndeplinească sarcinile, acestea au nevoie de accesul la SIS prin
intermediul unei interfețe tehnice a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă care să se
conecteze la SIS central. În cazul în care căutările efectuate în SIS de echipele menționate la articolul 2 punctele 8
și 9 din Regulamentul (UE) 2016/1624 sau de echipele formate din personal indică existența unei semnalări
introduse de un stat membru, membrul echipei sau al personalului nu poate întreprinde acțiunea necesară, cu
excepția cazului în care este autorizat în acest sens de statul membru gazdă. Prin urmare, statul membru gazdă ar
trebui să fie informat pentru a i se permite să se ocupe de caz. Statul membru gazdă ar trebui să notifice statul
membru emitent cu privire la rezultatul pozitiv printr-un schimb de informații suplimentare.

(51)

Dată fiind natura lor tehnică, gradul lor de detaliu și necesitatea de a fi actualizate în mod regulat, anumite
aspecte ale SIS nu pot fi reglementate în mod exhaustiv prin prezentul regulament. Aceste aspecte includ, de
exemplu, normele tehnice privind introducerea, actualizarea, ștergerea datelor și efectuarea de căutări în acestea și
privind calitatea datelor și normele referitoare la datele biometrice, normele privind compatibilitatea și ordinea

(1) Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda
de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și
a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
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priorității semnalărilor, privind legăturile dintre semnalări și privind schimbul de informații suplimentare. Prin
urmare, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare cu privire la aceste aspecte. Normele tehnice
privind efectuarea de căutări în semnalări ar trebui să ia în considerare buna funcționare a aplicațiilor naționale.

(52)

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite
competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Procedura de adoptare a actelor de punere în
aplicare în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului (UE) 2018/1862 ar trebui să fie aceeași.

(53)

Pentru a se asigura transparența, eu-LISA ar trebui să elaboreze, la doi ani după punerea în funcțiune a SIS în
temeiul prezentului regulament, un raport referitor la funcționarea tehnică a SIS central și a infrastructurii de
comunicații, inclusiv în ceea ce privește securitatea acestora, și la schimbul bilateral și multilateral de informații
suplimentare. Comisia ar trebui să efectueze o evaluare globală din patru în patru ani.

(54)

Pentru a asigura buna funcționare a SIS, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE
ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește determinarea situațiilor în care se pot utiliza fotografii și
imagini faciale pentru identificarea persoanelor în alte contexte decât la punctele obișnuite de trecere a frontierei.
Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate,
inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (2). În special, pentru a asigura
participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în
același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile
grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(55)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume instituirea și reglementarea unui sistem de informații al
Uniunii și schimbul de informații suplimentare conexe, nu pot să fie realizate în mod satisfăcător de statele
membre dar, având în vedere însăși natura lor, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate
adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul
privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la
articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(56)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special în Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament respectă pe deplin protecția datelor cu
caracter personal în conformitate cu articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, vizând,
în același timp, să asigure un mediu sigur pentru toate persoanele care își au reședința pe teritoriul Uniunii și
protecția migranților aflați în situație ilegală împotriva exploatării și a traficului de ființe umane. În cazurile
referitoare la copii, interesul superior al copilului ar trebui să primeze.

(57)

Costurile estimate aferente actualizării sistemelor naționale și punerii în aplicare a noilor funcționalități prevăzute
în prezentul regulament sunt mai mici decât suma rămasă la linia bugetară pentru frontiere inteligente din
Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3). Prin urmare, finanțarea atribuită
dezvoltării de sisteme informatice de sprijin pentru gestionarea fluxurilor migratorii la frontierele externe în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 515/2014 ar trebui să fie alocată statelor membre și eu-LISA. Costurile
financiare aferente actualizării SIS și punerii în aplicare a prezentului regulamentul ar trebui să fie monitorizate.
În cazul în care costurile estimate sunt mai ridicate, ar trebui să se pună la dispoziție finanțare din partea Uniunii
pentru a sprijini statele membre în conformitate cu cadrul financiar multianual aplicabil.

(58)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE,
Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat
membru și nu i se aplică. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen,
Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la
care Consiliul decide cu privire la prezentul regulament daca îl va pune în aplicare în legislația sa națională.

(1) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor
generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55,
28.2.2011, p. 13).
(2) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
3
( ) Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru
securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE
(JO L 150, 20.5.2014, p. 143).
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(59)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu
participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (1); prin urmare, Regatul Unit nu participă la
adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(60)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în
conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (2); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului
regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(61)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen în înțelesul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei
privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (3), care se
află sub incidența articolului 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (4).

(62)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în
înțelesul Acordului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la
asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului
Schengen (5), care se află sub incidența articolului 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE coroborat cu articolul 3
din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (6).

(63)

În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen
în înțelesul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul
Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea
Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și
dezvoltarea acquis-ului Schengen (7), care se află sub incidența articolului 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE,
coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (8).

(64)

În ceea ce privește Bulgaria și România, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul
Schengen sau se raportează la acesta în înțelesul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 și ar
trebui coroborat cu Deciziile 2010/365/UE (9) și (UE) 2018/934 (10) ale Consiliului.

(65)

În ceea ce privește Croația, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau
se raportează la acesta în înțelesul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2011 și ar trebui coroborat
cu Decizia (UE) 2017/733 a Consiliului (11).

(66)

În ceea ce privește Ciprul, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau se
raportează la acesta în înțelesul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003.

(67)

Prezentul regulament introduce o serie de îmbunătățiri în SIS care vor spori eficacitatea acestuia, vor consolida
protecția datelor și vor extinde drepturile de acces. O parte a respectivelor îmbunătățiri nu necesită dezvoltări
tehnice complexe, în timp ce altele necesită modificări tehnice de diferite dimensiuni. Pentru a permite ca îmbună
tățirile aduse sistemului să fie disponibile pentru utilizatorii finali cât mai rapid posibil, prezentul regulament

(1) Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa
la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).
(2) Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquisului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).
(3) JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
(4) Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii
Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare,
a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).
(5) JO L 53, 27.2.2008, p. 52.
(6) Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între
Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în
aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).
(7) JO L 160, 18.6.2011, p. 21.
(8) Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la
Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la
punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și
circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).
(9) Decizia 2010/365/UE a Consiliului din 29 iunie 2010 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de
informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (JO L 166, 1.7.2010, p. 17).
(10) Decizia (UE) 2018/934 a Consiliului din 25 iunie 2018 privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen
referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (JO L 165, 2.7.2018, p. 37).
(11) Decizia (UE) 2017/733 a Consiliului din 25 aprilie 2017 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de
Informații Schengen în Republica Croația (JO L 108, 26.4.2017, p. 31).
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introduce modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 în mai multe etape. O serie de îmbunătățiri aduse
sistemului ar trebui să se aplice imediat după intrarea în vigoare a prezentului regulament, iar altele ar trebui să
se aplice după unu sau doi ani de la intrarea în vigoare a acestuia. Prezentul regulament ar trebui să se aplice
integral în termen de trei ani de la data intrării sale în vigoare. Pentru a evita întârzierile în aplicarea sa, punerea
în aplicare pe etape a prezentului regulament ar trebui să fie monitorizată îndeaproape.
(68)

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 ar trebui abrogat de la data aplicării integrale a prezentului regulament.

(69)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (1) și a emis un aviz la 3 mai 2017,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Scopul general al SIS
Obiectivul SIS este de a asigura un nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii,
inclusiv menținerea siguranței publice și a ordinii publice și garantarea securității pe teritoriile statelor membre, și de
a asigura aplicarea dispozițiilor părții a treia titlul V capitolul 2 din TFUE referitoare la circulația persoanelor pe
teritoriile statelor membre, folosind informațiile transmise prin intermediul acestui sistem.
Articolul 2
Obiectul
(1) Prezentul regulament stabilește condițiile și procedurile referitoare la introducerea și prelucrarea semnalărilor în
SIS privind resortisanții țărilor terțe, precum și la schimbul de informații suplimentare și de date suplimentare în scopul
refuzului intrării și al șederii pe teritoriul statelor membre.
(2) Prezentul regulament stabilește, de asemenea, dispoziții privind arhitectura tehnică a SIS, privind responsabilitățile
statelor membre și ale Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară
Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), privind prelucrarea datelor, privind drepturile persoanelor
vizate și privind răspunderea.
Articolul 3
Definiții
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
1. „semnalare” înseamnă un set de date introduse în SIS care permit autorităților competente să identifice o persoană
în vederea întreprinderii unei acțiuni specifice;
2. „informații suplimentare” înseamnă informații care nu fac parte din datele semnalării stocate în SIS, dar au legătură
cu semnalările din SIS, și care urmează a fi transmise prin intermediul birourilor SIRENE:
(a) pentru a permite statelor membre să se consulte sau să se informeze la introducerea unei semnalări;
(b) pentru a permite acțiunea de urmat corespunzătoare în urma obținerii unui rezultat pozitiv;
(c) în cazul în care nu se poate întreprinde acțiunea necesară;
(d) în ceea ce privește calitatea datelor din SIS;
(e) în ceea ce privește compatibilitatea și ordinea de prioritate a semnalărilor;
(f) în ceea ce privește drepturile de acces;
3. „date suplimentare” înseamnă datele stocate în SIS care au legătură cu semnalările din SIS și care trebuie să fie puse
imediat la dispoziția autorităților competente în cazul în care o persoană cu privire la care s-au introdus date în SIS
este localizată ca urmare a efectuării unei căutări în SIS;
(1) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date
(JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
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4. „resortisant al unei țări terțe” înseamnă orice persoană care nu este cetățean al Uniunii în înțelesul articolului 20
alineatul (1) din TFUE, cu excepția persoanelor care beneficiază de drepturi de liberă circulație echivalente cu cele ale
cetățenilor Uniunii în temeiul acordurilor dintre Uniune sau dintre Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și
țări terțe, pe de altă parte;
5. „date cu caracter personal” înseamnă date cu caracter personal astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 1 din
Regulamentul (UE) 2016/679;
6. „prelucrare a datelor cu caracter personal” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor
cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate,
cum ar fi colectarea, înregistrarea, consemnarea într-un registru, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în
alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
7. „corespondență” înseamnă parcurgerea următoarelor etape:
(a) un utilizator final a efectuat o căutare în SIS;
(b) căutarea respectivă a indicat o semnalare introdusă în SIS de un alt stat membru; și
(c) datele privind semnalarea din SIS corespund datelor căutării;
8. „rezultat pozitiv” înseamnă orice corespondență care îndeplinește următoarele criterii:
(a) a fost confirmată de către:
(i) utilizatorul final; sau
(ii) autoritatea competentă în conformitate cu procedurile naționale, în cazul în care corespondența în cauză s-a
bazat pe compararea datelor biometrice;
și
(b) sunt solicitate acțiuni suplimentare;
9. „stat membru emitent” înseamnă statul membru care a introdus semnalarea în SIS;
10. „stat membru de acordare” înseamnă statul membru care ia în considerare acordarea sau prelungirea sau care
a acordat sau a prelungit un permis de ședere sau o viză de lungă ședere și care este implicat în procedura de
consultare cu alt stat membru;
11. „stat membru de executare” înseamnă statul membru care întreprinde sau a întreprins acțiunile necesare în urma
obținerii unui rezultat pozitiv;
12. „utilizator final” înseamnă un membru al personalului unei autorități competente autorizat să efectueze căutări în
mod direct în CS-SIS, N.SIS sau într-o copie tehnică a acestora;
13. „date biometrice” înseamnă date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice
referitoare la caracteristicile fizice sau fiziologice ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea
unică a respectivei persoane, și anume fotografii, imagini faciale și date dactiloscopice;
14. „date dactiloscopice” înseamnă date privind amprentele digitale și amprentele palmare care, având în vedere
unicitatea lor și punctele de referință pe care le conțin, permit comparații fiabile și concludente referitoare la
identitatea unei persoane;
15. „imagine facială” înseamnă imagini digitale ale feței, având o rezoluție a imaginii și o calitate suficiente pentru a fi
utilizate în stabilirea automatizată de corespondențe biometrice;
16. „returnare” înseamnă returnare astfel cum este definită la articolul 3 punctul 3 din Directiva 2008/115/CE;
17. „interdicție de intrare” înseamnă interdicție de intrare astfel cum este definită la articolul 3 punctul 6 din Directiva
2008/115/CE;
18. „infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile prevăzute de dreptul intern menționate la articolele 3-14 din
Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului (1) sau infracțiuni echivalente cu acestea în cazul
statelor membre care nu au obligații în temeiul directivei respective;
19. „permis de ședere” înseamnă un permis de ședere astfel cum este definit la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul
(UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului (2);
20. „viză de lungă ședere” înseamnă o viză de lungă ședere astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (1) din
Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen;
21. „amenințare pentru sănătatea publică” înseamnă o amenințare pentru sănătatea publică astfel cum este definită la
articolul 2 punctul 21 din Regulamentul (UE) 2016/399.
(1) Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire
a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).
(2) Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul
de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).
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Articolul 4
Arhitectura tehnică a SIS și modul de funcționare a acestuia
(1)

SIS este compus din următoarele elemente:

(a) un sistem central (SIS central) format din:
(i) o funcție de asistență tehnică („CS-CIS”) ce conține o bază de date (denumită în continuare „baza de date din
SIS”) și care include CS-CIS de rezervă;
(ii) o interfață națională uniformă („NI-SIS”);
(b) un sistem național (N.SIS) în fiecare stat membru, care constă în sisteme naționale de date care comunică cu SIS
central, inclusiv cel puțin un N.SIS de rezervă național sau comun; și
(c) o infrastructură de comunicații între CS-SIS, CS-SIS de rezervă și NI-SIS (denumită în continuare „infrastructura de
comunicații”) care furnizează o rețea virtuală criptată dedicată datelor din SIS și schimbului de date între birourile
SIRENE, astfel cum sunt menționate la articolul 7 alineatul (2).
Un N.SIS, astfel cum e menționat la litera (b), poate conține un fișier de date (denumit în continuare „copie națională”)
care conține o copie completă sau parțială a bazei de date din SIS. Două sau mai multe state membre pot crea în unul
dintre sistemele lor N.SIS o copie care poate fi utilizată în comun de către statele membre respective. O astfel de copie
comună se consideră ca fiind copia națională a fiecăruia dintre statele membre respective.
Un N.SIS de rezervă comun, astfel cum este menționat la litera (b), poate fi folosit în comun de două sau mai multe state
membre. În astfel de cazuri, N.SIS de rezervă comun se consideră ca fiind N.SIS de rezervă al fiecăruia dintre statele
membre respective. În vederea asigurării disponibilității neîntrerupte pentru utilizatorii finali, N.SIS și N.SIS de rezervă
pot fi folosite simultan.
Statele membre care intenționează să creeze o copie comună sau un N.SIS de rezervă comun convin în scris asupra
responsabilităților care le revin. Acestea notifică Comisiei înțelegerea lor.
Infrastructura de comunicații sprijină și contribuie la asigurarea disponibilității neîntrerupte a SIS. Aceasta include căi
redundante și separate pentru conexiunile dintre CS-SIS și CS-SIS de rezervă și, de asemenea, include căi redundante și
separate pentru conexiunile dintre fiecare punct de acces la rețeaua națională SIS și CS-SIS și CS-SIS de rezervă.
(2) Statele membre introduc, actualizează, șterg datele din SIS și efectuează căutări în datele respective prin
intermediul propriilor N.SIS. Statele membre care utilizează o copie națională parțială sau integrală sau o copie comună
parțială sau integrală pun la dispoziție respectiva copie pentru efectuarea de căutări automate pe teritoriul fiecăruia
dintre respectivele state membre. Copia națională parțială sau comună conține cel puțin datele enumerate la articolul 20
alineatul (2) literele (a)-(v). Nu este posibilă consultarea fișierelor de date din N.SIS ale altor state membre decât în cazul
copiilor comune.
(3) CS-SIS îndeplinește funcțiile de supraveghere tehnică și de administrare și are un CS-SIS de rezervă care poate să
asigure toate funcționalitățile CS-SIS principal, în cazul în care respectivul sistem încetează să funcționeze. CS-SIS
și CS-SIS de rezervă sunt amplasate în cele două amplasamente tehnice ale eu-LISA.
(4) eu-LISA pune în aplicare soluții tehnice pentru a consolida disponibilitatea neîntreruptă a SIS fie prin funcționarea
concomitentă a CS-SIS și a CS-SIS de rezervă, cu condiția ca CS-SIS de rezervă să rămână în măsură să asigure
funcționarea SIS în cazul unei încetări a funcționării CS-SIS, fie prin duplicarea sistemului sau a componentelor acestuia.
În pofida cerințelor procedurale prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (UE) 2018/1726 cel târziu până la data de
28 decembrie 2019 eu-LISA pregătește un studiu privind opțiunile în materie de soluții tehnice, incluzând o evaluare
independentă a impactului și o analiză cost-beneficiu.
(5) În cazul în care este necesar, în circumstanțe excepționale, eu-LISA poate crea temporar o copie suplimentară
a bazei de date din SIS.
(6) CS-SIS furnizează serviciile necesare pentru introducerea datelor în SIS și prelucrarea acestora, inclusiv căutările în
baza de date din SIS. Pentru statele membre care utilizează o copie națională sau o copie comună, CS-SIS asigură:
(a) actualizări online ale copiilor naționale;
(b) sincronizarea și consecvența dintre copiile naționale și baza de date din SIS; și
(c) operațiunile de inițializare și de restabilire a copiilor naționale.
(7)

CS-SIS asigură disponibilitate neîntreruptă.
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Articolul 5
Costuri
(1) Costurile aferente funcționării, întreținerii și dezvoltării în continuare a SIS central și a infrastructurii de
comunicații se suportă din bugetul general al Uniunii. Costurile respective includ lucrările care vizează CS-SIS, pentru
a asigura furnizarea serviciilor menționate la articolul 4 alineatul (6).
(2) Se alocă fonduri din pachetul financiar de 791 de milioane EUR prevăzut la articolul 5 alineatul (5) litera (b) din
Regulamentul (UE) nr. 515/2014 pentru a acoperi costurile aferente punerii în aplicare a prezentului regulament.
(3) Din pachetul financiar menționat la alineatul (2) și fără a aduce atingere finanțării suplimentare în acest scop din
alte surse de la bugetul general al Uniunii, suma de 31 098 000 EUR este alocată eu-LISA. Această finanțare este pusă în
aplicare în cadrul gestiunii indirecte și contribuie la realizarea dezvoltărilor tehnice necesare în temeiul prezentului
regulament în ceea ce privește SIS central și infrastructura de comunicații, precum și la desfășurarea activităților de
formare aferente.
(4) Din pachetul financiar menționat la alineatul (2), statele membre care participă la Regulamentul (UE)
nr. 515/2014 primesc o finanțare suplimentară globală de 36 810 000 EUR care urmează a fi distribuită în părți egale
sub forma unei sume forfetare adăugate alocării de bază. Această finanțare este pusă în aplicare în cadrul gestiunii
partajate și este destinată integral actualizării rapide și eficace a sistemelor naționale vizate în conformitate cu cerințele
din prezentul regulament.
(5) Costurile aferente înființării, funcționării, întreținerii și dezvoltării în continuare a fiecărui N.SIS sunt suportate de
statul membru în cauză.
CAPITOLUL II
RESPONSABILITĂȚILE STATELOR MEMBRE

Articolul 6
Sistemele naționale
Fiecare stat membru este responsabil cu înființarea, funcționarea, întreținerea și dezvoltarea în continuare a propriului
N.SIS și cu conectarea acestuia la NI-SIS.
Fiecare stat membru este responsabil cu asigurarea disponibilității neîntrerupte a datelor din SIS pentru utilizatorii finali.
Fiecare stat membru transmite semnalările sale prin intermediul propriului N.SIS.
Articolul 7
Oficiul N.SIS și biroul SIRENE
(1) Fiecare stat membru desemnează o autoritate (oficiul N.SIS) care deține responsabilitatea principală pentru
propriul N.SIS.
Autoritatea respectivă este responsabilă cu buna funcționare și securitatea N.SIS, asigură accesul autorităților competente
la SIS și ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament. Aceasta are răspunderea de a asigura
că toate funcționalitățile SIS sunt puse în mod corespunzător la dispoziția utilizatorilor finali.
(2) Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională care este operațională 24 de ore pe zi, șapte zile pe
săptămână și care asigură schimbul și disponibilitatea tuturor informațiilor suplimentare (biroul SIRENE) în conformitate
cu manualul SIRENE. Fiecare birou SIRENE servește drept punct unic de contact pentru statul său membru pentru
a schimba informații suplimentare despre semnalări și pentru a facilita întreprinderea acțiunilor necesare atunci când
s-au introdus în SIS semnalări referitoare la persoane, iar respectivele persoane au fost localizate ca urmare a unui
răspuns pozitiv.
În conformitate cu dreptul intern, fiecare birou SIRENE are acces ușor, direct sau indirect, la toate informațiile naționale
relevante, inclusiv la bazele de date naționale și la toate informațiile despre semnalările statului său membru, precum și
la consiliere de specialitate, astfel încât să poată răspunde, rapid și în termenele prevăzute la articolul 8, cererilor de
informații suplimentare.
Birourile SIRENE coordonează verificarea calității informațiilor introduse în SIS. În acest sens, birourile SIRENE au acces
la datele prelucrate în SIS.
(3) Statele membre furnizează eu-LISA detalii cu privire la oficiul lor N.SIS și la biroul lor SIRENE. eu-LISA publică
lista oficiilor N.SIS și a birourilor SIRENE, împreună cu lista menționată la articolul 41 alineatul (8).
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Articolul 8
Schimbul de informații suplimentare
(1) Schimbul de informații suplimentare se efectuează în conformitate cu dispozițiile manualului SIRENE și utilizând
infrastructura de comunicații. Statele membre furnizează resursele tehnice și umane necesare pentru a asigura disponibi
litatea continuă și schimbul prompt și eficace de informații suplimentare. În cazul în care infrastructura de comunicații
este indisponibilă, statele membre folosesc pentru schimbul de informații suplimentare alte mijloace tehnice securizate în
mod corespunzător. În manualul SIRENE se include o listă a mijloacelor tehnice securizate în mod corespunzător.
(2) Informațiile suplimentare se utilizează numai în scopul în care au fost transmise în conformitate cu articolul 49,
cu excepția cazului în care s-a obținut în prealabil acordul statului membru emitent pentru alte utilizări.
(3) Birourile SIRENE își îndeplinesc sarcinile în mod rapid și eficient, în special prin formularea unui răspuns la
o cerere de informații suplimentare cât mai curând posibil, și nu mai târziu de 12 ore de la primirea cererii.
Cererile de informații suplimentare cu prioritate absolută sunt marcate cu indicația „URGENT” în formularele SIRENE, în
care se specifică și motivul urgenței.
(4) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili norme detaliate referitoare la sarcinile birourilor
SIRENE în temeiul prezentului regulament și la schimbul de informații suplimentare, sub forma unui manual intitulat
„manualul SIRENE”. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 62 alineatul (2).
Articolul 9
Conformitatea tehnică și funcțională
(1) La crearea sistemului său N.SIS, fiecare stat membru respectă standardele, protocoalele și procedurile tehnice
comune stabilite pentru a asigura compatibilitatea propriului N.SIS cu SIS central în vederea unei transmiteri prompte și
eficace a datelor.
(2) În cazul în care un stat membru utilizează o copie națională, acesta se asigură, prin intermediul serviciilor
furnizate de CS-SIS și al actualizărilor automate menționate la articolul 4 alineatul (6), că datele stocate în copia
națională sunt identice și coerente cu baza de date din SIS și că în urma efectuării unei căutări în copia sa națională se
obține un rezultat echivalent cu cel generat de căutarea în baza de date din SIS.
(3) Utilizatorii finali primesc datele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin, în special, și dacă este
necesar, toate datele disponibile care permit identificarea persoanei vizate și acțiunea de urmat solicitată.
(4) Statele membre și eu-LISA efectuează teste periodice pentru a verifica conformitatea tehnică a copiilor naționale
menționate la alineatul (2). Rezultatele testelor respective sunt luate în considerare ca parte a mecanismului instituit prin
Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului (1).
(5) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea și dezvoltarea standardelor, protocoalelor și
procedurilor tehnice comune menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se
adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).
Articolul 10
Securitatea – statele membre
(1) Fiecare stat membru adoptă, în legătură cu sistemul său N.SIS, măsurile necesare, inclusiv un plan de securitate,
un plan de asigurare a continuității activității și un plan de recuperare în caz de dezastru, pentru:
(a) a proteja datele din punct de vedere fizic, inclusiv prin elaborarea de planuri de urgență pentru protecția infras
tructurii critice;
(b) a împiedica accesul persoanelor neautorizate la instalațiile de prelucrare a datelor utilizate pentru prelucrarea datelor
cu caracter personal (controlul accesului la instalații);
(c) a împiedica citirea, copierea, modificarea sau îndepărtarea neautorizată a suporturilor de date (controlul
suporturilor de date);
(1) Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în
vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire
a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).
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(d) a împiedica introducerea neautorizată de date și inspectarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu
caracter personal stocate (controlul stocării);
(e) a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipa
mentelor de comunicare a datelor (controlul utilizatorilor);
(f)

a împiedica prelucrarea neautorizată de date în SIS și modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor prelucrate în
SIS (controlul introducerii datelor);

(g) a se asigura că persoanele autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată a datelor au acces numai la datele
pentru care dețin autorizația de acces, prin utilizarea unor elemente individuale și unice de identificare a utiliza
torului și cu folosirea exclusivă a unor moduri de acces confidențiale (controlul accesului la date);
(h) a se asigura că toate autoritățile cu drept de acces la SIS sau la instalațiile de prelucrare a datelor creează profiluri
care descriu funcțiile și responsabilitățile persoanelor autorizate să acceseze, să introducă, să actualizeze, să șteargă
datele și să efectueze căutări în acestea și că pun fără întârziere profilurile respective la dispoziția autorităților de
supraveghere menționate la articolul 55 alineatul (1), la cererea acestora (profilurile membrilor personalului);
(i)

a se asigura că este posibil să se verifice și să se stabilească organismele cărora le pot fi transmise date cu caracter
personal prin utilizarea echipamentelor de comunicare a datelor (controlul comunicării);

(j)

a se asigura că ulterior este posibil să se verifice și să se stabilească ce date cu caracter personal au fost introduse în
sistemele de prelucrare automată a datelor, când, de către cine și în ce scop (controlul introducerii);

(k) a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul
transmiterii datelor cu caracter personal sau în timpul transportului suporturilor de date, în special prin utilizarea
unor tehnici de criptare corespunzătoare (controlul transportului);
(l)

a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate menționate la prezentul alineat și a lua măsurile organizaționale
necesare referitoare la monitorizarea internă pentru a asigura respectarea prezentului regulament (auditul intern);

(m) a se asigura că în cazul unei întreruperi, sistemele instalate pot fi readuse la operarea normală (recuperare); și
(n) a se asigura că SIS își îndeplinește funcțiile corect, că defecțiunile sunt raportate (fiabilitate) și că datele cu caracter
personal stocate în SIS nu pot fi corupte în cazul unei defectări a sistemului (integritate).
(2) Statele membre iau măsuri echivalente celor menționate la alineatul (1) în materie de securitate în ceea ce privește
prelucrarea informațiilor suplimentare și schimbul de informații suplimentare, inclusiv prin securizarea incintelor
birourilor SIRENE.
(3) Statele membre iau măsuri echivalente celor menționate la alineatul (1) din prezentul articol în materie de
securitate în ceea ce privește prelucrarea datelor din SIS de către autoritățile menționate la articolul 34.
(4) Măsurile descrise la alineatele (1), (2) și (3) pot face parte dintr-o abordare și dintr-un plan de securitate generice la
nivel național care înglobează mai multe sisteme informatice. În astfel de cazuri, cerințele prevăzute la prezentul articol
și aplicabilitatea acestora în ceea ce privește SIS trebuie să fie clar identificabile și asigurate de planul respectiv.

Articolul 11
Confidențialitatea – statele membre
(1) Fiecare stat membru aplică propriile norme privind secretul profesional sau alte obligații echivalente de confiden
țialitate pentru toate persoanele și organismele care lucrează cu date din SIS și cu informații suplimentare, în
conformitate cu dreptul său intern. Această obligație se aplică și după ce persoanele respective au încetat să mai ocupe
o anumită funcție sau un anumit post ori după încetarea activității organismelor respective.
(2) Dacă un stat membru colaborează cu contractanți externi în cadrul oricăror sarcini legate de SIS, acesta monito
rizează îndeaproape activitățile contractanților pentru a asigura respectarea tuturor dispozițiilor prezentului regulament,
în special cele referitoare la securitate, la confidențialitate și la protecția datelor.
(3) Gestionarea operațională a N.SIS sau a copiilor tehnice nu se încredințează societăților private și nici organizațiilor
private.
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Articolul 12
Păstrarea înregistrărilor la nivel național
(1) Statele membre se asigură că orice accesare a datelor cu caracter personal și toate schimburile de date cu caracter
personal din CS-SIS sunt înregistrate în propriul N.SIS în scopul verificării legalității căutării, al monitorizării legalității
prelucrării datelor, al automonitorizării și al asigurării funcționării corespunzătoare a N.SIS, precum și a integrității și
securității datelor. Această cerință nu se aplică prelucrărilor automate menționate la articolul 4 alineatul (6) literele (a),
(b) și (c).
(2) Înregistrările arată, în special, istoricul semnalării, ziua și ora activității de prelucrare a datelor, datele utilizate
pentru efectuarea unei căutări, o mențiune cu privire la datele prelucrate și elementele individuale și unice de identificare
a utilizatorului, atât ale autorității competente, cât și ale persoanei care prelucrează datele.
(3) Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, în cazul în care căutarea se efectuează prin utilizarea datelor
dactiloscopice sau al unei imagini faciale în conformitate cu articolul 33, înregistrările arată tipul de date utilizate în
locul datelor propriu-zise pentru efectuarea căutării.
(4) Înregistrările se pot utiliza numai în scopurile menționate la alineatul (1) și se șterg la trei ani de la creare. Înregis
trările care includ istoricul semnalărilor se șterg la trei ani de la ștergerea semnalărilor.
(5) Înregistrările se pot păstra mai mult timp decât perioadele menționate la alineatul (4) dacă sunt necesare pentru
proceduri de monitorizare care se află deja în curs.
(6) Autoritățile naționale competente responsabile cu verificarea legalității căutărilor, cu monitorizarea legalității
prelucrării datelor, cu automonitorizarea și cu asigurarea funcționării corespunzătoare a N.SIS și a integrității și
securității datelor au acces la înregistrări, în limitele competențelor lor și la cererea acestora, în scopul îndeplinirii
atribuțiilor care le revin.
Articolul 13
Automonitorizarea
Statele membre se asigură că fiecare autoritate care are drept de acces la datele din SIS ia măsurile necesare pentru
a respecta prezentul regulament și cooperează, dacă este necesar, cu autoritatea de supraveghere.
Articolul 14
Formarea personalului
(1) Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele stocate în SIS și periodic după acordarea accesului la datele din SIS,
personalul autorităților care au drept de acces la SIS beneficiază de o formare corespunzătoare privind securitatea
datelor, privind drepturile fundamentale, inclusiv protecția datelor, și privind normele și procedurile referitoare la
prelucrarea datelor, astfel cum sunt prevăzute în manualul SIRENE. Personalul este informat despre toate dispozițiile
relevante referitoare la infracțiuni și sancțiuni, inclusiv cele prevăzute în articolul 59.
(2) Statele membre dispun de un program național de formare cu privire la SIS, care include formarea utilizatorilor
finali, precum și a personalului birourilor SIRENE.
Programul de formare respectiv poate face parte dintr-un program general de formare la nivel național care include
formarea în alte domenii relevante.
(3) La nivelul Uniunii se organizează cursuri comune de formare cel puțin o dată pe an, pentru a consolida
cooperarea între birourile SIRENE.
CAPITOLUL III
RESPONSABILITĂȚILE eu-LISA

Articolul 15
Gestionarea operațională
(1) eu-LISA este responsabilă cu gestionarea operațională a SIS central. În cooperare cu statele membre, eu-LISA se
asigură că pentru SIS central se utilizează în permanență cea mai bună tehnologie disponibilă, sub rezerva unei analize
cost-beneficiu.
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eu-LISA este de asemenea responsabilă cu următoarele sarcini legate de infrastructura de comunicații:

(a) supravegherea;
(b) securitatea;
(c) coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizor;
(d) sarcinile aferente execuției bugetare;
(e) achiziții și reînnoire; și
(f) aspecte contractuale.
(3) eu-LISA este, de asemenea, responsabilă cu următoarele sarcini legate de birourile SIRENE și comunicarea dintre
birourile SIRENE:
(a) coordonarea, gestionarea și sprijinirea activităților de testare;
(b) întreținerea și actualizarea specificațiilor tehnice pentru schimbul de informații suplimentare între birourile SIRENE
și infrastructura de comunicații; și
(c) gestionarea impactului modificărilor tehnice în cazul în care acestea afectează atât SIS, cât și schimbul de informații
suplimentare între birourile SIRENE.
(4) eu-LISA dezvoltă și menține un mecanism și proceduri pentru verificarea calității datelor în CS-SIS. eu-LISA
prezintă rapoarte periodice statelor membre în această privință.
eu-LISA prezintă Comisiei un raport periodic care cuprinde problemele întâmpinate și statele membre în cauză.
Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport periodic cu privire la problemele întâmpinate legate de
calitatea datelor.
(5) De asemenea, eu-LISA îndeplinește sarcini legate de formare în privința tehnicilor de utilizare a SIS și a măsurilor
de îmbunătățire a calității datelor din SIS.
(6) Gestionarea operațională a SIS central constă în toate sarcinile necesare menținerii SIS central în funcțiune 24 de
ore pe zi, 7 zile pe săptămână în conformitate cu prezentul regulament, în special în activitatea de întreținere și
dezvoltările tehnice necesare pentru buna funcționare a sistemului. Sarcinile respective includ, de asemenea,
coordonarea, gestionarea și sprijinirea activităților de testare pentru SIS central și N.SIS, care asigură faptul că SIS central
și N.SIS funcționează în conformitate cu cerințele pentru conformitatea tehnică și funcțională stabilite la articolul 9.
(7) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili cerințele tehnice referitoare la infrastructura de
comunicații. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la
articolul 62 alineatul (2).
Articolul 16
Securitatea – eu-LISA
(1) eu-LISA adoptă măsurile necesare, inclusiv un plan de securitate, un plan de asigurare a continuității activității și
un plan de recuperare în caz de dezastru pentru SIS central și infrastructura de comunicații în scopul de:
(a) a proteja datele din punct de vedere fizic, inclusiv prin elaborarea de planuri de urgență pentru protecția infras
tructurii critice;
(b) a împiedica accesul persoanelor neautorizate la instalațiile de prelucrare a datelor utilizate pentru prelucrarea datelor
cu caracter personal (controlul accesului la instalații);
(c) a împiedica citirea, copierea, modificarea sau îndepărtarea neautorizată a suporturilor de date (controlul
suporturilor de date);
(d) a împiedica introducerea neautorizată de date și inspectarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu
caracter personal stocate (controlul stocării);
(e) a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipa
mentelor de comunicare a datelor (controlul utilizatorilor);
(f)

a împiedica prelucrarea neautorizată de date în SIS și modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor prelucrate în
SIS (controlul introducerii datelor);

(g) a se asigura că persoanele autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată a datelor au acces numai la datele
pentru care dețin autorizația de acces, prin utilizarea unor elemente individuale și unice de identificare a utiliza
torului și cu folosirea exclusivă a unor moduri de acces confidențiale (controlul accesului la date);
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(h) a crea profiluri care descriu funcțiile și responsabilitățile persoanelor care sunt autorizate să acceseze datele sau
instalațiile de prelucrare a datelor și de a pune fără întârziere profilurile respective la dispoziția Autorității Europene
pentru Protecția Datelor, la cererea acesteia (profilurile membrilor personalului);
(i)

a se asigura că este posibil să se verifice și să se stabilească organismele cărora le pot fi transmise date cu caracter
personal prin utilizarea echipamentelor de comunicare a datelor (controlul comunicării);

(j)

a se asigura că ulterior este posibil să se verifice și să se stabilească ce date cu caracter personal au fost introduse în
sistemele de prelucrare automată a datelor, când și de către cine (controlul introducerii);

(k) a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul
transmiterii datelor cu caracter personal sau în timpul transportului suporturilor de date, în special prin utilizarea
unor tehnici de criptare corespunzătoare (controlul transportului);
(l)

a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate prevăzute la prezentul alineat și a lua măsurile organizaționale
necesare referitoare la monitorizarea internă, astfel încât să se asigure respectarea prezentului regulament (auditul
intern).

(m) a se asigura posibilitatea că, în cazul unor operațiuni întrerupte, sistemele instalate pot fi readuse la operarea
normală (recuperare);
(n) a se asigura că SIS își îndeplinește funcțiile corect, că defecțiunile sunt raportate (fiabilitate) și că datele cu caracter
personal stocate în SIS nu pot fi corupte în cazul unei defectări a sistemului (integritate); și
(o) a asigura securitatea amplasamentelor sale tehnice.
(2) eu-LISA ia măsuri echivalente celor menționate la alineatul (1) în materie de securitate în ceea ce privește
prelucrarea informațiilor suplimentare și schimbul de informații suplimentare prin intermediul infrastructurii de
comunicații.
Articolul 17
Confidențialitatea – eu-LISA
(1) Fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcționarilor, eu-LISA aplică norme corespunzătoare privind
secretul profesional sau alte obligații echivalente de confidențialitate, la standarde comparabile cu cele prevăzute la
articolul 11 din prezentul regulament, pentru toți membrii personalului său care trebuie să lucreze cu date din
SIS. Obligația respectivă se aplică și după ce persoanele respective au încetat să mai ocupe o anumită funcție sau un
anumit post ori după ce și-au încetat activitatea.
(2) eu-LISA ia măsuri echivalente celor menționate la alineatul (1) în materie de confidențialitate în ceea ce privește
schimbul de informații suplimentare prin intermediul infrastructurii de comunicații.
(3) Dacă eu-LISA colaborează cu contractanți externi în cadrul oricăror sarcini legate de SIS, aceasta monitorizează
îndeaproape activitățile contractanților pentru a asigura respectarea tuturor dispozițiilor prezentului regulament, în
special cele referitoare la securitate, la confidențialitate și la protecția datelor.
(4)

Gestionarea operațională a CS-SIS nu se încredințează societăților private și nici organizațiilor private.
Articolul 18
Păstrarea înregistrărilor la nivel central

(1) eu-LISA se asigură că orice accesare a datelor cu caracter personal și toate schimburile de date cu caracter
personal din CS-SIS sunt înregistrate în scopurile prevăzute la articolul 12 alineatul (1).
(2) Înregistrările arată, în special, istoricul semnalării, ziua și ora activității de prelucrare a datelor, datele utilizate
pentru efectuarea unei căutări, o mențiune cu privire la datele prelucrate și elementele individuale și unice de identificare
a utilizatorului ale autorității competente care prelucrează datele.
(3) Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, în cazul în care căutarea se efectuează prin utilizarea datelor
dactiloscopice sau al imaginilor faciale în conformitate cu articolul 33, înregistrările arată tipul de date utilizate în locul
datelor propriu-zise pentru efectuarea căutării.
(4) Înregistrările se utilizează numai în scopurile menționate la alineatul (1) și se șterg la trei ani de la creare. Înregis
trările care includ istoricul semnalărilor se șterg la trei ani de la ștergerea semnalărilor.
(5) Înregistrările se pot păstra mai mult decât perioadele menționate la alineatul (4) dacă sunt necesare pentru
proceduri de monitorizare care se află deja în curs.
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(6) În scopul automonitorizării și al asigurării funcționării corespunzătoare a CS-SIS, a integrității și securității datelor,
eu-LISA are acces la înregistrări în limitele competenței sale.
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are acces la înregistrările respective, la cerere, în limitele competenței sale
și în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi revin.
CAPITOLUL IV
INFORMAREA PUBLICULUI

Articolul 19
Campanii de informare privind SIS
La începutul aplicării prezentului regulament, Comisia, în cooperare cu autoritățile de supraveghere și cu Autoritatea
Europeană pentru Protecția Datelor, desfășoară o campanie de informare a publicului despre obiectivele SIS, despre
datele stocate în SIS, despre autoritățile care au acces la SIS și despre drepturile persoanelor vizate. Comisia repetă
periodic aceste campanii, în cooperare cu autoritățile de supraveghere și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția
Datelor. Comisia administrează un site internet accesibil publicului care furnizează toate informațiile relevante despre
SIS. În cooperare cu propriile autorități de supraveghere, statele membre elaborează și pun în aplicare politicile necesare
pentru a asigura informarea generală a cetățenilor și a rezidenților lor despre SIS.
CAPITOLUL V
SEMNALĂRILE PENTRU REFUZUL INTRĂRII ȘI AL ȘEDERII PRIVIND RESORTISANȚII ȚĂRILOR TERȚE

Articolul 20
Categoriile de date
(1) Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (1) sau dispozițiilor prezentului regulament care prevăd stocarea de
date suplimentare, SIS conține doar categoriile de date care sunt furnizate de fiecare stat membru și care sunt necesare în
scopurile prevăzute la articolele 24 și 25.
(2)

Orice semnalare în SIS care include informații privind persoane conține numai următoarele date:

(a) numele de familie;
(b) prenumele;
(c) numele la naștere;
(d) numele folosite anterior și pseudonimul;
(e) orice caracteristică fizică specifică, obiectivă și inalterabilă;
(f)

locul nașterii;

(g) data nașterii;
(h) genul;
(i)

orice cetățenii deținute;

(j)

dacă persoana în cauză:
(i)

este înarmată;

(ii) este violentă;
(iii) s-a sustras sau a evadat;
(iv) prezintă un risc de sinucidere;
(v) reprezintă o amenințare pentru sănătatea publică; sau
(vi) este implicată într-o activitate menționată la articolele 3-14 din Directiva (UE) 2017/541;
(k) motivul semnalării;
(l)

autoritatea care a creat semnalarea;

(m) o trimitere la decizia care a generat semnalarea;
(n) acțiunea de urmat în cazul unui rezultat pozitiv;
(o) legăturile cu alte semnalări în temeiul articolului 48;
(p) dacă persoana vizată este membru de familie al unui cetățean al Uniunii sau o altă persoană care beneficiază de
dreptul de liberă circulație, astfel cum se menționează la articolul 26;
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(q) dacă decizia de refuz al intrării și al șederii se bazează pe:
(i)

o condamnare anterioară, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2) litera (a);

(ii) o amenințare gravă pentru securitate, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2) litera (b);
(iii) eludarea dreptului Uniunii sau a dreptului intern referitor la intrare și la ședere, astfel cum se menționează la
articolul 24 alineatul (2) litera (c);
(iv) o interdicție de intrare, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1) litera (b); sau
(v) o măsură restrictivă, astfel cum se menționează la articolul 25;
(r) tipul de infracțiune;
(s) categoria documentelor de identificare ale persoanei;
(t)

țara care a eliberat documentele de identificare ale persoanei;

(u) numărul (numerele) documentelor de identificare ale persoanei;
(v) data eliberării documentelor de identificare ale persoanei;
(w) fotografii și imagini faciale;
(x) date dactiloscopice;
(y) o copie a documentelor de identificare, color, ori de câte ori este posibil.
(3) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea și dezvoltarea normelor tehnice necesare privind
introducerea, actualizarea și ștergerea datelor menționate la alineatul (2) din prezentul articol, precum și privind
efectuarea de căutări în acestea, și a standardelor comune menționate la alineatul (4) din prezentul articol. Respectivele
acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).
(4) Normele tehnice sunt similare în cazul căutărilor efectuate în CS-SIS, în copiile naționale sau comune și în copiile
tehnice efectuate în temeiul articolului 41 alineatul (2). Acestea se bazează pe standarde comune.
Articolul 21
Proporționalitatea
(1) Înainte de a introduce o semnalare și atunci când prelungesc perioada de valabilitate a unei semnalări, statele
membre stabilesc dacă respectivul caz este suficient de adecvat, relevant și important pentru a justifica o semnalare în
SIS.
(2) În cazul în care decizia de refuz al intrării și al șederii menționată la articolul 24 alineatul (1) litera (a) este legată
de o infracțiune de terorism, cazul este considerat suficient de adecvat, relevant și important pentru a justifica
o semnalare în SIS. Din motive de siguranță publică sau securitate națională, statele membre pot, în mod excepțional, să
nu introducă o semnalare atunci când aceasta este de natură să obstrucționeze cercetările, investigațiile sau procedurile
oficiale ori judiciare.
Articolul 22
Cerințe privind introducerea unei semnalări
(1) Setul minim de date necesare pentru a introduce o semnalare în SIS sunt datele menționate la articolul 20
alineatul (2) literele (a), (g), (k), (m), (n) și (q). Celelalte date menționate la alineatul respectiv sunt introduse la rândul lor
în SIS, dacă sunt disponibile.
(2) Datele menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (e) din prezentul regulament sunt introduse numai atunci
când acest lucru este strict necesar pentru identificarea resortisantului în cauză al unei țări terțe. Atunci când aceste date
sunt introduse, statele membre asigură respectarea articolului 9 din Regulamentul (UE) 2016/679.
Articolul 23
Compatibilitatea semnalărilor
(1) Înainte de a introduce o semnalare, statul membru verifică dacă persoana în cauză face deja obiectul unei
semnalări în SIS. În acest scop, se efectuează și o verificare prin utilizarea datelor dactiloscopice, dacă acestea sunt
disponibile.
(2) În SIS se introduce numai o singură semnalare referitoare la o persoană pentru un stat membru. Dacă este
necesar, alte state membre pot introduce noi semnalări referitoare la aceeași persoană, în conformitate cu alineatul (3).
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(3) În cazul în care o persoană face deja obiectul unei semnalări în SIS, statul membru care dorește să introducă
o nouă semnalare verifică să nu existe nicio incompatibilitate între semnalări. Dacă nu există nicio incompatibilitate,
statul membru poate introduce noua semnalare. Dacă semnalările sunt incompatibile, birourile SIRENE al statelor
membre în cauză se consultă printr-un schimb de informații suplimentare pentru a ajunge la un acord. Normele privind
compatibilitatea semnalărilor sunt stabilite în manualul SIRENE. În cazul în care anumite interese naționale esențiale
impun acest lucru, se pot face derogări de la normele privind compatibilitatea după o consultare între statele membre.
(4) În cazul unor răspunsuri pozitive referitoare la semnalări multiple cu privire la aceeași persoană, statul membru
de executare respectă normele privind prioritatea semnalărilor stabilite în manualul SIRENE.
În cazul în care o persoană face obiectul unor semnalări multiple introduse de diferite state membre, semnalările în
vederea arestării introduse în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) 2018/1862 se execută cu prioritate,
sub rezerva articolului 25 din respectivul regulament.
Articolul 24
Condițiile de introducere a semnalărilor privind refuzul intrării și al șederii
(1) Statele membre introduc o semnalare privind refuzul intrării și al șederii atunci când este îndeplinită una dintre
următoarele condiții:
(a) pe baza unei evaluări individuale care include o evaluare a situației personale a resortisantului în cauză al unei țări
terțe și a consecințelor refuzului intrării și al șederii acestuia, statul membru a ajuns la concluzia că prezența respec
tivului resortisant al unei țări terțe pe teritoriul său reprezintă o amenințare pentru ordinea publică sau siguranța
publică ori pentru securitatea națională și statul membru, în consecință, a adoptat o decizie administrativă sau
hotărâre judecătorească în conformitate cu dreptul său intern de a refuza intrarea și șederea și a emis o semnalare
națională privind refuzul intrării și al șederii; sau
(b) statul membru a emis o interdicție de intrare în conformitate cu procedurile care respectă Directiva 2008/115/CE în
privința unui resortisant al unei țări terțe.
(2)

Situațiile prevăzute la alineatul (1) litera (a) apar atunci când:

(a) un resortisant al unei țări terțe a fost condamnat într-un stat membru pentru o infracțiune care se pedepsește cu
privare de libertate de cel puțin un an;
(b) există motive serioase să se creadă că un resortisant al unei țări terțe a comis o infracțiune gravă, inclusiv
o infracțiune de terorism, sau există indicii clare că acesta intenționează să comită o astfel de infracțiune pe teritoriul
unui stat membru; sau
(c) un resortisant al unei țări terțe a eludat sau a încercat să eludeze dreptul Uniunii sau dreptul intern referitor la
intrarea și șederea pe teritoriul statelor membre.
(3) Statul membru emitent se asigură că semnalarea produce efecte în SIS de îndată ce resortisantul în cauză al unei
țări terțe a părăsit teritoriul statelor membre sau cât de curând posibil în cazul în care statul membru emitent a obținut
indicații clare asupra faptului că resortisantul țării terțe a părăsit teritoriul statelor membre, pentru a împiedica o nouă
intrare a resortisantului respectiv.
(4) Persoanele în privința cărora s-a luat o decizie de refuz al intrării și al șederii astfel cum se menționează la
alineatul (1) au dreptul la o cale de atac. Astfel de căi de atac se exercită în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul
intern care prevăd exercitarea unei căi de atac eficiente în fața unei instanțe.
Articolul 25
Condițiile de introducere a semnalărilor referitoare la resortisanții țărilor terțe cărora li se aplică
măsuri restrictive
(1) Semnalările privind resortisanții țărilor terțe cărora li se aplică măsuri restrictive menite să nu le permită intrarea
pe teritoriul statelor membre sau tranzitarea acestui teritoriu, luate în conformitate cu acte juridice adoptate de Consiliu,
măsuri de punere în aplicare a unei interdicții de călătorie emise de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor
Unite, se introduc în SIS, în măsura în care sunt respectate cerințele privind calitatea datelor, în scopul refuzului intrării
și al șederii.
(2) Semnalările se introduc, se actualizează și se șterg de către autoritatea competentă a statului membru care deține
președinția Consiliul Uniunii Europene în momentul adoptării măsurii. Dacă respectivul stat membru nu are acces la SIS
sau la semnalările introduse în conformitate cu prezentul regulament, responsabilitatea este preluată de statul membru
care deține următoarea președinție și care are acces la SIS, inclusiv la semnalările introduse în conformitate cu prezentul
regulament.
Statele membre instituie procedurile necesare pentru introducerea, actualizarea și ștergerea unor astfel de semnalări.
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Articolul 26
Condiții de introducere a semnalărilor privind resortisanții țărilor terțe care beneficiază de dreptul
la liberă circulație pe teritoriul Uniunii
(1) Semnalările privind un resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație pe teritoriul
Uniunii, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE sau în înțelesul unui acord între Uniune sau între Uniune și statele
sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte, trebuie să fie în conformitate cu normele adoptate pentru
punerea în aplicare a directivei sau a acordului respectiv.
(2) În cazul obținerii unui rezultat pozitiv referitor la o semnalare introdusă în conformitate cu articolul 24 cu privire
la un resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, statul membru de
executare consultă imediat statul membru emitent, printr-un schimb de informații suplimentare, pentru a stabili fără
întârziere acțiunea de urmat.
Articolul 27
Consultarea prealabilă înainte de acordarea sau de prelungirea unui permis de ședere sau a unei
vize de lungă ședere
În cazul în care un stat membru are în vedere acordarea sau prelungirea unui permis de ședere sau a unei vize de lungă
ședere unui resortisant al unei țări terțe care face obiectul unei semnalări privind refuzul intrării și al șederii introduse de
un alt stat membru, statele membre implicate se consultă printr-un schimb de informații suplimentare, în conformitate
cu următoarele norme:
(a) statul membru de acordare consultă statul membru emitent înainte de acordarea sau de prelungirea permisului de
ședere sau a vizei de lungă ședere;
(b) statul membru emitent răspunde cererii de consultare în termen de 10 zile calendaristice;
(c) lipsa unui răspuns până la termenul prevăzut la litera (b) se interpretează drept lipsa obiecțiilor din partea statului
membru emitent cu privire la acordarea sau la prelungirea permisului de ședere sau a vizei de lungă ședere;
(d) atunci când ia decizia în cauză, statul membru de acordare ține seama de motivele care au stat la baza deciziei
statului membru emitent și ia în considerare, în conformitate cu dreptul intern, orice amenințare la adresa ordinii
publice sau siguranței publice pe care o poate constitui prezența resortisantului în cauză al unei țări terțe pe
teritoriul statelor membre;
(e) statul membru de acordare notifică statul membru emitent cu privire la decizia sa; și
(f) în cazul în care statul membru de acordare informează statul membru emitent că intenționează să acorde sau să
prelungească permisul de ședere sau viza de lungă ședere sau că a decis să procedeze astfel, statul membru emitent
șterge semnalarea privind refuzul intrării și al șederii.
Decizia finală privind acordarea unui permis de ședere sau a unei vize de lungă ședere unui resortisant al unei țări terțe
îi revine statului membru de acordare.
Articolul 28
Consultarea prealabilă introducerii unei semnalări privind refuzul intrării și al șederii
În cazul în care un stat membru a luat decizia menționată la articolul 24 alineatul (1) și are în vedere introducerea unei
semnalări privind refuzul intrării și al șederii cu privire la resortisantul unei țări terțe care este titularul unui permis de
ședere valabil sau al unei vize de lungă ședere valabile acordate de un alt stat membru, statele membre implicate se
consultă printr-un schimb de informații suplimentare, în conformitate cu următoarele norme:
(a) statul membru care a luat decizia menționată la articolul 24 alineatul (1) informează statul membru de acordare cu
privire la decizie;
(b) schimbul de informații în temeiul literei (a) din prezentul articol include detalii suficiente despre motivele care au stat
la baza deciziei menționate la articolul 24 alineatul (1);
(c) pe baza informațiilor furnizate de statul membru care a luat decizia menționată la articolul 24 alineatul (1), statul
membru de acordare analizează dacă există motive pentru retragerea permisului de ședere sau a vizei de lungă
ședere;
(d) atunci când ia decizia în cauză, statul membru de acordare ține seama de motivele care au stat la baza deciziei
statului membru care a luat decizia menționată la articolul 24 alineatul (1) și ia în considerare, în conformitate cu
dreptul intern, orice amenințare la adresa ordinii publice sau siguranței publice pe care o poate constitui prezența
resortisantului în cauză al unei țări terțe pe teritoriul statelor membre;
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(e) în termen de 14 zile calendaristice de la primirea cererii de consultare, statul membru de acordare informează statul
membru care a luat decizia menționată la articolul 24 alineatul (1) despre decizia sa sau, în cazul în care nu a fost
posibil pentru statul membru de acordare să ia o decizie în acest termen, transmite o solicitare motivată de
prelungire în mod excepțional a termenului pentru acordarea unui răspuns cu maximum 12 zile calendaristice
suplimentare;
(f) în cazul în care statul membru de acordare notifică statul membru care a luat decizia menționată la articolul 24
alineatul (1) că menține permisul de ședere sau viza de lungă ședere, statul membru care a luat decizia nu introduce
semnalarea privind refuzul intrării și al șederii.
Articolul 29
Consultarea ulterioară introducerii unei semnalări privind refuzul intrării și al șederii
În cazul în care se constată că un stat membru a introdus o semnalare privind refuzul intrării și al șederii cu privire la
un resortisant al unei țări terțe care este titularul unui permis de ședere valabil sau al unei vize de lungă ședere valabile
acordate de un alt stat membru, statele membre implicate se consultă printr-un schimb de informații suplimentare, în
conformitate cu următoarele norme:
(a) statul membru emitent informează statul membru de acordare cu privire la semnalarea privind refuzul intrării și al
șederii;
(b) schimbul de informații în temeiul literei (a) include suficiente detalii despre motivele semnalării privind refuzul
intrării și al șederii;
(c) pe baza informațiilor furnizate de către statul emitent, statul membru de acordare analizează dacă există motive
pentru retragerea permisului de ședere sau a vizei de lungă ședere;
(d) atunci când ia decizia în cauză, statul membru de acordare ține seama de motivele care au stat la baza deciziei
statului membru emitent și ia în considerare, în conformitate cu dreptul intern, orice amenințare la adresa ordinii
publice sau siguranței publice pe care o poate constitui prezența resortisantului în cauză al unei țări terțe pe
teritoriul statelor membre;
(e) în termen de 14 zile calendaristice de la primirea cererii de consultare, statul membru de acordare notifică decizia sa
statului membru emitent sau, în cazul în care statul membru de acordare nu a putut lua o decizie în acest termen,
transmite o solicitare motivată de prelungire în mod excepțional a termenului pentru acordarea unui răspuns cu
maximum 12 zile calendaristice suplimentare;
(f) în cazul în care statul membru de acordare notifică statului membru emitent că menține permisul de ședere sau viza
de lungă ședere, statul membru emitent șterge imediat semnalarea privind refuzul intrării și al șederii.
Articolul 30
Consultarea în cazul unui rezultat pozitiv cu privire la un resortisant al unei țări terțe care este
titularul unui permis de ședere sau al unei vize de lungă ședere valabile
În cazul în care un stat membru obține un rezultat pozitiv referitor la o semnalare privind refuzul intrării și al șederii
introdusă de un stat membru în legătură cu un resortisant al unei țări terțe care este titularul unui permis de ședere
valabil sau al unei vize de lungă ședere valabile acordate de un alt stat membru, statele membre implicate se consultă
printr-un schimb de informații suplimentare, în conformitate cu următoarele norme:
(a) statul membru de executare informează statul membru emitent despre situație;
(b) statul membru emitent inițiază procedura prevăzută la articolul 29;
(c) statul membru emitent informează statul membru de executare despre rezultat în urma consultării.
Decizia privind intrarea resortisantului unei țări terțe este luată de statul membru de executare în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/399.

Articolul 31
Statistici privind schimburile de informații
Statele membre furnizează anual eu-LISA statistici privind schimburile de informații efectuate în conformitate cu
articolele 27-30 și privind cazurile în care termenele prevăzute la respectivele articole nu au fost respectate.
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CAPITOLUL VI
EFECTUAREA DE CĂUTĂRI PRIN UTILIZAREA DATELOR BIOMETRICE

Articolul 32
Norme specifice privind introducerea fotografiilor, a imaginilor faciale și a datelor dactiloscopice
(1) În SIS se introduc numai fotografiile, imaginile faciale și datele dactiloscopice menționate la articolul 20
alineatul (2) literele (w) și (x) care îndeplinesc standardele minime de calitate a datelor și specificațiile tehnice. Înainte de
introducerea acestor date, se efectuează o verificare a calității pentru a evalua dacă au fost îndeplinite standardele minime
de calitate a datelor și specificațiile tehnice.
(2) Datele dactiloscopice introduse în SIS pot consta în una până la zece amprente digitale plane și una până la zece
amprente digitale prelevate prin rulare. Acestea pot include până la două amprente palmare.
(3) Pentru stocarea datelor biometrice menționate la alineatul (1) din prezentul articol se stabilesc standarde minime
de calitate a datelor și specificații tehnice în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol. Respectivele standarde
minime de calitate a datelor și specificații tehnice stabilesc nivelul de calitate necesar pentru utilizarea datelor cu scopul
de a verifica identitatea unei persoane în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) și pentru utilizarea datelor cu scopul
de a identifica o persoană în conformitate cu articolul 33 alineatele (2)-(4).
(4) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea standardelor minime de calitate a datelor și a specifica
țiilor tehnice menționate la alineatele (1) și (3) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în
conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).
Articolul 33
Norme specifice privind verificarea sau efectuarea de căutări prin utilizarea fotografiilor,
a imaginilor faciale și a datelor dactiloscopice
(1) În cazul în care într-o semnalare în SIS sunt disponibile fotografii, imagini faciale și date dactiloscopice, astfel de
fotografii, imagini faciale și date dactiloscopice se utilizează pentru a confirma identitatea unei persoane care a fost
localizată în urma unei căutări alfanumerice efectuate în SIS.
(2) Se pot efectua căutări în datele dactiloscopice în orice situație în scopul identificării unei persoane. Cu toate
acestea, se efectuează căutări în datele dactiloscopice în scopul identificării în cazul în care identitatea unei persoane nu
poate fi stabilită prin niciun alt mijloc. În acest scop, SIS central conține un sistem automat de identificare a amprentelor
digitale (AFIS).
(3) Se pot efectua căutări în datele dactiloscopice din SIS în legătură cu semnalări introduse în conformitate cu
articolele 24 și 25 și prin utilizarea unor seturi complete sau incomplete de amprente digitale sau de amprente palmare
descoperite la locul comiterii unor infracțiuni grave sau al unor infracțiuni de terorism în curs de investigare, în cazul în
care se poate stabili cu un grad ridicat de probabilitate că respectivele seturi de amprente aparțin unui autor al
infracțiunii și cu condiția să se efectueze simultan o căutare în bazele de date dactiloscopice naționale relevante ale
statului membru.
(4) De îndată ce acest lucru devine posibil din punct de vedere tehnic, asigurând totodată un nivel ridicat de fiabilitate
a identificării, se pot utiliza fotografii și imagini faciale pentru identificarea unei persoane în contextul punctelor
obișnuite de trecere a frontierei.
Înainte de implementarea acestei funcționalități în SIS, Comisia prezintă un raport care arată dacă tehnologia necesară
este disponibilă, gata pentru a fi utilizată și fiabilă. Parlamentul European este consultat în legătură cu raportul.
După începerea utilizării funcționalității la punctele obișnuite de trecere a frontierei, Comisia este împuternicită să
adopte acte delegate în conformitate cu articolul 61 pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește
stabilirea altor circumstanțe în care se pot utiliza fotografii și imagini faciale pentru identificarea persoanelor.
CAPITOLUL VII
DREPTUL DE ACCES ȘI REEXAMINAREA ȘI ȘTERGEREA SEMNALĂRILOR

Articolul 34
Autoritățile naționale competente care au drept de acces la date în SIS
(1) Autoritățile naționale competente responsabile cu identificarea resortisanților țărilor terțe au acces la datele
introduse în SIS și au dreptul de a efectua căutări în aceste date în mod direct sau într-o copie a bazei de date SIS în
următoarele scopuri:
(a) controlul la frontiere, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399;
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(b) verificările polițienești și vamale efectuate pe teritoriul statului membru în cauză și coordonarea acestor verificări de
către autoritățile desemnate;
(c) prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave ori
executarea pedepselor în statele membre în cauză, cu condiția ca Directiva (UE) 2016/680 să se aplice;
(d) examinarea condițiilor și luarea deciziilor privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor
membre, inclusiv privind permisele de ședere, și vizele de lungă ședere, și privind returnarea resortisanților țărilor
terțe, precum și efectuarea verificărilor asupra resortisanților țărilor terțe care intră ilegal sau care se află în situație
de ședere ilegală pe teritoriul statelor membre;
(e) controalele de securitate asupra resortisanților țărilor terțe care solicită protecție internațională, în măsura în care
autoritățile care efectuează verificările nu sunt „autorități decizionale” astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (f)
din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1), și, după caz, acordarea de consiliere în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului (2);
(f) examinarea cererilor de viză și luarea deciziilor privind cererile respective, inclusiv privind eventuala anulare,
revocare sau prelungire a vizelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și
al Consiliului (3).
(2) Dreptul de acces la date în SIS și dreptul de a efectua în mod direct căutări în aceste date pot fi exercitate de
autoritățile naționale competente responsabile cu acordarea cetățeniei, astfel cum se prevede în dreptul intern, cu scopul
de a examina o cerere de acordare a cetățeniei.
(3) În sensul articolelor 24 și 25, dreptul de acces la date în SIS și dreptul de a efectua căutări în mod direct în aceste
date pot fi exercitate și de către autoritățile judiciare naționale, inclusiv cele responsabile cu inițierea urmăririi penale în
cadrul procedurilor penale și cu anchetele judiciare anterioare punerii sub acuzare a unei persoane, în îndeplinirea
sarcinilor care le revin, astfel cum se prevede în dreptul intern, precum și de către autoritățile lor coordonatoare.
(4) Dreptul de acces la datele privind documente referitoare la persoane, introduse în conformitate cu articolul 38
alineatul (2) literele (k) și (l) din Regulamentul (UE) 2018/1862, și dreptul de a efectua căutări în aceste date pot fi
exercitate, de asemenea, de către autoritățile menționate la alineatul (1) litera (f) din prezentul articol.
(5) Autoritățile competente menționate la prezentul articol sunt incluse în lista menționată la articolul 41
alineatul (8).
Articolul 35
Accesul la date în SIS de către Europol
(1) Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), instituită prin Regulamentul
(UE) 2016/794 are dreptul de a accesa date în SIS și de a efectua căutări în acestea, în cazurile în care acest lucru este
necesar pentru îndeplinirea mandatului său. De asemenea, Europol poate solicita informații suplimentare și face schimb
de informații suplimentare în conformitate cu dispozițiile din manualul SIRENE.
(2) Atunci când o căutare efectuată de Europol indică existența unei semnalări în SIS, Europol informează statul
membru emitent printr-un schimb de informații suplimentare, cu ajutorul infrastructurii de comunicații și în
conformitate cu dispozițiile prevăzute în manualul SIRENE. Până când Europol va putea utiliza facilitățile prevăzute în
vederea schimbului de informații suplimentare, acesta informează statul membru emitent prin intermediul canalelor
definite de Regulamentul (UE) 2016/794.
(3) Europol poate prelucra informațiile suplimentare pe care i le-au furnizat statele membre pentru a le compara cu
bazele sale de date și cu proiectele sale de analiză operațională, în scopul identificării conexiunilor sau a altor legături
relevante, precum și pentru analizele strategice, tematice și operaționale menționate la articolul 18 alineatul (2)
literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2016/794. Orice prelucrare de către Europol a informațiilor suplimentare în
sensul prezentului articol se efectuează în conformitate cu regulamentul respectiv.
(4) Utilizarea de către Europol a informațiilor obținute în urma efectuării unei căutări în SIS sau a prelucrării de
informații suplimentare este condiționată de acordul statului membru emitent. Dacă statul membru autorizează
utilizarea informațiilor respective, tratarea acestora de către Europol intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/794.
Europol comunică astfel de informații țărilor terțe și organismelor terțe numai cu acordul statului membru emitent și cu
respectarea deplină a dreptului Uniunii în materie de protecție a datelor.
(1) Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere
a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).
(2) Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de
imigrație (JO L 64, 2.3.2004, p. 1).
(3) Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de
vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).

L 312/38
(5)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

7.12.2018

Europol:

(a) fără a aduce atingere alineatelor (4) și (6), nu conectează părți ale SIS la niciun sistem informatic, nu transferă datele
din SIS la care are acces către niciun sistem pentru colectarea și prelucrarea datelor efectuate de către Europol sau în
cadrul acestuia și nici nu descarcă sau copiază în alt mod vreo parte din SIS;
(b) în pofida articolului 31 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/794, șterge informațiile suplimentare care conțin
date cu caracter personal cel târziu la un an de la ștergerea semnalării conexe. Prin derogare, în situațiile în care
Europol deține, în bazele sale de date sau în cadrul proiectelor sale de analiză operațională, informații cu privire la
un caz cu care informațiile suplimentare au legătură, Europol poate, în mod excepțional, pentru a-și putea îndeplini
sarcinile, să continue să stocheze informațiile suplimentare atunci când este necesar. Europol informează statul
membru emitent și statul membru de executare despre menținerea stocării unor astfel de informații suplimentare și
prezintă o motivare în acest sens;
(c) limitează accesul la date în SIS, inclusiv la informațiile suplimentare, la personalul său autorizat în mod expres în
acest sens care are nevoie de acces la astfel de date pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin;
(d) adoptă și aplică măsuri menite să asigure securitatea, confidențialitatea și automonitorizarea în conformitate cu
articolele 10, 11 și 13;
(e) se asigură că personalul său autorizat să prelucreze datele din SIS beneficiază de o formare și de o informare
adecvate, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1); și
(f) fără a aduce atingere la Regulamentului (UE) 2016/794, permite Autorității Europene pentru Protecția Datelor să
monitorizeze și să examineze activitățile pe care le desfășoară Europol în exercitarea dreptului său de a accesa date în
SIS și de a efectua căutări în acestea, precum și în ceea ce privește schimbul de informații suplimentare și prelucrarea
acestora.
(6) Europol poate copia date din SIS numai în scopuri tehnice atunci când respectiva copiere este necesară pentru ca
personalul Europol autorizat în mod corespunzător să efectueze o căutare directă. Prezentul regulament se aplică și
acestor copii. Copia tehnică se utilizează numai pentru stocarea datelor din SIS în timp ce se efectuează căutări în aceste
date. După ce s-au efectuat căutări în date, acestea se șterg. Aceste utilizări nu se consideră ca fiind o descărcare sau
o copiere ilegală a datelor din SIS. Europol nu copiază în alte sisteme ale sale datele semnalărilor sau datele suplimentare
emise de statele membre ori datele din CS-SIS.
(7) În scopul verificării legalității prelucrării datelor, al automonitorizării și al asigurării securității și integrității
corespunzătoare a datelor, Europol păstrează înregistrările fiecărei accesări a SIS și fiecărei căutări în SIS, în conformitate
cu dispozițiile articolului 12. Astfel de înregistrări și documentații nu se consideră ca fiind o descărcare sau o copiere
ilegală a vreunei părți din SIS.
(8) Statele membre informează Europol printr-un schimb de informații suplimentare ori de câte ori obțin un rezultat
pozitiv legat de semnalări referitoare la infracțiuni de terorism. În mod excepțional, statele membre pot să nu informeze
Europol în cazul în care informarea acestuia ar pune în pericol investigații în curs sau siguranța unei persoane ori ar fi
contrară intereselor esențiale legate de securitatea statului membru emitent.
(9) Alineatul (8) se aplică începând cu data la care Europol este în măsură să primească informații suplimentare în
conformitate cu alineatul (1).
Articolul 36
Accesul la date în SIS de către echipele europene de poliție de frontieră și gardă de coastă, echipele
formate din personalul implicat în sarcini legate de returnare și membrii echipelor de sprijin
pentru gestionarea migrației
(1) În conformitate cu articolul 40 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624, membrii echipelor menționate la
articolul 2 punctele 8 și 9 din regulamentul respectiv, în conformitate cu mandatele lor respective și cu condiția să fie
autorizați să efectueze controale în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din prezentul regulament și să fi beneficiat
de formarea necesară în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din prezentul regulament, au dreptul de a accesa date
în SIS și de a efectua căutări în acestea, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin și în
măsura impusă de planul operațional pentru o operațiune specifică. Accesul la date în SIS nu se acordă membrilor altor
echipe.
(2) Membrii echipelor menționate la alineatul (1) își exercită dreptul de a accesa date în SIS și de a efectua căutări în
acestea în conformitate cu alineatul (1) prin intermediul unei interfețe tehnice. Interfața tehnică este creată și întreținută
de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și permite conectarea directă la SIS central.
(3) Atunci când o căutare efectuată de un membru al echipelor menționate la alineatul (1) din prezentul articol indică
existența unei semnalări în SIS, statul membru emitent este informat cu privire la aceasta. În conformitate cu
articolul 40 din Regulamentul (UE) 2016/1624, membrii echipelor acționează ca răspuns la o semnalare în SIS numai
dacă primesc instrucțiuni de la polițiștii de frontieră sau de la personalul implicat în sarcini legate de returnare ai statului
membru gazdă în care își desfășoară activitatea și, ca regulă generală, în prezența acestora. Statul membru gazdă poate
autoriza membrii echipelor să acționeze în numele său.
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(4) În scopul verificării legalității prelucrării datelor, al automonitorizării și al asigurării securității și integrității
corespunzătoare a datelor, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă păstrează înregistrările
fiecărei accesări a SIS și fiecărei căutări în SIS în conformitate cu dispozițiile articolului 12.
(5) Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă adoptă și aplică măsuri menite să asigure
securitatea, confidențialitatea și automonitorizarea în conformitate cu articolele 10, 11 și 13 și se asigură că echipele
menționate la alineatul (1) din prezentul articol aplică aceste măsuri.
(6) Nicio dispoziție a prezentului articol nu se interpretează ca aducând atingere dispozițiilor Regulamentului (UE)
2016/1624 privind protecția datelor sau răspunderii Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
pentru orice prelucrare neautorizată sau incorectă a datelor de către aceasta.
(7) Fără a aduce atingere alineatului (2), nicio parte a SIS nu se conectează la niciun sistem pentru colectarea și
prelucrarea datelor operat de echipele menționate la alineatul (1) sau de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și
Garda de Coastă, iar datele din SIS la care aceste echipe au acces nu se transferă către un astfel de sistem. Nicio parte
a SIS nu se descarcă și nu se copiază. Înregistrarea accesului și a căutărilor nu se consideră ca fiind o descărcare sau
o copiere ilegală a datelor din SIS.
(8) Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă permite Autorității Europene pentru Protecția
Datelor să monitorizeze și să examineze activitățile echipelor menționate la prezentul articol în contextul exercitării de
către acestea a dreptului de a accesa date în SIS și de a efectua căutări în acestea. Aceasta nu aduce atingere altor
dispoziții din Regulamentul (UE) 2018/1725.
Articolul 37
Evaluarea utilizării SIS de către Europol și de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și
Garda de Coastă
(1) Comisia realizează, cel puțin o dată la cinci ani, o evaluare a funcționării și a utilizării SIS de către Europol și de
către echipele menționate la articolul 36 alineatul (1).
(2) Europol și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se asigură că se dă curs în mod
adecvat constatărilor și recomandărilor care decurg din evaluare.
(3) Un raport cu privire la rezultatele evaluării și la măsurile luate în urma acesteia se transmite Parlamentului
European și Consiliului.
Articolul 38
Limitele de acces
Utilizatorii finali, inclusiv Europol și membrii echipelor menționate la articolul 2 punctele 8 și 9 din Regulamentul (UE)
2016/1624, accesează doar datele care le sunt necesare în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin.
Articolul 39
Perioada de reexaminare a semnalărilor
(1)

Semnalările se păstrează numai pe durata necesară îndeplinirii scopurilor în care au fost introduse.

(2) În termen de trei ani de la introducerea unei semnalări în SIS, statul membru emitent reexaminează nevoia de a o
păstra. Cu toate acestea, dacă decizia națională pe care se bazează semnalarea prevede o perioadă de valabilitate mai
lungă de trei ani, semnalarea se reexaminează în termen de cinci ani.
(3) Fiecare stat membru stabilește, după caz, perioade de reexaminare mai scurte, în conformitate cu dreptul său
intern.
(4) În timpul perioadei de reexaminare, statul membru emitent poate decide, în urma unei evaluări individuale cuprin
zătoare care se înregistrează, să păstreze semnalarea pentru o perioadă mai lungă decât perioada de reexaminare, dacă
acest lucru se dovedește necesar și proporționat pentru scopurile în care a fost introdusă semnalarea. În acest caz,
alineatul (2) se aplică și prelungirii. Orice astfel de prelungire se comunică CS-SIS.
(5) Semnalările se șterg automat după expirarea perioadei de reexaminare menționate la alineatul (2), cu excepția
cazurilor în care statul membru emitent a informat CS-SIS despre o prelungire în temeiul alineatului (4). CS-SIS
informează automat statul membru emitent despre ștergerea programată a datelor cu patru luni înainte.
(6) Statele membre întocmesc statistici privind numărul semnalărilor ale căror perioade de păstrare au fost prelungite
în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol și le transmit, la cerere, autorităților de supraveghere menționate la
articolul 55.
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(7) De îndată ce devine clar pentru un birou SIRENE că o semnalare și-a atins scopul și ar trebui în consecință să fie
ștearsă, acesta notifică imediat autoritatea care a creat semnalarea. Autoritatea are la dispoziție 15 zile calendaristice de
la data primirii notificării respective pentru a răspunde că semnalarea a fost ștearsă sau va fi ștearsă ori pentru a motiva
păstrarea semnalării. În cazul în care nu a primit nici un răspuns la sfârșitul perioadei de 15 zile, biroul SIRENE se
asigură că semnalarea este ștearsă. În cazul în care dreptul intern permite, semnalarea este ștearsă de biroul SIRENE.
Birourile SIRENE raportează autorității lor de supraveghere toate problemele recurente cu care se confruntă atunci când
acționează în temeiul prezentului alineat.
Articolul 40
Ștergerea semnalărilor
(1)

Semnalările privind refuzul intrării și al șederii în temeiul articolului 24 se șterg:

(a) atunci când decizia care a stat la baza acestora a fost retrasă sau anulată de autoritatea competentă; sau
(b) dacă este cazul, în urma procedurii de consultare menționate la articolele 27 și 29.
(2) Semnalările privind resortisanții țărilor terțe cărora li se aplică măsuri restrictive menite să le împiedice intrarea pe
teritoriul statelor membre sau tranzitarea acestui teritoriu se șterg atunci când măsura restrictivă a încetat sau când
aceasta a fost suspendată ori anulată.
(3) Semnalările privind o persoană care a dobândit cetățenia unui stat membru sau a oricărui stat ai cărui resortisanți
beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii se șterg de îndată ce statul membru emitent ia
cunoștință sau este informat în temeiul articolului 44 despre faptul că persoana în cauză a dobândit o astfel de cetățenie.
(4)

Semnalările se șterg după expirarea semnalării în conformitate cu articolul 39.
CAPITOLUL VIII
NORME GENERALE DE PRELUCRARE A DATELOR

Articolul 41
Prelucrarea datelor din SIS
(1) Statele membre prelucrează datele menționate la articolul 20 numai în scopul refuzului intrării și al șederii pe
teritoriile lor.
(2) Datele sunt copiate numai în scopuri tehnice, atunci când această copiere să fie necesară pentru ca autoritățile
competente menționate la articolul 34 să poată efectua o căutare directă. Prezentul regulament se aplică și respectivelor
copii. Un stat membru nu copiază datele semnalărilor sau datele suplimentare introduse de un alt stat membru din
sistemul său N.SIS sau din CS-SIS în alte fișiere de date naționale.
(3)

Copiile tehnice menționate la alineatul (2), care generează baze de date offline se pot păstra maximum 48 de ore.

Fără a aduce atingere primului paragraf, sunt interzise copiile tehnice care generează baze de date offline ce urmează să
fie utilizate de autoritățile responsabile cu eliberarea vizelor, cu excepția copiilor făcute pentru a fi folosite doar într-o
situație de urgență în urma indisponibilității rețelei timp de peste 24 de ore.
Statele membre țin un inventar actualizat al acestor copii, îl pun la dispoziția autorității de supraveghere și se asigură că
prezentul regulament, în special articolul 10, se aplică în cazul acestor copii.
(4) Accesul la date în SIS de către autoritățile naționale competente menționate la articolul 34 este autorizat numai în
limitele competențelor acestora și numai personalului autorizat în mod corespunzător.
(5) Orice prelucrare a datelor din SIS de către statele membre în alte scopuri decât cele în care au fost introduse în
SIS trebuie să aibă legătură cu un caz specific și să fie justificată de necesitatea de a preveni o amenințare gravă și
iminentă la adresa ordinii publice și siguranței publice, din motive întemeiate de securitate națională sau în scopul
prevenirii unei infracțiuni grave. În acest scop, se obține o autorizare prealabilă din partea statului membru emitent.
(6) Datele privind documentele referitoare la persoane care sunt introduse în SIS în temeiul articolului 38 alineatul (2)
literele (k) și (l) din Regulamentul (UE) 2018/1862 pot fi utilizate de autoritățile competente menționate la articolul 34
alineatul (1) litera (f) în conformitate cu dreptul fiecărui stat membru.
(7) Orice utilizare a datelor din SIS care contravine alineatelor (1)-(6) din prezentul articol se consideră a fi utilizare
abuzivă în temeiul dreptului intern al fiecărui stat membru și face obiectul sancțiunilor în conformitate cu articolul 59.
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(8) Fiecare stat membru trimite eu-LISA o listă a autorităților sale competente care sunt autorizate să efectueze în
mod direct căutări în date în SIS în temeiul prezentului regulament, precum și orice modificări aduse acestei liste. Lista
specifică, pentru fiecare autoritate, datele în care aceasta poate efectua căutări și în ce scopuri. eu-LISA se asigură că lista
este publicată anual în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. eu-LISA menține, pe site-ul său, o listă actualizată permanent,
care conține modificările transmise de statele membre între publicările anuale.
(9) În măsura în care dreptul Uniunii nu stabilește dispoziții specifice, dreptul fiecărui stat membru se aplică datelor
din N.SIS.
Articolul 42
Datele din SIS și fișierele naționale
(1) Articolul 41 alineatul (2) nu aduce atingere dreptului unui stat membru de a păstra în fișierele sale naționale date
din SIS în legătură cu care s-a întreprins o acțiune pe teritoriul său. Aceste date se păstrează în fișierele naționale pentru
o perioadă maximă de trei ani, cu excepția cazului în care dispoziții specifice din dreptul intern prevăd o perioadă de
păstrare mai îndelungată.
(2) Articolul 41 alineatul (2) nu aduce atingere dreptului unui stat membru de a păstra în fișierele sale naționale
datele dintr-o anumită semnalare introdusă în SIS de respectivul stat membru.
Articolul 43
Informații în cazul neexecutării unei semnalări
Dacă o acțiune solicitată nu poate fi întreprinsă, statul membru solicitat informează imediat statul membru emitent
printr-un schimb de informații suplimentare.
Articolul 44
Calitatea datelor din SIS
(1) Statul membru emitent este responsabil să asigure faptul că datele sunt exacte, actualizate și introduse și stocate în
mod legal în SIS.
(2) În cazul în care un stat membru emitent primește date suplimentare sau modificate relevante, astfel cum sunt
enumerate la articolul 20 alineatul (2), acesta completează sau modifică semnalarea în cauză fără întârziere.
(3) Numai statul membru emitent este autorizat să modifice, să completeze, să corecteze, să actualizeze sau să șteargă
datele pe care le-a introdus în SIS.
(4) În cazul în care un stat membru, altul decât statul membru emitent, dispune de date modificate sau suplimentare
relevante, astfel cum sunt enumerate la articolul 20 alineatul (2), acesta le transmite fără întârziere, printr-un schimb de
informații suplimentare, statului membru emitent pentru a permite acestuia din urmă să completeze sau să modifice
semnalarea. Datele sunt transmise numai în cazul în care identitatea resortisantului unei țări terțe este stabilită.
(5) În cazul în care un stat membru, altul decât statul membru emitent, are probe care sugerează că un element al
datelor este incorect din punct de vedere factual sau a fost stocat ilegal, respectivul stat membru aduce acest fapt la
cunoștința statului membru emitent, printr-un schimb de informații suplimentare, cât mai curând posibil și în maximum
două zile lucrătoare de la data la care a descoperit probele respective. Statul membru emitent verifică informațiile și,
dacă este necesar, corectează sau șterge imediat elementul în cauză.
(6) În cazul în care statele membre nu ajung la un acord în termen de două luni de la data descoperirii inițiale
a probelor, astfel cum se menționează la alineatul (5) din prezentul articol, statul membru care nu a introdus semnalarea
sesizează autoritățile de supraveghere competente și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în scopul luării unei
decizii, prin cooperare în conformitate cu articolul 57.
(7) Statele membre fac schimb de informații suplimentare în cazurile în care o persoană depune o plângere în care
susține că nu este persoana vizată de o semnalare. În cazul în care rezultatul verificării arată că persoana vizată de
o semnalare nu este reclamantul, reclamantul este informat cu privire la măsurile prevăzute la articolul 47 și la dreptul
la o cale de atac în temeiul articolului 54 alineatul (1).
Articolul 45
Incidente de securitate
(1) Orice eveniment care are sau care poate avea un impact asupra securității SIS sau care poate cauza daune sau
pierderi datelor din SIS sau informațiilor suplimentare este considerat a fi un incident de securitate, în special în cazul în
care este posibil să se fi accesat în mod ilegal datele sau în cazul în care au fost afectate sau este posibil să fi fost afectate
disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.
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Incidentele de securitate se gestionează astfel încât să se asigure un răspuns rapid, eficace și corespunzător.

(3) Fără a aduce atingere notificării și comunicării unei încălcări a securității datelor cu caracter personal în temeiul
articolului 33 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau al articolului 30 din Directiva (UE) 2016/680, statele membre,
Europol și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă notifică fără întârziere incidentele de
securitate Comisiei, eu-LISA, autorității de supraveghere competente și Autorității Europene pentru Protecția Datelor.
eu-LISA notifică fără întârziere Comisiei și Autorității Europene pentru Protecția Datelor orice incident de securitate
privind SIS central.
(4) Informațiile referitoare la un incident de securitate care are sau care poate să aibă un impact asupra funcționării
SIS într-un stat membru sau în cadrul eu-LISA, asupra disponibilității, a integrității și a confidențialității datelor
introduse sau trimise de alte state membre sau asupra informațiilor suplimentare schimbate se pun la dispoziția tuturor
statelor membre fără întârziere și se raportează în conformitate cu planul de gestionare a incidentelor furnizat de
eu-LISA.
(5)

Statele membre și eu-LISA colaborează în cazul unui incident de securitate.

(6) Comisia raportează imediat incidentele grave Parlamentului European și Consiliului. Rapoartele respective se
clasifică drept document EU RESTRICTED/RESTREINT UE, în conformitate cu normele de securitate aplicabile.
(7) În cazul în care un incident de securitate este cauzat de utilizarea abuzivă a datelor, statele membre, Europol și
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se asigură că sunt impuse sancțiuni, în conformitate cu
articolul 59.
Articolul 46
Diferențierea persoanelor care prezintă caracteristici similare
(1) În cazul în care, la momentul introducerii unei noi semnalări, se constată că există deja o semnalare în SIS
referitoare la o persoană cu aceeași descriere a identității, biroul SIRENE contactează în termen de 12 ore statul membru
emitent, printr-un schimb de informații suplimentare, pentru a verifica încrucișat dacă subiectele celor două semnalări
sunt aceeași persoană.
(2) În cazul în care verificarea încrucișată arată că persoana care face obiectul noii semnalări și persoana care face
obiectul semnalării deja înregistrate în SIS sunt într-adevăr aceeași persoană, biroul SIRENE aplică procedura privind
introducerea de semnalări multiple menționată la articolul 23.
(3) În cazul în care rezultatul verificării încrucișate arată că, de fapt, sunt două persoane diferite, biroul SIRENE
aprobă cererea de introducere a celei de a doua semnalări, prin adăugarea datelor necesare pentru a se evita orice
identificare eronată.
Articolul 47
Date suplimentare în scopul tratării cazurilor de uzurpare de identitate
(1) În cazul în care pot apărea confuzii între persoana care urmează să facă obiectul unei semnalări și o persoană
a cărei identitate a fost uzurpată, sub rezerva acordului explicit al persoanei a cărei identitate a fost uzurpată, statul
membru emitent adaugă în semnalare datele care o privesc pe aceasta din urmă, pentru a se evita consecințele negative
ale identificării eronate. Orice persoană a cărei identitate a fost uzurpată are dreptul de a-și retrage consimțământul
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal adăugate.
(2)

Datele privind o persoană a cărei identitate a fost uzurpată se folosesc doar în următoarele scopuri:

(a) pentru a permite autorității competente să distingă între persoana a cărei identitate a fost uzurpată și persoana care
urmează să facă obiectul semnalării; și
(b) pentru a permite persoanei a cărei identitate a fost uzurpată să își dovedească identitatea și pentru a se stabili faptul
că identitatea sa a fost uzurpată.
(3) În sensul prezentului articol și sub rezerva consimțământului explicit al persoanei a cărei identitate a fost
uzurpată, pentru fiecare categorie de date, se pot introduce și prelucra ulterior în SIS doar următoarele date cu caracter
personal ale persoanei a cărei identitate a fost uzurpată:
(a) numele de familie;
(b) prenumele;
(c) numele la naștere;
(d) numele folosite anterior și orice pseudonim care să fie introduse separat, dacă este posibil;
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(e) orice caracteristică fizică specifică, obiectivă și inalterabilă;
(f)

locul nașterii;

(g) data nașterii;
(h) genul;
(i)

fotografii și imagini faciale;

(j)

amprente digitale, amprente palmare sau ambele;

(k) orice cetățenii deținute;
(l)

categoria documentelor de identificare ale persoanei;

(m) țara care a eliberat documentele de identificare ale persoanei;
(n) numărul (numerele) documentelor de identificare ale persoanei;
(o) data eliberării documentelor de identificare ale persoanei;
(p) adresa persoanei;
(q) numele tatălui persoanei;
(r) numele mamei persoanei.
(4) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea și dezvoltarea normelor tehnice necesare privind
introducerea și prelucrarea ulterioară a datelor menționate la alineatul (3) din prezentul articol. Respectivele acte de
punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).
(5) Datele menționate la alineatul (3) se șterg în același timp cu semnalarea corespunzătoare sau mai devreme, dacă
respectiva persoană solicită acest lucru.
(6) Numai autoritățile care dispun de drept de acces la semnalarea corespunzătoare pot avea acces la datele
menționate la alineatul (3). Acestea pot accesa datele respective doar în scopul evitării unei identificări eronate.
Articolul 48
Legături între semnalări
(1) Un stat membru poate crea o legătură între semnalările pe care le introduce în SIS. Scopul unei astfel de legături
este de a stabili o relație între două sau mai multe semnalări.
(2) Crearea unei legături nu afectează acțiunea de urmat specifică pe baza fiecărei semnalări puse în legătură sau
perioada de reexaminare a fiecăreia dintre semnalările puse în legătură.
(3) Crearea unei legături nu aduce atingere drepturilor de acces prevăzute în prezentul regulament. Autoritățile care
nu au drept de acces la anumite categorii de semnalări nu pot vedea legătura cu o semnalare la care nu au acces.
(4) Un stat membru creează o legătură între semnalări în cazul în care acest lucru este necesar din punct de vedere
operațional.
(5) În cazul în care un stat membru consideră că crearea de către un alt stat membru a unei legături între semnalări
este incompatibilă cu dreptul său intern sau cu obligațiile sale internaționale, acesta poate lua măsurile necesare pentru
a se asigura că respectiva legătură nu poate fi accesată de pe teritoriul său național sau de către autoritățile sale situate în
afara teritoriului său.
(6) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea și dezvoltarea normelor tehnice privind crearea unei
legături între semnalări. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 62 alineatul (2).
Articolul 49
Scopul informațiilor suplimentare și perioada de păstrare a acestora
(1) Statele membre păstrează în cadrul biroului SIRENE o trimitere la deciziile care au generat o semnalare pentru
a sprijini schimbul de informații suplimentare.
(2) Datele cu caracter personal din fișierele deținute de biroul SIRENE ca urmare a unui schimb de informații se
păstrează numai pe perioada care este necesară în vederea realizării scopurilor în care au fost furnizate. În orice caz,
acestea se șterg în termen de maximum un an după ce semnalarea conexă a fost ștearsă din SIS.
(3) Alineatul (2) nu aduce atingere dreptului unui stat membru de a păstra în fișierele naționale date referitoare la
o anumită semnalare pe care respectivul stat membru a introdus-o sau referitoare la o semnalare în legătură cu care s-a
întreprins o acțiune pe teritoriul său. Perioada pentru care aceste date se pot păstra în respectivele fișiere este
reglementată de dreptul intern.
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Articolul 50
Transferul datelor cu caracter personal către terți
Datele prelucrate în SIS și informațiile suplimentare conexe care fac obiectul schimbului în temeiul prezentului
regulament nu se transferă și nu se pun la dispoziția țărilor terțe sau a organizațiilor internaționale.
CAPITOLUL IX
PROTECȚIA DATELOR

Articolul 51
Legislația aplicabilă
(1) Regulamentul (UE) 2018/1725 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către eu-LISA și de către
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în temeiul prezentului regulament. Regulamentul (UE)
2016/794 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol în temeiul prezentului regulament.
(2) Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului
regulament de către autoritățile competente menționate la articolul 34 din prezentul regulament, cu excepția prelucrării
în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor, inclusiv în
scopul protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al preîntâmpinării acestora, în situațiile în care se
aplică Directiva (UE) 2016/680.
Articolul 52
Dreptul la informare
(1) Resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei semnalări din SIS sunt informați cu privire la aceasta în
conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau cu articolele 12 și 13 din Directiva (UE)
2016/680. Această informare se efectuează în scris și este însoțită de o copie a deciziei naționale care a generat
semnalarea sau o trimitere la aceasta, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1) din prezentul regulament.
(2) Această informare nu se efectuează în cazul în care dreptul intern permite restricționarea dreptului la informare,
în special în scopul protejării securității naționale, al apărării, al protejării siguranței publice și al prevenirii, depistării,
investigării și urmării penale a infracțiunilor.
Articolul 53
Dreptul de acces, de rectificare a datelor inexacte și de ștergere a datelor stocate în mod ilegal
(1) Persoanele vizate au posibilitatea de a exercita drepturile prevăzute la articolele 15, 16 și 17 din Regulamentul
(UE) 2016/679 și la articolul 14 și la articolul 16 alineatele (1) și (2) din Directiva (UE) 2016/680.
(2) Un stat membru, altul decât statul membru emitent, poate furniza persoanei vizate informații cu privire la orice
date cu caracter personal ale persoanei vizate care sunt procesate, numai dacă îi oferă mai întâi statului membru emitent
posibilitatea de a-și face cunoscută poziția. Comunicarea dintre statele membre respective se realizează printr-un schimb
de informații suplimentare.
(3) Un stat membru ia decizia de a nu furniza, integral sau parțial, informații persoanei vizate, în conformitate cu
dreptul intern, în măsura în care și atât timp cât o astfel de restricționare parțială sau integrală constituie o măsură
necesară și proporționată într-o societate democratică, ținând seama în mod corespunzător de drepturile fundamentale și
de interesele legitime ale persoanei vizate în cauză, pentru:
(a) a nu obstrucționa cercetările, investigațiile sau procedurile oficiale ori judiciare;
(b) a nu prejudicia prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea pedepselor;
(c) a proteja siguranța publică;
(d) a proteja securitatea națională; sau
(e) a proteja drepturile și libertățile celorlalți.
În cazurile menționate la primul paragraf, statul membru notifică persoanei vizate, în scris și fără întârzieri nejustificate,
orice refuz sau restricționare a accesului, precum și motivele refuzului sau restricționării. Astfel de informații pot fi
omise atunci când furnizarea acestora ar submina oricare dintre motivele prevăzute la literele (a)-(e) din primul paragraf.
Statul membru informează persoana vizată despre posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
sau de a introduce o cale de atac judiciară.
Statul membru justifică motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază decizia de a nu furniza informații persoanei
vizate. Aceste informații se pun la dispoziția autorităților de supraveghere.
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În astfel de cazuri, persoana vizată are posibilitatea să își exercite drepturile și prin intermediul autorităților de
supraveghere competente.
(4) În urma unei cereri de acces, de rectificare sau de ștergere, statul membru informează persoana vizată cât de
curând posibil și, în orice caz, în termenele menționate la articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679
despre măsurile prin care s-a dat curs exercitării drepturilor în temeiul prezentului articol, indiferent dacă persoana
vizată este într-o țară terță sau nu.
Articolul 54
Căi de atac
(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor privind căile de atac din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Directiva (UE)
2016/680, orice persoană poate introduce o acțiune în fața oricărei autorități competente, inclusiv a unei instanțe
judecătorești, în temeiul dreptului oricărui stat membru, pentru accesul, rectificarea, ștergerea, obținerea de informații ori
pentru obținerea de despăgubiri în legătură cu o semnalare care o privește.
(2) Statele membre se angajează reciproc să execute deciziile definitive pronunțate de instanțele judecătorești sau de
autoritățile menționate la alineatul (1) din prezentul articol, fără a aduce atingere articolului 58.
(3)

Statele membre prezintă anual rapoarte către Comitetul european pentru protecția datelor cu privire la:

(a) numărul de cereri de acces înaintate operatorului și numărul de cazuri în care s-a acordat acces la date;
(b) numărul de cereri de acces înaintate autorității de supraveghere și numărul de cazuri în care s-a acordat acces la
date;
(c) numărul de cereri de rectificare a datelor inexacte și de ștergere a datelor stocate în mod ilegal înaintate operatorului
și numărul de cazuri în care datele au fost rectificate sau șterse;
(d) numărul de cereri de rectificare a datelor inexacte și de ștergere a datelor stocate în mod ilegal înaintate autorității de
supraveghere;
(e) numărul de proceduri judiciare inițiate;
(f) numărul de cauze în care o instanță judecătorească s-a pronunțat în favoarea reclamantului;
(g) orice observație privind cazurile de recunoaștere reciprocă a hotărârilor definitive pronunțate de instanțele judecă
torești sau de autoritățile altor state membre privind semnalările introduse de statul membru emitent.
Comisia elaborează un model pentru rapoartele menționate la prezentul alineat.
(4)

Rapoartele primite de la statele membre sunt incluse în raportul comun menționat la articolul 57 alineatul (4).
Articolul 55
Supravegherea N.SIS

(1) Statele membre se asigură că autoritățile independente de supraveghere desemnate în fiecare stat membru și
învestite cu competențele menționate în capitolul VI din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în capitolul VI din Directiva
(UE) 2016/680 monitorizează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal din SIS pe teritoriul lor și a transmiterii
acestor date de pe teritoriul lor, precum și a schimbului de informații suplimentare și a prelucrării ulterioare a acestora
pe teritoriul lor.
(2) Autoritățile de supraveghere se asigură că, cel puțin din patru în patru ani, se efectuează un audit al operațiunilor
de prelucrare a datelor în N.SIS, în conformitate cu standardele internaționale de audit. Auditul fie se efectuează de
autoritățile de supraveghere, fie autoritățile de supraveghere dispun în mod direct efectuarea auditului de un auditor
independent în materie de protecție a datelor. Autoritățile de supraveghere păstrează în permanență controlul asupra
auditorului independent și își asumă responsabilitățile acestuia.
(3) Statele membre se asigură că autoritățile lor de supraveghere dispun de resurse suficiente pentru a îndeplini
sarcinile care le-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament și au acces la consiliere din partea unor persoane
cu suficiente cunoștințe în domeniul datelor biometrice.
Articolul 56
Supravegherea eu-LISA
(1) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este responsabilă cu monitorizarea prelucrării datelor cu caracter
personal de către eu-LISA și cu asigurarea faptului că aceasta se efectuează în conformitate cu prezentul regulament.
Atribuțiile și competențele menționate la articolele 57 și 58 din Regulamentul (UE) 2018/1725 se aplică în consecință.

L 312/46

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

7.12.2018

(2) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor efectuează, cel puțin din patru în patru ani, un audit al prelucrării
datelor cu caracter personal de către eu-LISA, în conformitate cu standardele internaționale de audit. Raportul de audit
se trimite Parlamentului European, Consiliului, eu-LISA, Comisiei și autorităților de supraveghere. eu-LISA i se oferă
posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.
Articolul 57
Cooperarea dintre autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(1) Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, acționând fiecare în limitele
competențelor deținute, cooperează în mod activ în cadrul responsabilităților care le revin și asigură supravegherea
coordonată a SIS.
(2) Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, acționând fiecare în limitele
competențelor deținute, fac schimb de informații relevante, se asistă reciproc în efectuarea auditurilor și a inspecțiilor,
examinează dificultățile legate de interpretarea sau de aplicarea prezentului regulament și a altor acte juridice aplicabile
ale Uniunii, analizează problemele identificate prin exercitarea supravegherii independente sau prin exercitarea
drepturilor persoanelor vizate, elaborează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluții comune la eventualele
probleme și promovează sensibilizarea cu privire la drepturile în materie de protecție a datelor, dacă este necesar.
(3) În scopurile prevăzute la alineatul (2), autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția
Datelor se reunesc de cel puțin două ori pe an în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor. Costurile
aferente reuniunilor și organizarea acestora sunt în sarcina Comitetului european pentru protecția datelor. Cu ocazia
primei reuniuni se adoptă regulamentul de procedură. Dacă este necesar, se elaborează de comun acord alte metode de
lucru.
(4) Comitetul european pentru protecția datelor transmite anual Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un
raport comun privind activitățile de supraveghere coordonată.
CAPITOLUL X
RĂSPUNDEREA ȘI SANCȚIUNILE

Articolul 58
Răspunderea
(1) Fără a aduce atingere dreptului la despăgubiri și răspunderii în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, Directivei
(UE) 2016/680 și Regulamentului (UE) 2018/1725:
(a) orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a unei operațiuni ilegale de
prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul N.SIS sau a oricărei alte acțiuni incompatibile cu prezentul
regulament realizate de către un stat membru are dreptul de a primi despăgubiri din partea statului membru
respectiv; și
(b) orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a unei acțiuni întreprinse de
către eu-LISA, incompatibile cu prezentul regulament, are dreptul de a primi despăgubiri din partea eu-LISA.
Un stat membru sau eu-LISA este exonerată de răspundere în temeiul primului paragraf, integral sau parțial, dacă
dovedește că nu este responsabilă de fapta care a provocat prejudiciul.
(2) În cazul în care nerespectarea de către un stat membru a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului
regulament produce prejudicii pentru SIS, statul membru respectiv este răspunzător pentru aceste prejudicii, cu excepția
cazului și în măsura în care eu-LISA sau un alt stat membru participant la SIS nu a luat măsurile rezonabile necesare
pentru a preveni producerea prejudiciilor sau pentru a diminua impactul acestora.
(3) Acțiunile în despăgubiri împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt
reglementate de dreptul intern al statului membru respectiv. Acțiunile în despăgubiri împotriva eu-LISA pentru
prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt supuse condițiilor prevăzute în tratate.
Articolul 59
Sancțiuni
Statele membre se asigură că orice utilizare abuzivă a datelor din SIS, orice prelucrare a datelor respective sau orice
schimb de informații suplimentare care contravine prezentului regulament se pedepsește în conformitate cu dreptul
intern.
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.
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CAPITOLUL XI
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 60
Monitorizare și statistici
(1) eu-LISA se asigură că există proceduri pentru a monitoriza funcționarea SIS din perspectiva obiectivelor legate de
rezultate, eficacitatea costurilor, securitate și calitatea serviciului.
(2) În scopul întreținerii tehnice, al raportării, al elaborării de rapoarte privind calitatea datelor și al întocmirii de
statistici, eu-LISA are acces la informațiile necesare referitoare la operațiunile de prelucrare efectuate în SIS central.
(3) eu-LISA întocmește zilnic, lunar și anual statistici care prezintă numărul de înregistrări pentru fiecare categorie de
semnalări, atât pentru fiecare stat membru, cât și cumulat. De asemenea, eu-LISA furnizează rapoarte anuale privind
numărul de rezultate pozitive pentru fiecare categorie de semnalări, numărul de căutări efectuate în SIS și numărul de
accesări ale SIS în scopul introducerii, al actualizării sau al ștergerii unei semnalări, atât pentru fiecare stat membru, cât
și cumulat. Astfel de statistici includ statistici privind schimbul de informații în temeiul articolelor 27-31. Statisticile
întocmite nu conțin date cu caracter personal. Raportul statistic anual se publică.
(4) Statele membre, Europol și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă furnizează eu-LISA și
Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea rapoartelor menționate la alineatele (3), (5), (7) și (8).
(5) eu-LISA furnizează Parlamentului European, Consiliului, statelor membre, Comisiei, Europol și Agenției Europene
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, precum și Autorității Europene pentru Protecția Datelor toate rapoartele
statistice pe care le elaborează.
Pentru a monitoriza punerea în aplicare a actelor juridice ale Uniunii, inclusiv în sensul Regulamentului (UE)
nr. 1053/2013, Comisia poate să solicite ca eu-LISA să furnizeze rapoarte statistice specifice suplimentare, fie periodic,
fie ad-hoc, privind performanța SIS, utilizarea SIS și privind schimbul de informații suplimentare.
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă poate solicita eu-LISA să furnizeze rapoarte statistice
specifice suplimentare, fie periodic, fie ad-hoc, în scopul efectuării de analize de risc și de evaluări ale vulnerabilității,
astfel cum se menționează la articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) 2016/1624.
(6) În scopul articolului 15 alineatul (4) și al alineatelor (3), (4) și (5) din prezentul articol, eu-LISA instituie, pune în
aplicare și găzduiește în amplasamentele sale tehnice un registru central care conține datele menționate la articolul 15
alineatul (4) și la alineatul (3) din prezentul articol care nu fac posibilă identificarea persoanelor, și care permite Comisiei
și agențiilor menționate la alineatul (5) din prezentul articol să obțină rapoarte și statistici specifice. La cerere, eu-LISA
acordă statelor membre, Comisiei, Europol și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în
măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, un acces securizat la registrul central prin intermediul infras
tructurii de comunicații. eu-LISA pune în aplicare un control al accesului și profiluri de utilizator specifice, pentru a se
asigura că registrul central este accesat exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici.
(7) La doi ani de la data aplicării prezentului regulament în temeiul articolului 66 alineatul (5) primul paragraf și
ulterior din doi în doi ani, eu-LISA prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea
tehnică a SIS central și a infrastructurii de comunicații, inclusiv sub aspectul securității acestora, precum și privind AFIS
și privind schimbul bilateral și multilateral de informații suplimentare dintre statele membre. Acest raport conține de
asemenea, odată ce tehnologia este adoptată, o evaluare a utilizării imaginilor faciale pentru identificarea persoanelor.
(8) La trei ani de la data aplicării prezentului regulament în temeiul articolului 66 alineatul (5) primul paragraf și
ulterior o dată la patru ani, Comisia efectuează o evaluare globală a SIS central și a schimburilor bilaterale și multilaterale
de informații suplimentare între statele membre. Această evaluare globală include o examinare a rezultatelor obținute în
raport cu obiectivele și o analiză a menținerii valabilității raționamentului care stă la baza sistemului, a aplicării
prezentului regulament în ceea ce privește SIS central, a securității SIS central și a oricăror implicații asupra viitoarelor
operațiuni. Raportul de evaluare include de asemenea o evaluare AFIS și a campaniilor de informare privind SIS
desfășurate de Comisie în conformitate cu articolul 19.
Raportul de evaluare cuprinde totodată statistici privind numărul semnalărilor introduse în conformitate cu articolul 24
alineatul (1) litera (a) și statistici privind numărul semnalărilor introduse în conformitate cu litera (b) din alineatul
respectiv. În ceea ce privește semnalările care intră sub incidența articolului 24 alineatul (1) litera (a), acesta specifică
numărul de semnalări introduse în urma situațiilor menționate la articolul 24 alineatul (2) litera (a), (b) sau (c). Raportul
de evaluare conține și o evaluare a aplicării articolului 24 de către statele membre.
Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului.
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(9) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea unor norme detaliate privind funcționarea registrului
central menționat la alineatul (6) din prezentul articol și privind normele de protecție a datelor și normele de securitate
aplicabile respectivului registru. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de
examinare menționată la articolul 62 alineatul (2).
Articolul 61
Exercitarea delegării de competențe
(1)

Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 33 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă
nedeterminată de la 27 decembrie 2018.
(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 33 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul
European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă.
Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la
o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate
cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
(5)

De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 33 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici
Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către
Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și
Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa
Parlamentului European sau a Consiliului.
Articolul 62
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE)
nr. 182/2011.
(2)

În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Articolul 63
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1987/2006

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 6
Sistemele naționale
(1) Fiecare stat membru este responsabil cu înființarea, funcționarea, întreținerea și dezvoltarea în continuare a N.
SIS II propriu și cu conectarea acestuia la NI-SIS.
(2) Fiecare stat membru este responsabil cu asigurarea disponibilității neîntrerupte a datelor din SIS II pentru
utilizatorii finali.”
2. Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 11
Confidențialitatea – statele membre
(1) Fiecare stat membru aplică propriile norme privind secretul profesional sau alte obligații echivalente de
confidențialitate pentru toate persoanele și organismele care lucrează cu date din SIS II și cu informații suplimentare,
în conformitate cu legislația națională. Această obligație se aplică și după ce persoanele respective au încetat să mai
ocupe o anumită funcție sau un anumit post ori după încetarea activității organismelor respective.
(2) Dacă un stat membru colaborează cu contractanți externi în cadrul oricăror sarcini legate de SIS II, acesta
monitorizează îndeaproape activitățile contractanților pentru a asigura respectarea tuturor dispozițiilor prezentului
regulament, în special cele referitoare la securitate, la confidențialitate și la protecția datelor.
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(3) Gestionarea operațională a N.SIS II sau a copiilor tehnice nu se încredințează societăților private și nici organi
zațiilor private.”
3. Articolul 15 se modifică după cum urmează:
(a) se introduce următorul alineat:
„(3a)
Autoritatea de gestionare dezvoltă și menține un mecanism și proceduri pentru verificarea calității datelor
în CS-SIS. Autoritatea de gestionare prezintă rapoarte periodice statelor membre în acest sens.
Autoritatea de gestionare prezintă Comisiei un raport periodic care se referă la problemele întâmpinate și la
statele membre vizate.
Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport periodic cu privire la problemele întâmpinate
legate de calitatea datelor.”;
(b) alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:
„(8)
Gestionarea operațională a SIS II central constă în toate sarcinile necesare menținerii SIS II central în
funcțiune 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână în conformitate cu prezentul regulament, în special în activitatea
de întreținere și dezvoltările tehnice necesare pentru buna funcționare a sistemului. Aceste sarcini trebuie să
includă, de asemenea, coordonarea, gestionarea și sprijinirea activităților de testare pentru SIS II central și N.SIS II
care să asigure că SIS II central și N.SIS II funcționează în conformitate cu cerințele pentru conformitatea tehnică
stabilite la articolul 9.”
4. La articolul 17 se adaugă următoarele alineate:
„(3) Dacă autoritatea de gestionare colaborează cu contractanți externi în cadrul oricăror sarcini legate de SIS II,
aceasta monitorizează îndeaproape activitățile contractanților pentru a asigura respectarea tuturor dispozițiilor
prezentului regulament, în special a celor referitoare la securitate, la confidențialitate și la protecția datelor.
(4)

Gestionarea operațională a CS-SIS nu se încredințează societăților private și nici organizațiilor private.”

5. La articolul 20 alineatul (2) se introduce următoarea literă:
„(ka) tipul infracțiunii;”.
6. La articolul 21 se adaugă următorul paragraf:
„În cazul în care decizia de refuz al intrării și al șederii menționată la articolul 24 alineatul (2) este legată de
o infracțiune de terorism, cazul este considerat suficient de adecvat, relevant și important pentru a justifica
o semnalare în SIS II. Din motive de siguranță publică sau securitate națională, statele membre pot, în mod
excepțional, să nu introducă o semnalare atunci când aceasta este de natură să obstrucționeze cercetările, investigațiile
sau procedurile oficiale ori judiciare.”
7. Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 22
Norme specifice privind introducerea, verificarea sau efectuarea de căutări prin utilizarea fotografiilor și
a amprentelor digitale
(1) Fotografiile și amprentele digitale sunt introduse numai în urma unei verificări speciale a calității care să
garanteze faptul că respectă standardele minime de calitate a datelor. Specificațiile pentru verificările speciale de
calitate se stabilesc în conformitate cu procedura menționată la articolul 51 alineatul (2).
(2) În cazul în care o semnalare din SIS II conține fotografii și date dactiloscopice, respectivele fotografii și date
dactiloscopice se utilizează pentru a confirma identitatea unei persoane care a fost localizată în urma unei căutări
alfanumerice efectuate în SIS II.
(3) Se pot efectua căutări în datele dactiloscopice în orice situație în scopul identificării unei persoane. Cu toate
acestea, se efectuează căutări în datele dactiloscopice în scopul identificării în cazul în care identitatea unei persoane
nu poate fi stabilită prin niciun alt mijloc. În acest scop, sistemul SIS II central conține un sistem automat de
identificare a amprentelor digitale (AFIS).
(4) Se pot efectua căutări în datele dactiloscopice din SIS II în legătură cu semnalări introduse în conformitate cu
articolele 24 și 26 și prin utilizarea unor seturi complete sau incomplete de amprente digitale descoperite la locul
comiterii unor infracțiuni grave sau al unor infracțiuni de terorism în curs de investigare, în cazul în care se poate
stabili cu un grad ridicat de probabilitate că respectivele seturi de amprente aparțin unui autor al infracțiunii și cu
condiția să se efectueze simultan o căutare în bazele de date dactiloscopice naționale relevante ale statului membru.”
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8. Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 26
Condițiile de introducere a semnalărilor referitoare la resortisanții țărilor terțe cărora li se aplică măsuri
restrictive
(1) Semnalările privind resortisanții țărilor terțe cărora li se aplică măsuri restrictive menite să nu le permită
intrarea pe teritoriul statelor membre sau tranzitarea acestui teritoriu și luate în conformitate cu acte juridice adoptate
de Consiliu, inclusiv al măsurilor de punere în aplicare a unei interdicții de călătorie emise de Consiliul de Securitate
al Organizației Națiunilor Unite, se introduc în SIS II în măsura în care sunt respectate cerințele privind calitatea
datelor, în scopul refuzului intrării și a șederii.
(2) Semnalările se introduc, se actualizează și se șterg de către autoritatea competentă a statului membru care
deține președinția Consiliul Uniunii Europene în momentul adoptării măsurii. Dacă respectivul stat membru nu are
acces la SIS II sau la semnalări introduse în conformitate cu prezentul regulament, responsabilitatea este preluată de
statul membru care deține următoarea președinție și care are acces la SIS II, inclusiv la semnalările introduse în
conformitate cu prezentul regulament.
Statele membre instituie procedurile necesare pentru introducerea, actualizarea și ștergerea unor astfel de semnalări.”
9. Se introduc următoarele articole:
„Articolul 27a
Accesul la date în SIS II de către Europol
(1) Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), instituită prin
Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului (*), are dreptul de a acces la date în SIS II și
de a efectua căutări în acestea, în cazurile în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea mandatului său. De
asemenea, Europol poate face schimb de informații suplimentare și poate solicita informații suplimentare în
conformitate cu dispozițiile din manualul SIRENE.
(2) Atunci când o căutare efectuată de Europol indică existența unei semnalări în SIS II, Europol informează statul
membru emitent, printr-un schimb de informații suplimentare, cu ajutorul infrastructurii de comunicații și în
conformitate cu dispozițiile prevăzute de manualul SIRENE. Până când Europol va putea utiliza facilitățile prevăzute
în vederea schimbului de informații suplimentare, acesta informează statul membru emitent prin intermediul
canalelor definite de Regulamentul (UE) 2016/794.
(3) Europol poate prelucra informațiile suplimentare pe care i le-au furnizat statele membre pentru a efectua
comparații cu bazele sale de date și cu proiectele sale de analiză operațională, în scopul identificării conexiunilor sau
a altor legături relevante, precum și pentru analizele strategice, tematice și operaționale, menționate la articolul 18
alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2016/794. Orice prelucrare de către Europol a informațiilor
suplimentare în scopul prezentului articol se efectuează în conformitate cu respectivul regulament.
(4) Utilizarea de către Europol a informațiilor obținute în urma efectuării unei căutări în SIS II sau a prelucrării de
informații suplimentare este condiționată de acordul statului membru emitent. Dacă statul membru permite utilizarea
informațiilor respective, tratarea acestora de către Europol intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/794.
Europol comunică astfel de informații țărilor terțe și organismelor terțe numai cu acordul statului membru emitent și
cu respectarea deplină a dreptului Uniunii în materie de protecție a datelor.
(5)

Europol:

(a) fără a aduce atingere alineatelor (4) și (6), nu conectează părți ale SIS II la niciun sistem informatic, nu transferă
datele din SIS II la care are acces către niciun sistem pentru colectarea și prelucrarea datelor efectuate de către
Europol sau în cadrul acestuia și nici nu descarcă sau copiază în alt mod vreo parte din SIS II;
(b) în pofida articolului 31 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/794, șterge informațiile suplimentare care
conțin date cu caracter personal cel târziu la un an de la ștergerea semnalării conexe. Prin derogare, în situațiile în
care Europol deține, în bazele sale de date sau în cadrul proiectelor sale de analiză operațională, informații cu
privire la un caz cu care informațiile suplimentare au legătură, Europol poate, în mod excepțional, pentru a-și
putea îndeplini sarcinile, să continue să stocheze informațiile suplimentare atunci când este necesar. Europol
informează statul membru emitent și statul membru de executare despre menținerea stocării unor astfel de
informații suplimentare și prezintă o motivare în acest sens;
(c) limitează accesul la date în SIS II, inclusiv la informațiile suplimentare, la personalul său autorizat în mod expres
în acest sens care are nevoie de acces la astfel de date pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin;
(d) adoptă și aplică măsuri menite să asigure securitatea, confidențialitatea și automonitorizarea în conformitate cu
articolele 10, 11 și 13;
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(e) se asigură că personalul său care este autorizat să prelucreze datele din SIS II beneficiază de o formare
profesională și de o informare adecvată, în conformitate cu articolul 14; și
(f) fără a se aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/794, permite Autorității Europene pentru Protecția Datelor să
monitorizeze și să examineze activitățile pe care le desfășoară Europol în exercitarea dreptului său de acces la date
în SIS II și de a efectua căutări în acestea, precum și în ceea ce privește schimbul de informații suplimentare și
prelucrarea acestora.
(6) Europol copiază date din SIS II numai în scopuri tehnice, atunci când respectiva copiere să fie necesară pentru
ca personalul Europol autorizat în mod corespunzător să efectueze o căutare directă. Prezentul regulament se aplică
copiilor respective. Copia tehnică se utilizează numai pentru stocarea datelor din SIS II în timp ce se efectuează
căutări în aceste date. După ce s-au efectuat căutări în date, acestea se șterg. Aceste utilizări nu se consideră ca fiind
o descărcare sau o copiere ilegală a datelor din SIS II. Europol nu copiază în alte sisteme ale sale datele semnalărilor
sau datele suplimentare care au fost emise de statele membre sau datele din CS-SIS II.
(7) În scopul verificării legalității prelucrării datelor, al automonitorizării și al asigurării securității și integrității
corespunzătoare a datelor, Europol păstrează înregistrările fiecărei accesări a SIS II și fiecărei căutări în SIS II în
conformitate cu dispozițiile articolului 12. Astfel de înregistrări și documentații nu se consideră ca fiind o descărcare
sau o copiere ilegală a unei părți din SIS II.
(8) Statele membre informează Europol, printr-un schimb de informații suplimentare, ori de câte ori obțin un
rezultat pozitiv legat de semnalări referitoare la infracțiuni de terorism. În mod excepțional, statele membre pot să nu
informeze Europol în cazul în care informarea acestuia ar pune în pericol investigații în curs sau siguranța unei
persoane ori ar fi contrară intereselor esențiale legate de securitatea statului membru emitent.
(9) Alineatul (8) se aplică începând cu data la care Europol este în măsură să primească informații suplimentare în
conformitate cu alineatul (1).
Articolul 27b
Accesul la date în SIS II de către echipele europene de poliție de frontieră și gardă de coastă, echipele
formate din personalul implicat în sarcini legate de returnare și membrii echipelor de sprijin pentru
gestionarea migrației
(1) În conformitate cu articolul 40 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al
Consiliului (**), membrii echipelor menționate la articolul 2 punctele 8 și 9 din regulamentul respectiv, în
conformitate cu mandatele lor respective și cu condiția să fie autorizați să efectueze controale în conformitate cu
articolul 27 alineatul (1) din prezentul regulament și să fi beneficiat de formarea necesară în conformitate cu
articolul 14 din prezentul regulament, au dreptul de acces la date în SIS II și de a efectua căutări în acestea, în măsura
în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin și în măsura impusă de planul operațional pentru
o operațiune specifică. Accesul la date în SIS II nu se acordă membrilor altor echipe.
(2) Membrii echipelor menționate la alineatul (1) își exercită dreptul de acces la date în SIS II și de a efectua
căutări în acestea în conformitate cu alineatul (1) cu ajutorul unei interfețe tehnice. Interfața tehnică este creată și
întreținută de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și permite conectarea directă la SIS II
central.
(3) Atunci când o căutare efectuată de un membru al echipelor menționate la alineatul (1) din prezentul articol
indică existența unei semnalări în SIS II, statul membru emitent este informat cu privire la aceasta. În conformitate cu
articolul 40 din Regulamentul (UE) 2016/1624, membrii echipelor acționează ca răspuns la o semnalare în SIS II
numai dacă primesc instrucțiuni de la polițiștii de frontieră sau de la personalul implicat în sarcini legate de returnare
ai statului membru gazdă în care își desfășoară activitatea și, ca regulă generală, în prezența acestora. Statul membru
gazdă poate autoriza membrii echipelor să acționeze în numele său.
(4) În scopul verificării legalității prelucrării datelor, al automonitorizării și al asigurării securității și integrității
corespunzătoare a datelor, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă păstrează înregistrările
fiecărei accesări a SIS II și fiecărei căutări în SIS II în conformitate cu dispozițiile articolului 12.
(5) Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă adoptă și aplică măsuri menite să asigure
securitatea, confidențialitatea și automonitorizarea în conformitate cu articolele 10, 11 și 13 și se asigură că echipele
menționate la alineatul (1) din prezentul articol aplică aceste măsuri.
(6) Nicio dispoziție a prezentului articol nu se interpretează ca aducând atingere dispozițiilor Regulamentului (UE)
2016/1624 privind protecția datelor sau răspunderii Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
pentru orice prelucrare neautorizată sau incorectă a datelor de către aceasta.
(7) Fără a aduce atingere alineatului (2), nicio parte a SIS II nu se conectează la niciun sistem pentru colectarea și
prelucrarea datelor operat de echipele menționate la alineatul (1) sau de Agenția Europeană pentru Poliția de
Frontieră și Garda de Coastă, iar datele din SIS II la care aceste echipe au acces nu se transferă către un astfel de
sistem. Nicio parte a SIS II nu se descarcă și nu se copiază. Înregistrarea accesului și a căutărilor nu se consideră ca
fiind o descărcare sau o copiere ilegală a datelor din SIS II.
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(8) Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă permite Autorității Europene pentru Protecția
Datelor să monitorizeze și să examineze activitățile echipelor menționate la prezentul articol în contextul exercitării
de către acestea a dreptului de acces la date în SIS II și de a efectua căutări în acestea. Acest lucru nu aduce atingere
altor dispoziții din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (***).
(*) Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția
Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare
a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului
(JO L 135, 24.5.2016, p. 53).
(**) Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind
Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al
Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului
European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE
a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
(***) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile,
organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).”
Articolul 64
Modificarea Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen
Articolul 25 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen se elimină.
Articolul 65
Abrogarea
Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 se abrogă de la data aplicării prezentului regulament precizată la articolul 66
alineatul (5) primul paragraf.
Trimiterile la regulamentul abrogat se consideră ca fiind trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu
tabelul de corespondență din anexă.
Articolul 66
Intrarea în vigoare, intrarea în funcțiune și aplicarea
(1)

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Până la 28 decembrie 2021, Comisia adoptă o decizie prin care stabilește data la care operațiunile SIS intră în
funcțiune în temeiul prezentului regulament, după ce verifică dacă au fost îndeplinite următoarele condiții:
(a) au fost adoptate actele de punere în aplicare necesare pentru aplicarea prezentului regulament;
(b) statele membre au notificat Comisiei că au luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru prelucrarea datelor din
SIS și pentru efectuarea schimbului de informații suplimentare în temeiul prezentului regulament; și
(c) eu-LISA a notificat Comisiei finalizarea cu succes a tuturor activităților de testare în ceea ce privește CS-SIS și interac
țiunea dintre CS-SIS și N-SIS.
(3) Comisia monitorizează îndeaproape desfășurarea procesului care conduce la îndeplinirea treptată a condițiilor
prevăzute la alineatul (2) și informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu rezultatul verificărilor
menționate la alineatul respectiv.
(4) Până la 28 decembrie 2019 și ulterior în fiecare an până la adoptarea deciziei Comisiei menționate la alineatul (2),
Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind stadiul pregătirilor pentru punerea deplină în
aplicare a prezentului regulament. Acest raport conține totodată informații detaliate cu privire la costurile aferente și la
orice risc care poate avea un impact asupra costurilor totale.
(5)

Prezentul regulament se aplică de la data stabilită în conformitate cu alineatul (2).

Prin derogare de la primul paragraf:
(a) articolul 4 alineatul (4), articolul 5, articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatele (1) și (5), articolul 15 alineatul (7),
articolul 19, articolul 20 alineatele (3) și (4), articolul 32 alineatul (4), articolul 33 alineatul (4), articolul 47
alineatul (4), articolul 48 alineatul (6), articolul 60 alineatele (6) și (9), articolul 61, articolul 62, articolul 63
punctele 1-6 și punctul 8, precum și alineatele (3) și (4) din prezentul articol se aplică de la data intrării în vigoare
a prezentului regulament;
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(b) articolul 63 punctul 9 se aplică de la 28 decembrie 2019;
(c) articolul 63 punctul 7 se aplică de la 28 decembrie 2020.
(6)

Decizia Comisiei menționată la alineatul (2) se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele
membre în conformitate cu tratatele.
Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2018.
Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele

A. TAJANI

K. EDTSTADLER
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ANEXĂ
TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 21

Articolul 22

Articolele 32 și 33

Articolul 23

Articolul 22

—

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 26

Articolul 25

—

Articolul 27

—

Articolul 28

—

Articolul 29

—

Articolul 30

—

Articolul 31

Articolul 27

Articolul 34

Articolul 27a

Articolul 35

Articolul 27b

Articolul 36

—

Articolul 37

Articolul 28

Articolul 38

Articolul 29

Articolul 39

Articolul 30

Articolul 40

Articolul 31

Articolul 41
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Articolul 32

Articolul 42

Articolul 33

Articolul 43

Articolul 34

Articolul 44

—

Articolul 45

Articolul 35

Articolul 46

Articolul 36

Articolul 47

Articolul 37

Articolul 48

Articolul 38

Articolul 49

Articolul 39

Articolul 50

Articolul 40

—

—

Articolul 51

Articolul 41

Articolul 53

Articolul 42

Articolul 52

Articolul 43

Articolul 54

Articolul 44

Articolul 55

Articolul 45

Articolul 56

Articolul 46

Articolul 57

Articolul 47

—

Articolul 48

Articolul 58

Articolul 49

Articolul 59

Articolul 50

Articolul 60

—

Articolul 61

Articolul 51

Articolul 62

Articolul 52

—

—

Articolul 63

—

Articolul 64

Articolul 53

—

—

Articolul 65

Articolul 54

—

Articolul 55

Articolul 66
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I
(Acte legislative)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) 2019/1896 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 13 noiembrie 2019
privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și
articolul 79 alineatul (2) litera (c),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),
întrucât:
(1)

Obiectivul politicii Uniunii în domeniul gestionării frontierelor externe este de a dezvolta și a pune în aplicare
gestionarea europeană integrată a frontierelor la nivel național și la nivelul Uniunii, ceea ce reprezintă un coro
lar indispensabil al liberei circulații a persoanelor în Uniune și o componentă fundamentală a unui spațiu de
libertate, securitate și justiție. Gestionarea europeană integrată a frontierelor este esențială pentru îmbunătățirea
gestionării migrației. Scopul este de a aborda în mod eficient trecerea frontierelor externe, de a soluționa provo
cările legate de migrație și de a face față potențialelor amenințări la aceste granițe, contribuind astfel la comba
terea criminalității grave cu o dimensiune transfrontalieră și asigurând un nivel ridicat de securitate internă în
Uniune. În același timp, este necesar să se acționeze respectând întru totul drepturile fundamentale și într-un
mod care să garanteze libertatea de circulație a persoanelor pe teritoriul Uniunii.

(2)

Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uni
unii Europene a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului (4). De la 1 mai 2005, când
și-a preluat mandatul, aceasta a sprijinit cu succes statele membre la punerea în aplicare a aspectelor operative
ale gestionării frontierelor externe prin intermediul unor operațiuni comune și al unor intervenții rapide la fron
tieră, prin analiză de risc, schimb de informații, relații cu țările terțe și returnarea persoanelor returnate.

(1)
(2)
(3)
(4)

JO C 110, 22.3.2019, p. 62.
JO C 168, 16.5.2019, p. 74.
Poziția Parlamentului European din 17 aprilie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2019.
Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Coope
rării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1).
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(3)

Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uni
unii Europene a fost redenumită Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (denumită în
continuare „agenția”), cunoscută sub denumirea de Frontex, iar sarcinile acesteia au fost extinse, asigurându-se
continuitatea deplină a tuturor activităților și procedurilor sale. Rolurile de bază ale agenției ar trebui să fie
următoarele: instituirea unei strategii tehnice și operaționale în cadrul punerii în aplicare a ciclului politicii stra
tegice multianuale pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor; supravegherea funcționării efective
a controlului la frontierele externe; efectuarea de analize de risc și evaluări ale vulnerabilității; oferirea de asis
tență tehnică și operațională sporită statelor membre și țărilor terțe prin intermediul operațiunilor comune și al
intervențiilor rapide la frontieră; asigurarea punerii în practică a măsurilor în situații care necesită acțiuni
urgente la frontierele externe; oferirea de asistență tehnică și operațională în sprijinul operațiunilor de căutare și
de salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare; și organizarea, coordonarea și desfășurarea de operațiuni de
returnare și intervenții de returnare.

(4)

De la începutul crizei migrației în 2015, Comisia a luat inițiative importante și a propus o serie de măsuri
pentru a consolida protecția frontierelor externe și a restabili funcționarea normală a spațiului Schengen.
O propunere de consolidare semnificativă a mandatului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Ope
rative la Frontierele Externe a fost prezentată în decembrie 2015 și negociată rapid în 2016. Regulamentul care
a rezultat, și anume Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (5), a intrat în
vigoare la 6 octombrie 2016.

(5)

Cu toate acestea, cadrul Uniunii în domeniile controlului frontierelor externe, al returnării, al combaterii crimi
nalității transfrontaliere și al azilului trebuie îmbunătățit în continuare. În acest scop și pentru a susține în con
tinuare eforturile operative actuale și preconizate în viitor, Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel euro
pean ar trebui să fie reformată, oferind agenției un mandat mai puternic și, în special, furnizându-i acesteia
capacitățile necesare sub forma unui corp permanent al Poliției de frontieră și gardă de coastă la nivel european
(denumit în continuare „corpul permanent”). Corpul permanent ar trebui să ajungă treptat, dar rapid, la ținta
strategică de a avea o capacitate de 10 000 de membri ai personalului operativ, astfel cum se prevede în
anexa I, cu competențe executive, dacă este cazul, pentru a sprijini în mod eficace statele membre pe teren în
eforturile lor de a proteja frontierele externe, de a combate criminalitatea transfrontalieră și de a accelera în
mod semnificativ returnarea efectivă și sustenabilă a migranților în situație neregulamentară. O astfel de capaci
tate de 10 000 de membri ai personalului operativ reprezintă capacitatea maximă disponibilă care este necesară
pentru a aborda în mod eficace nevoile operative pentru operațiuni existente și viitoare din Uniune și din țările
terțe privind frontierele și returnările, inclusiv o capacitate de reacție rapidă pentru a face față crizelor viitoare.

(6)

Comisia ar trebui să revizuiască numărul total și componența corpului permanent, inclusiv dimensiunea con
tribuțiilor fiecărui stat membru la acesta, precum și formarea, expertiza și profesionalismul acestuia. Până în
martie 2024, Comisia ar trebui să prezinte, dacă este necesar, propuneri adecvate de modificare a anexelor I, II,
III și IV. În cazul în care Comisia nu prezintă o propunere, aceasta ar trebui să explice motivul.

(7)

Punerea în aplicare a prezentului regulament, în special instituirea unui corp permanent, inclusiv după revizui
rea de către Comisie a corpului permanent, ar trebui să facă obiectul cadrului financiar multianual.

(8)

În concluziile sale din 28 iunie 2018, Consiliul European a solicitat consolidarea în continuare a rolului de
sprijin al agenției, inclusiv în privința cooperării cu țările terțe, prin sporirea resurselor și printr-un mandat mai
cuprinzător, cu scopul de a asigura controlul eficace al frontierelor externe și de a intensifica în mod semnifica
tiv returnarea eficace a migranților în situație neregulamentară.

(9)

Se impune monitorizarea eficientă a trecerilor frontierelor externe, soluționarea provocărilor legate de migrație
și a potențialelor amenințări viitoare la frontierele externe, asigurarea unui nivel ridicat de securitate internă în
Uniune, protecția funcționării spațiului Schengen și respectarea principiului general al solidarității. Aceste
acțiuni și obiective ar trebui să fie însoțite de gestionarea proactivă a migrației, care include măsurile necesare în
țările terțe. În acest scop, este necesar să se consolideze Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european
și să se extindă în continuare mandatul agenției.

(5) Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda
de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abro
gare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consili
ului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
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(10)

La punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor, ar trebui să se asigure coerența cu alte
obiective de politică.

(11)

Gestionarea europeană integrată a frontierelor, bazată pe modelul de control al accesului pe patru niveluri,
cuprinde măsuri în țări terțe, cum ar fi cele din cadrul politicii comune în domeniul vizelor, măsuri cu țările
terțe vecine, măsuri de control la frontierele externe, analiză de risc, precum și măsuri în spațiul Schengen și în
domeniul returnării.

(12)

Gestionarea europeană integrată a frontierelor ar trebui pusă în aplicare ca o responsabilitate partajată a agenției
și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv a gărzii de coastă în măsura în care
efectuează operațiuni de supraveghere a frontierelor maritime și orice altă sarcină de control la frontiere, pre
cum și a autorităților naționale responsabile cu returnarea. Statelor membre le revine în continuare responsabi
litatea principală pentru gestionarea frontierelor lor externe, în interes propriu și în interesul tuturor statelor
membre și sunt responsabile cu emiterea deciziilor de returnare, însă agenția ar trebui să sprijine aplicarea
măsurilor Uniunii legate de gestionarea frontierelor externe și de returnare prin consolidarea, evaluarea și coor
donarea acțiunilor statelor membre care pun în aplicare aceste măsuri. Activitățile agenției ar trebui să comple
teze eforturile statelor membre.

(13)

Pentru a se asigura punerea eficace în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor și sporirea efi
cienței politicii Uniunii în materie de returnare, ar trebui să se instituie o poliție de frontieră și gardă de coastă
la nivel european. Aceasta ar trebui să fie dotată cu echipamentele și resursele umane și financiare necesare.
Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ar trebui să fie formată din agenție și din autoritățile
naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de gardă de coastă, în măsura în care înde
plinesc sarcini de control la frontiere, precum și din autoritățile naționale responsabile cu returnarea. Ca atare,
aceasta se va baza pe utilizarea în comun a informațiilor, a capacităților și a sistemelor, la nivel național, și pe
răspunsul agenției la nivelul Uniunii.

(14)

Gestionarea europeană integrată a frontierelor nu aduce modificări competențelor care revin Comisiei și statelor
membre în domeniul vamal, în special în ceea ce privește controalele, gestionarea riscurilor și schimbul de
informații.

(15)

Dezvoltarea politicii și a dreptului privind controlul la frontierele externe și returnarea, inclusiv dezvoltarea unei
politici strategice multianuale pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, rămâne o responsabilitate
a instituțiilor Uniunii. Ar trebui să se garanteze coordonarea strânsă dintre agenție și respectivele instituții.

(16)

Punerea eficace în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor de către Poliția de frontieră și garda de
coastă la nivel european ar trebui să fie asigurată prin intermediul unui ciclu multianual de politică strategică.
Ciclul multianual ar trebui să stabilească un proces integrat, unificat și continuu, care să furnizeze orientări
strategice tuturor actorilor relevanți la nivelul Uniunii și la nivel național în domeniul gestionării frontierelor și
al returnării, pentru ca actorii respectivi să pună în aplicare într-o manieră coerentă gestionarea europeană inte
grată a frontierelor. Acesta ar trebui să abordeze, de asemenea, toate interacțiunile relevante ale Poliției de fron
tieră și gărzii de coastă la nivel european cu Comisia, cu alte instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii, pre
cum și cooperarea cu alți parteneri relevanți, inclusiv țări terțe și părți terțe, după caz.

(17)

Gestionarea europeană integrată a frontierelor necesită planificarea integrată între statele membre și agenție
pentru operațiunile privind frontierele și returnarea, în vederea pregătirii de răspunsuri la provocările de la
frontierele externe, pentru planificarea de contingență și pentru coordonarea dezvoltării pe termen lung a capa
cităților atât în ceea ce privește recrutarea și formarea, cât și în ceea ce privește achiziționarea și dezvoltarea de
echipamente.

(18)

Agenția ar trebui să elaboreze standarde tehnice pentru schimbul de informații, astfel cum se prevede în prezen
tul regulament. În plus, pentru punerea în aplicare eficace a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului
European și al Consiliului (6), ar trebui elaborate standarde minime comune pentru supravegherea frontierelor
externe. În acest scop, agenția ar trebui să poată contribui la elaborarea unor standarde minime comune, în
conformitate cu competențele statelor membre și, respectiv, ale Comisiei. Aceste standarde minime comune ar
trebui dezvoltate ținând seama de tipul de frontiere, de nivelurile de impact atribuite de agenție fiecărei secțiuni
de frontieră externă și de alți factori, cum ar fi particularitățile geografice. Atunci când dezvoltă standardele
minime respective, ar trebui să ia în considerare posibilele limitări care decurg din dreptul intern.

(6) Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regi
mul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).
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(19)

Standardele tehnice pentru sistemele informatice și aplicațiile software ar trebui să fie aliniate la standardele
utilizate de către Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară
Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru alte sisteme informatice în spațiul de liber
tate, securitate și justiție.

(20)

Punerea în aplicare a prezentului regulament nu aduce atingere separării competențelor între Uniune și statele
membre sau obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului
mării, Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, Convenției internaționale privind cău
tarea și salvarea pe mare, Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și Proto
colului adițional împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, Convenției din
1951 privind statutul refugiaților, protocolului la aceasta din 1967, Convenției europene pentru apărarea drep
turilor omului și a libertăților fundamentale, Convenției Organizației Națiunilor Unite privind statutul apatrizi
lor, precum și în temeiul altor instrumente internaționale relevante.

(21)

Punerea în aplicare a prezentului regulament nu aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 656/2014 al Parlamen
tului European și al Consiliului (7). Operațiunile pe mare ar trebui efectuate astfel încât, în toate situațiile, să se
asigure siguranța persoanelor interceptate sau salvate, siguranța unităților participante la operațiunea pe mare în
cauză și siguranța părților terțe.

(22)

Agenția ar trebui să își îndeplinească sarcinile în conformitate cu principiul subsidiarității și fără a aduce atin
gere responsabilităților statelor membre în ceea ce privește respectarea legii și menținerea ordinii publice și asi
gurarea securității interne.

(23)

Agenția ar trebui să își îndeplinească sarcinile fără a aduce atingere competențelor statelor membre în materie
de apărare.

(24)

Sarcinile și competențele extinse ale agenției ar trebui să păstreze echilibrul în raport cu garanțiile consolidate
privind drepturile fundamentale și o responsabilitate și răspundere sporite, în special în ceea ce privește exerci
tarea competențelor executive de către personalul statutar.

(25)

Pentru a-și putea îndeplini în mod eficace sarcinile, agenția se bazează pe cooperarea statelor membre. În acest
sens, este important ca agenția și statele membre să acționeze cu bună credință și să efectueze în timp util
schimburi de informații corecte. Niciun stat membru nu ar trebui să fie obligat să furnizeze informații a căror
divulgare o consideră ca fiind contrară intereselor esențiale ale securității sale.

(26)

De asemenea, în interesul lor și în interesul celorlalte state membre, statele membre ar trebui să contribuie cu
date relevante necesare pentru activitățile desfășurate de agenție, inclusiv în scopul conștientizării situației, al
analizei de risc, al evaluărilor vulnerabilității și al planificării integrate. În același timp, statele membre ar trebui
să se asigure că datele sunt corecte, actualizate și obținute și introduse cu respectarea legii. În cazul în care
aceste date includ date cu caracter personal, dreptul Uniunii privind protecția datelor ar trebui să se aplice
integral.

(27)

Rețeaua de comunicare instituită prin prezentul regulament ar trebui să se bazeze pe rețeaua de comunicare
a EUROSUR, dezvoltată în cadrul Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliu
lui (8), și să o înlocuiască. Rețeaua de comunicare instituită prin prezentul regulament ar trebui să fie utilizată
pentru toate schimburile de informații securizate în cadrul Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel euro
pean. Nivelul de acreditare al rețelei de comunicare ar trebui să crească până la nivelul de clasificare CONFI
DENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pentru a îmbunătăți asigurarea informațiilor între statele membre și între
acestea și agenție.

(28)

EUROSUR este necesar pentru Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european pentru a putea asigura
un cadru pentru schimbul de informații și cooperarea operativă dintre autoritățile naționale ale statelor membre
și cu agenția. EUROSUR oferă autorităților naționale și agenției infrastructura și instrumentele necesare pentru
a îmbunătăți conștientizarea situației de către acestea și creșterea capacității de reacție a acestora la frontierele
externe, în scopul detectării, prevenirii și combaterii imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, contri
buind astfel la salvarea vieților migranților și la asigurarea protecției acestora.

(7) Regulamentul (UE) nr. 656/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor norme de suprave
ghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Coope
rării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 189, 27.6.2014, p. 93).
(8) Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului euro
pean de supraveghere a frontierelor (Eurosur) (JO L 295, 6.11.2013, p. 11).
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(29)

Statele membre ar trebui să înființeze centre naționale de coordonare în scopul îmbunătățirii schimbului de
informații și a cooperării dintre statele membre și cu agenția în ceea ce privește supravegherea frontierelor și în
scopul efectuării de verificări la frontiere. Pentru funcționarea corespunzătoare a EUROSUR este necesar ca
toate autoritățile naționale în a căror responsabilitate intră supravegherea frontierelor externe, în temeiul dreptu
lui intern, să coopereze prin intermediul centrelor naționale de coordonare.

(30)

Rolul centrului național de coordonare de a coordona și efectua schimbul de informații între toate autoritățile
în a căror responsabilitate intră controlul la frontierele externe la nivel național nu aduce atingere compe
tențelor stabilite la nivel național în ceea ce privește planificarea și punerea în aplicare a controlului la frontieră.

(31)

Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice statele membre să atribuie centrelor lor naționale de coordonare
și responsabilitatea de a coordona schimbul de informații și de a coopera cu privire la alte componente ale
gestionării europene integrate a frontierelor.

(32)

Calitatea informațiilor transmise între statele membre și agenție și promptitudinea acestui schimb de informații
sunt condiții prealabile pentru buna funcționare a gestionării europene integrate a frontierelor. Pe baza succesu
lui EUROSUR, calitatea ar trebui asigurată prin standardizare, automatizarea schimbului de informații între
rețele și sisteme, asigurarea informațiilor și controlul calității datelor și informațiilor transmise.

(33)

Agenția ar trebui să furnizeze asistența necesară pentru dezvoltarea și funcționarea EUROSUR, inclusiv intero
perabilitatea sistemelor, în special prin instituirea, asigurarea funcționării și coordonarea EUROSUR.

(34)

EUROSUR ar trebui să ofere un tablou situațional cuprinzător nu numai la frontierele externe, dar și în spațiul
Schengen și în zona prefrontalieră. Acesta ar trebui să includă supravegherea frontierelor terestre, maritime și
aeriene și verificări la frontiere. Furnizarea elementelor de conștientizare a situației în spațiul Schengen nu ar
trebui să conducă la activități operaționale ale agenției la frontierele interne ale statelor membre.

(35)

Supravegherea frontierelor aeriene ar trebui să fie un element al gestionării frontierelor, deoarece zborurile
comerciale și private și sistemele de aeronave pilotate de la distanță sunt utilizate pentru activități ilegale legate
de imigrație și de criminalitatea transfrontalieră. Supravegherea frontierelor aeriene vizează detectarea și moni
torizarea acestor zboruri suspecte care trec sau intenționează să treacă frontierele externe și efectuarea unor
analize de risc legate de acestea, cu scopul de a declanșa capacitățile de reacție ale autorităților competente din
Uniune și din statele membre. În acest scop, ar trebui să se promoveze cooperarea între agenții la nivelul Uniu
nii, între agenție, administratorul rețelei europene de management al traficului aerian (EATMN) și Agenția Uniu
nii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA). Dacă este cazul, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de
a primi informații cu privire la zborurile externe suspecte și să reacționeze în consecință. Agenția ar trebui să
monitorizeze și să sprijine activitățile de cercetare și inovare în acest domeniu.

(36)

Raportarea evenimentelor legate de deplasările secundare neautorizate în EUROSUR va contribui la monitoriza
rea de către agenție a fluxurilor de migrație către și în interiorul Uniunii, în scopul analizei de risc și al
conștientizării situației. Actul de punere în aplicare de stabilire a detaliilor privind straturile de informații ale
tablourilor situaționale și normele pentru alcătuirea de tablouri situaționale specifice ar trebui să definească mai
în detaliu tipul raportării pentru a realiza cel mai bine acest obiectiv.

(37)

Serviciile de fuziune EUROSUR furnizate de agenție ar trebui să se bazeze pe aplicarea comună a instrumente
lor de supraveghere și a cooperării între agenții la nivelul Uniunii, inclusiv pe furnizarea serviciilor Copernicus
de securitate. Serviciile de fuziune EUROSUR ar trebui să ofere statelor membre și agenției servicii de informare
cu valoare adăugată legate de gestionarea europeană integrată a frontierelor. Serviciile de fuziune EUROSUR ar
trebui extinse pentru a sprijini verificările la frontiere, supravegherea frontierelor aeriene și monitorizarea fluxu
rilor de migrație.

(38)

Practica de a călători în nave mici și neadecvate transportului pe mare a dus la o creștere dramatică a număru
lui de migranți care se îneacă la frontierele maritime externe sudice. EUROSUR ar trebui să îmbunătățească în
mod considerabil capacitatea operativă și tehnică a agenției și a statelor membre de a detecta asemenea nave
mici și capacitatea de reacție a statelor membre, contribuind astfel la scăderea numărului de migranți care își
pierd viața, inclusiv în cadrul operațiunilor de căutare și salvare.

(39)

Prin prezentul regulament se recunoaște faptul că rutele de migrație sunt utilizate și de persoane care au nevoie
de protecție internațională.
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(40)

Agenția ar trebui să efectueze analize de risc generale și specifice, bazate pe un model comun integrat de ana
liză de risc, care să fie aplicate și de agenție, și de statele membre. Pe baza informațiilor furnizate și de statele
membre, agenția ar trebui să pună la dispoziție informații adecvate, care să acopere toate aspectele relevante
pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, în special controlul la frontieră, returnarea, fenomenul
deplasărilor secundare neautorizate ale resortisanților țărilor terțe în cadrul Uniunii în ceea ce privește ten
dințele, amploarea și rutele, prevenirea criminalității transfrontaliere, inclusiv a facilitării trecerii neautorizate
a frontierelor, a traficului de persoane, a terorismului și a amenințărilor de natură hibridă, precum și situația din
țările terțe relevante, astfel încât să permită adoptarea unor măsuri adecvate și contracararea amenințărilor și
a riscurilor identificate, în vederea îmbunătățirii gestionării integrate a frontierelor externe.

(41)

Date fiind activitățile sale la frontierele externe, agenția ar trebui să contribuie la prevenirea și depistarea crimi
nalității transfrontaliere, precum traficul de migranți, traficul de persoane și terorismul, atunci când este potrivit
să acționeze și atunci când obține informații pertinente în cursul activităților sale. Agenția ar trebui să își coor
doneze activitățile cu Europol, care este agenția responsabilă cu sprijinirea și consolidarea acțiunilor statelor
membre și a cooperării acestora pentru prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau
mai multe state membre. Dimensiunea transfrontalieră este caracterizată de infracțiuni legate în mod direct de
trecerea neautorizată a frontierelor externe, inclusiv de traficul de persoane și traficul de migranți. În conformi
tate cu Directiva 2002/90/CE a Consiliului (9), statele membre pot decide să nu impună sancțiuni în cazul în
care scopul comportamentelor în cauză este de a oferi asistență umanitară migranților.

(42)

Într-un spirit de responsabilitate partajată, rolul agenției ar trebui să fie monitorizarea în mod regulat a gestio
nării frontierelor externe, inclusiv respectarea drepturilor fundamentale ca parte a activităților de gestionare
a frontierelor și de returnare ale agenției. Agenția ar trebui să asigure o monitorizare adecvată și eficace nu
numai prin conștientizarea situației și analiza de risc, ci și prin prezența în statele membre a unor experți din
cadrul personalului său propriu. Prin urmare, agenția ar trebui să poată trimite ofițeri de legătură în statele
membre pentru o perioadă în care ofițerul de legătură să raporteze directorului executiv. Rapoartele ofițerilor
de legătură ar trebui să facă parte din evaluarea vulnerabilității.

(43)

Agenția ar trebui să efectueze o evaluare a vulnerabilității bazată pe criterii obiective, pentru a analiza capacita
tea statelor membre și gradul de pregătire al acestora de a face față provocărilor la frontierele lor externe și de
a contribui la corpul permanent și la rezerva de echipamente tehnice. Evaluarea vulnerabilității ar trebui să
includă o evaluare a echipamentului, a infrastructurii, a personalului, a bugetului și a resurselor financiare ale
statelor membre, precum și a planurilor de contingență pe care acestea le-au întocmit pentru abordarea unor
posibile crize la frontierele externe. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a remedia orice deficiență
identificată în evaluarea respectivă. Directorul executiv ar trebui să identifice măsurile care se impun a fi luate și
să le recomande statului membru în cauză. Directorul executiv ar trebui, de asemenea, să stabilească un termen
în care ar fi necesar să fie luate măsurile respective și să monitorizeze îndeaproape punerea lor în aplicare în
timp util. În cazul în care măsurile necesare nu sunt luate în termenul stabilit, chestiunea ar trebui transmisă
Consiliului de administrație în vederea unei decizii ulterioare.

(44)

Dacă agenției nu i se oferă în timp util informațiile exacte necesare pentru elaborarea unei evaluări a vulnerabi
lității, agenția ar trebui să poată lua în considerare acest fapt la efectuarea evaluării vulnerabilității, cu excepția
cazului când i se prezintă motive justificate pentru necomunicarea datelor.

(45)

Evaluarea vulnerabilității și mecanismul de evaluare Schengen instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al
Consiliului (10) sunt două mecanisme complementare pentru garantarea controlului calității de către Uniune pri
vind buna funcționare a spațiului Schengen și pentru asigurarea unei pregătiri constante atât la nivelul Uniunii,
cât și la nivel național pentru a răspunde oricăror provocări la frontierele externe. Mecanismul de evaluare
Schengen este principala metodă pentru evaluarea punerii în aplicare și a respectării dreptului Uniunii în statele
membre, iar sinergiile dintre evaluarea vulnerabilității și mecanismul de evaluare Schengen ar trebui să fie maxi
mizate pentru a stabili un tablou situațional îmbunătățit privind funcționarea spațiului Schengen, pentru a evita,
pe cât posibil, dublarea eforturilor depuse de statele membre și pentru a asigura o utilizare mai bine coordonată
a instrumentelor financiare relevante ale Uniunii care sprijină gestionarea frontierelor externe. În acest scop, ar
trebui să se instituie un schimb periodic de informații între agenție și Comisie privind rezultatele ambelor
mecanisme.

(9) Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate
(JO L 328, 5.12.2002, p. 17).
(10) Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în
vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire
a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).
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(46)

Având în vedere că statele membre stabilesc secțiuni de frontieră, cărora agenția le atribuie niveluri de impact, și
că ar trebui să se coreleze capacitățile de reacție ale statelor membre și ale agenției cu aceste niveluri de impact,
ar trebui să se instituie un al patrulea nivel de impact – nivelul de impact critic – care să fie atribuit temporar
unei secțiuni de frontieră atunci când spațiul Schengen este în pericol și agenția ar trebui să intervină.

(47)

Dacă un nivel de impact critic sau ridicat este atribuit unei secțiuni de frontieră maritimă din cauza unei
creșteri a imigrației ilegale, statele membre în cauză ar trebui să ia în considerare această creștere pentru planifi
carea și desfășurarea operațiunilor de căutare și salvare, deoarece o astfel de situație ar putea genera o creștere
a numărului de cereri de asistență pentru persoanele aflate în pericol pe mare.

(48)

Agenția ar trebui să organizeze asistența tehnică și operațională corespunzătoare pentru statele membre în
vederea consolidării capacității acestora de a pune în aplicare obligațiile care le revin în ceea ce privește contro
lul frontierelor externe și de a face față provocărilor la frontierele externe rezultate în urma creșterii numărului
de migranți în situație neregulamentară sosiți sau a criminalității transfrontaliere. Această asistență nu ar trebui
să aducă atingere competenței autorităților naționale relevante de a iniția anchete penale. În acest sens, fie din
proprie inițiativă și cu acordul statului membru în cauză, sau la cererea statului membru respectiv, agenția ar
trebui să organizeze și să coordoneze operațiuni comune pentru unul sau mai multe state membre, să trimită
echipe de gestionare a frontierelor, echipe sprijin pentru gestionarea migrației și echipe de returnare (denumite
în mod generic „echipe”) din cadrul corpului permanent, și să furnizeze echipamentele tehnice necesare.

(49)

În cazurile în care există o provocare specifică și disproporționată la frontierele externe, agenția ar trebui, fie din
proprie inițiativă, și cu acordul statului membru în cauză, sau la cererea statului membru respectiv, să organi
zeze și să coordoneze intervenții rapide la frontieră și să trimită atât echipe din cadrul corpului permanent, cât
și echipamente tehnice, inclusiv din cadrul rezervei de echipamente pentru reacție rapidă. Rezerva de echipa
mente pentru reacție rapidă ar trebui să conțină un număr limitat de echipamente necesare pentru eventuale
intervenții rapide la frontieră. Intervențiile rapide la frontieră ar trebui să furnizeze întăriri pentru o perioadă
limitată în situațiile în care este necesar un răspuns imediat și în care o astfel de intervenție ar oferi un răspuns
eficace. Pentru a se asigura desfășurarea eficace a unei astfel de intervenții, statele membre ar trebui să pună la
dispoziție personal pe care îl detașează la agenție, îl furnizează agenției pentru trimiteri de scurtă durată și îl
trimite la rezerva pentru reacție rapidă, pentru a forma echipe relevante și să furnizeze echipamentele tehnice
necesare. În cazul în care personalul trimis cu echipamentul tehnic al unui stat membru provine din acel stat
membru, ar trebui să se considere că personalul respectiv reprezintă contribuția acelui stat membru la corpul
permanent. Agenția și statul membru în cauză ar trebui să convină asupra unui plan operațional.

(50)

În cazul în care statele membre se confruntă cu provocări specifice și disproporționate legate de migrație în
anumite regiuni ale frontierelor lor externe, caracterizate de sosirea masivă a unor fluxuri de migrație mixte,
statele membre ar trebui să se poată baza pe întăriri tehnice și operative sporite. Aceste întăriri ar trebui să fie
furnizate în zonele hotspot de către echipele de sprijin pentru gestionarea migrației. Echipele respective ar tre
bui să fie formate din personal operativ care urmează să fie trimis din cadrul corpului permanent și din experți
de la Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), Europol și, unde este cazul, de la Agenția pentru Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene, de la alte organe, birouri și agenții ale Uniunii și din statele membre. Comi
sia ar trebui să asigure coordonarea necesară a evaluării nevoilor prezentată de statele membre. Agenția ar tre
bui să sprijine Comisia în coordonarea pe teren a diferitelor agenții. Comisia ar trebui să stabilească, în colabo
rare cu statul membru gazdă și cu agențiile relevante ale Uniunii, condițiile cooperării în zonele hotspot. Comi
sia ar trebui să asigure cooperarea agențiilor relevante în limitele mandatelor acestora și să fie responsabilă de
coordonarea activităților echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației.

(51)

Statele membre ar trebui să se asigure că orice autorități susceptibile să primească cereri de protecție
internațională, precum poliția, polițiștii de frontieră, autoritățile pentru imigrație și personalul din centrele de
detenție, dispun de informațiile relevante. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se asigure că personalul
acestor autorități beneficiază de nivelul necesar de formare, corespunzător sarcinilor și responsabilităților care le
revin și primesc instrucțiuni pentru a-i informa pe solicitanți cu privire la locul și modalitatea de depunere
a cererilor de protecție internațională, precum și instrucțiuni privind modul în care pot îndruma persoanele
aflate într-o situație vulnerabilă către mecanismele de sesizare adecvate.

(52)

În concluziile sale din 28 iunie 2018, Consiliul European a reconfirmat importanța utilizării unei abordări
cuprinzătoare referitoare la migrație și a considerat că migrația reprezintă o provocare nu doar pentru un sin
gur stat membru, ci și pentru Europa în ansamblul său. În acest sens, Consiliul European a subliniat importanța
acordării de către Uniune a unui sprijin deplin în vederea asigurării unei gestionări ordonate a fluxurilor de
migrație.
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(53)

Agenția și EASO ar trebui să coopereze îndeaproape pentru a aborda în mod eficace provocările legate de
migrație caracterizate de sosirea masivă a unor fluxuri de migrație mixte, în mai ales la frontierele externe. În
special, agenția și EASO ar trebui să își coordoneze activitățile și să sprijine statele membre în vederea facilitării
procedurilor referitoare la protecția internațională și a procedurii de returnare cu privire la resortisanții țărilor
terțe ale căror cereri de protecție internațională au fost respinse. Agenția și EASO ar trebui, de asemenea, să
coopereze în cadrul altor activități operative comune, cum ar fi analiza comună de risc, colectarea de date sta
tistice, formarea și sprijinul acordat statelor membre în ceea ce privește planificarea de contingență.

(54)

Autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de gardă de coastă răspund pentru o serie amplă de sarcini, care
pot include siguranța și securitatea maritimă, operațiunile de căutare și salvare pe mare, controlul la frontieră,
controlul pescuitului, controlul vamal, asigurarea generală a respectării legii și protecția mediului în domeniul
maritim. Prin urmare, agenția, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) și Agenția Europeană
pentru Siguranța Maritimă (EMSA) ar trebui să își consolideze cooperarea, atât între ele, cât și cu autoritățile
naționale care îndeplinesc funcții de gardă de coastă pentru a spori conștientizarea situației din domeniul mari
tim și pentru a sprijini desfășurarea unor acțiuni coerente și eficiente din punctul de vedere al costurilor. Siner
gia dintre diferiții actori din domeniul maritim ar trebui să concorde cu gestionarea europeană integrată a fron
tierelor și cu strategiile de securitate maritimă.

(55)

În zonele hotspot, statele membre ar trebui să coopereze cu agențiile relevante ale Uniunii, care ar trebui să
acționeze în limitele mandatelor și competențelor care le revin și sub coordonarea Comisiei. Comisia, în coope
rare cu agențiile relevante ale Uniunii, ar trebui să se asigure că activitățile din zonele hotspot sunt conforme cu
dreptul relevant al Uniunii și cu drepturile fundamentale.

(56)

În cazul în care acest lucru este justificat de rezultatele evaluării vulnerabilității sau ale analizei de risc sau
atunci când un nivel de impact critic a fost atribuit temporar uneia sau mai multor secțiuni de frontieră, direc
torul executiv al agenției ar trebui să recomande statului membru în cauză să inițieze și să desfășoare operațiuni
comune sau intervenții rapide la frontieră.

(57)

În cazul în care controlul la frontierele externe este afectat într-o asemenea măsură încât există riscul ca
funcționarea spațiului Schengen să fie pusă în pericol, fie pentru că un stat membru nu ia măsurile necesare în
conformitate cu evaluarea vulnerabilității, fie pentru că un stat membru care se confruntă cu provocări specifice
și disproporționate la frontierele externe nu a solicitat agenției suficient sprijin sau nu a pus în aplicare un astfel
de sprijin, ar trebui să se furnizeze un răspuns unitar, rapid și eficace la nivelul Uniunii. Pentru a atenua aceste
riscuri și pentru a asigura o mai bună coordonare la nivelul Uniunii, Comisia ar trebui să propună Consiliului
o decizie prin care să fie identificate măsurile care se impun a fi puse în aplicare de agenție și prin care să se
solicite statului membru în cauză să coopereze cu agenția în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor
respective. Competența de executare pentru a adopta această decizie ar trebui conferită Consiliului, având în
vedere natura potențial sensibilă din punct de vedere politic a măsurilor care urmează să fie decise, care ar
putea afecta competențele naționale executive și de aplicare a legii. Agenția ar trebui să stabilească ulterior
acțiunile care se impun a fi luate în vederea punerii în practică a măsurilor indicate în decizia Consiliului.
Împreună cu statul membru în cauză, agenția ar trebui să elaboreze un plan operațional. Statul membru în
cauză ar trebui să faciliteze punerea în aplicare a deciziei Consiliului și a planului operațional prin îndeplinirea,
printre altele, a obligațiilor sale prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care un stat membru nu res
pectă, în termen de 30 de zile, această decizie a Consiliului și nu cooperează cu agenția în ceea ce privește
punerea în aplicare a măsurilor din respectiva decizie, Comisia ar trebui să poată iniția procedura specifică pre
văzută la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2016/399 pentru a face față unor circumstanțe excepționale care
periclitează funcționarea generală a spațiului fără controale la frontierele interne.

(58)

Corpul permanent ar trebui să fie compus din patru categorii de personal operativ, și anume personal statutar,
personal detașat în cadrul agenției de către statele membre pe termen lung, personal pus la dispoziție de statele
membre în vederea trimiterii pe termen scurt și personal care face parte din rezerva pentru reacție rapidă, desti
nată intervențiilor rapide la frontieră. Personalul operativ ar trebui să fie compus din polițiști de frontieră,
escorte pentru returnări, specialiști în materie de returnare și alte categorii relevante de personal. Corpul perma
nent ar trebui să fie trimis în cadrul echipelor. Numărul efectiv al membrilor personalului operativ trimis din
corpul permanent ar trebui să depindă de nevoile operative.

(59)

Membrii personalului operativ trimiși în calitate de membri ai echipelor ar trebui să dispună de toate compe
tențele necesare pentru a efectua sarcinile de control la frontiere și de returnare, inclusiv sarcinile care necesită
competențe executive stabilite în dreptul intern relevant sau în prezentul regulament. Atunci când personalul
statutar își exercită competențele executive, agenția ar trebui să fie responsabilă pentru orice daună provocată.
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(60)

Statele membre ar trebui să asigure propriile contribuții la corpul permanent în conformitate cu anexa II pentru
detașările pe termen lung și cu anexa III pentru trimiterile pe termen scurt. Contribuțiile individuale ale statelor
membre ar trebui să fie stabilite pe baza cheii de repartizare convenite în cursul negocierilor din 2016 privind
Regulamentul (UE) 2016/1624 în scopul rezervei pentru reacție rapidă și prevăzută în anexa I la regulamentul
respectiv. Această cheie de distribuție ar trebi să fie adaptată proporțional la dimensiunea corpului permanent.
Aceste contribuții ar trebui să fie, de asemenea, instituite în mod proporțional pentru țările asociate spațiului
Schengen.

(61)

La selectarea numerelor și a profilurilor de personal care urmează să fie indicate în decizia consiliului de admi
nistrație, directorul executiv ar trebui să aplice principiile egalității de tratament și proporționalității, în special
în ceea ce privește capacitățile naționale ale statelor membre.

(62)

Ar trebui convenită între fiecare stat membru și agenție, prin intermediul negocierilor bilaterale anuale, ținând
seama de capacități și de proporționalitate, programarea exactă a trimiterilor pe termen scurt din cadrul corpu
lui permanent, precum și punerea la dispoziție a echipamentelor tehnice cofinanțate în temeiul acțiunilor speci
fice din cadrul Fondului pentru securitate internă sau al oricărei alte finanțări specifice din partea Uniunii.
Atunci când se solicită contribuțiile naționale la corpul permanent, directorul executiv ar trebui să aplice ca
regulă generală principiile proporționalității și tratamentului egal al statelor membre, cu scopul de a preveni
situațiile care ar fi afectată în mod substanțial îndeplinirea sarcinilor naționale într-un stat membru, prin solici
tarea trimiterii contribuțiilor anuale ale statului membru respectiv într-o perioadă determinată de patru luni.
Astfel de modalități ar trebui să includă posibilitatea ca statele membre să își îndeplinească obligațiile referitoare
la perioadele de trimitere prin intermediul perioadelor neconsecutive. În ceea ce privește trimiterile pe termen
scurt din corpul permanent, statele membre ar trebui să își poată îndeplini, de asemenea, în mod cumulativ,
obligațiile care le revin în ceea ce privește trimiterea pe termen scurt, prin trimiterea unui număr mai mare de
membri ai personalului pentru perioade mai scurte sau prin trimiterea acelorași membri ai personalului pentru
o perioadă mai mare de patru luni, în conformitate cu planificarea convenită prin negocieri bilaterale anuale.

(63)

Fără a aduce atingere încheierii la timp a planului operațional privind operațiunile pe mare, agenția ar trebui să
furnizeze statelor membre participante, în cel mai scurt timp posibil, informații specifice privind aplicarea juris
dicției relevante și a legislației aplicabile, în special în ceea ce privește prerogativele comandanților de nave și
aeronave, condițiile de utilizare a forței și impunerea unor măsuri restrictive sau privative de libertate.

(64)

Dezvoltarea pe termen lung a resurselor umane în vederea asigurării contribuțiilor statelor membre la corpul
permanent ar trebui să fie susținută de un sistem de sprijin financiar. În acest scop, este adecvat ca agenția să fie
autorizată să utilizeze acordarea de granturi statelor membre fără o cerere de propuneri în cadrul „finanțării
care nu este legată de costuri”, cu îndeplinirea condițiilor stabilite în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al
Parlamentului European și al Consiliului (11). Sprijinul financiar ar trebui să le permită statelor membre să anga
jeze și să formeze personal suplimentar pentru a le oferi flexibilitatea necesară în vederea respectării con
tribuțiilor obligatorii la corpul permanent. Sistemul de sprijin financiar ar trebui să țină seama de timpul nece
sar pentru recrutare și formare și, prin urmare, ar trebui să se bazeze pe regula N + 2. Sistemul de finanțare
specific ar trebui să găsească un echilibru adecvat între riscurile de nereguli și de fraude și costurile controalelor.
Regulamentul stabilește condițiile esențiale care determină sprijinul financiar, și anume recrutarea și formarea
unui număr adecvat de polițiști de frontieră sau de alți specialiști care corespund numărului de agenți detașați
în cadrul agenției pe termen lung sau trimiterea efectivă a agenților pe durata activităților operative ale agenției,
echivalentă unei perioade consecutive sau neconsecutive de cel puțin patru luni sau pe o bază proporțională, în
cazul trimiterilor pentru o perioadă consecutivă sau neconsecutivă mai scurtă de patru luni. Având în vedere
lipsa datelor relevante și comparabile privind costurile reale în toate statele membre, dezvoltarea unui sistem de
finanțare bazat pe costuri ar fi excesiv de complexă și nu ar aborda necesitatea unui sistem de finanțare simplu,
rapid, eficient și eficace. În scopul stabilirii cuantumului acestei finanțări pentru diferite state membre, este
oportun să se utilizeze drept cuantum de referință salariul anual al agenților contractuali din grupa de funcții III
gradul 8 treapta 1 din cadrul instituțiilor europene, ajustat de un coeficient de corecție per stat membru, în
conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și în spiritul egalității de tratament. Atunci când pun în
aplicare acest sprijin financiar, agenția și statele membre ar trebui să asigure respectarea principiilor de cofi
nanțare și lipsa dublei finanțări.

(65)

Pentru a atenua posibilul impact asupra serviciilor naționale legate de recrutarea personalului statutar în cadrul
corpului permanent, ar trebui să se acorde sprijin serviciilor relevante din statele membre pentru a acoperi
investițiile de formare pentru personalul nou care înlocuiește personalul care pleacă.

(11) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare
aplicabile bugetului general al Uniunii de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013,
(UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, și a Deciziei nr. 541/2014/EU
și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
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(66)

În vederea trimiterii corpului permanent pe teritoriul unor țări terțe, agenția ar trebui să își dezvolte capacitățile
pentru propriile structuri de comandă și control și o procedură pentru a asigura faptul că membrii echipelor
sunt supuși răspunderii civile și penale.

(67)

Pentru ca trimiterile corpului permanent să fie efective începând cu 1 ianuarie 2021, ar trebui să fie luate și
puse în aplicare cât mai curând posibil anumite decizii și măsuri de punere în aplicare. Prin urmare, agenția,
împreună cu statele membre și Comisia, ar trebui să se angajeze în pregătirea unor astfel de măsuri de punere
în aplicare și a unor decizii care să fie adoptate de consiliul de administrație. Acest proces de pregătire ar trebui
să includă mandatul relevant de recrutare de către agenție și de către statele membre, astfel cum se menționează
în prezentul regulament.

(68)

Cu toate acestea, pentru a se asigura continuitatea sprijinului pentru activitățile operative organizate de agenție,
ar trebui planificate și puse în aplicare toate trimiterile până la 31 decembrie 2020, inclusiv în cadrul rezervei
pentru reacție rapidă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1624 și în conformitate cu negocierile bilate
rale anuale efectuate în 2019. În acest scop, este necesar ca dispozițiile relevante ale regulamentului menționat
să fie abrogate numai de la 1 ianuarie 2021.

(69)

Forța de muncă a agenției ar trebui să constea în personalul care îndeplinește sarcinile atribuite agenției, fie la
sediul agenției, fie ca parte a corpului permanent. Membrii personalului statutar din cadrul corpului permanent
ar trebui să poată fi trimiși, în principal, în calitate de membri ai echipelor. Numai o parte limitată și clar
definită din personalul statutar ar trebui să poată fi recrutată pentru a îndeplini funcții de sprijin pentru institui
rea corpului permanent, în special la sediul central.

(70)

Pentru a elimina lacunele persistente în ceea ce privește punerea în comun voluntară a echipamentelor tehnice
din statele membre, în special în ceea ce privește activele la scară largă, agenția ar trebui să dispună de propriile
echipamente necesare pentru a fi utilizate în operațiuni comune sau în intervenții rapide la frontieră sau în
orice alte activități operative. Aceste active ar trebui să fie autorizate de statele membre ca active aflate în servi
ciul guvernului. Deși agenția a putut, din punct de vedere juridic, să achiziționeze sau să închirieze echipamente
tehnice proprii începând din 2011, această posibilitate a fost afectată în mod semnificativ de lipsa resurselor
bugetare.

(71)

În consecință, pentru a corespunde nivelului de ambiție care stă la baza instituirii corpului permanent, Comisia
a alocat un pachet financiar semnificativ în cadrul financiar multianual 2021-2027, pentru a permite agenției
să achiziționeze, să întrețină și să exploateze activele aeriene, maritime și terestre necesare care corespund
nevoilor operative. În vreme ce achiziționarea activelor necesare ar putea fi un proces de lungă durată, în spe
cial în cazul activelor de mari dimensiuni, echipamentele proprii ale agenției ar trebui, în cele din urmă, să
devină coloana vertebrală a trimiterilor de echipe operative, urmând ca, în circumstanțe excepționale, să fie
solicitate contribuții suplimentare din partea statelor membre. Echipamentele agenției ar trebui să fie exploatate
în mare măsură de echipajele tehnice ale agenției care face parte din corpul permanent. Pentru a se asigura
utilizarea eficace a resurselor financiare propuse, achiziția activelor necesare ar trebui să se bazeze pe o strategie
multianuală decisă cât mai curând posibil de Consiliul de administrație. Este necesar să se asigure sustenabilita
tea agenției prin intermediul viitoarelor cadre financiare multianuale și să se mențină o gestionare europeană
integrată cuprinzătoare a frontierelor.

(72)

În cadrul punerii în aplicare a prezentului regulament, agenția și statele membre ar trebui să utilizeze în mod
optim capacitățile existente în materie de resurse umane și de echipamente tehnice, atât la nivelul Uniunii, cât și
la nivel național.

(73)

Dezvoltarea pe termen lung de noi capacități în cadrul Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european
ar trebui să fie coordonată între statele membre și agenție, în conformitate cu ciclul multianual de politică stra
tegică pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, ținând seama de durata îndelungată a anumitor
procese. Printre acestea se numără recrutarea și formarea de noi polițiști de frontieră, care ar putea, în timpul
carierei lor, să își desfășoare activitatea atât în statele membre, cât și în cadrul corpului permanent, achiziționa
rea, întreținerea și eliminarea echipamentelor, pentru care ar trebui căutate oportunități de interoperabilitate și
economii de scară, și dezvoltarea de noi echipamente și tehnologii conexe, inclusiv prin cercetare.

(74)

Foaia de parcurs privind dezvoltarea capacității ar trebui să asigure convergența între planurile statelor membre
de dezvoltare a capacității și planificarea multianuală a resurselor agenției în vederea optimizării investițiilor pe
termen lung pentru a proteja cât mai bine frontierele externe.
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(75)

Ținând seama de mandatul consolidat al agenției, de instituirea corpului permanent, de prezența sa consolidată
pe teren la frontierele externe și de implicarea sporită a acestuia în domeniul returnării, ar trebui să fie posibil
ca agenția să înființeze antene situate în apropierea locurilor în care își desfășoară activitățile operative semnifi
cative pe durata acestor activități, care să acționeze ca o interfață între agenție și statul membru gazdă și să se
ocupe de sarcinile de coordonare, logistice și de sprijin și să faciliteze cooperarea dintre agenție și statul mem
bru gazdă.

(76)

Având în vedere faptul că cooperarea dintre agenții face parte din gestionarea europeană integrată a frontierelor,
agenția ar trebui să coopereze îndeaproape cu toate organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, în special
cu Europol și cu EASO. O astfel de cooperare ar trebui să aibă loc la nivelul sediilor centrale, în zonele
operaționale și, dacă este cazul, la nivelul antenelor.

(77)

Agenția și statele membre, în special academiile de formare ale acestora, ar trebui să coopereze strâns cu privire
la formarea corpului permanent asigurându-se, în același timp, că programele de formare sunt armonizate și
promovează valorile comune, astfel cum sunt consacrate în tratate. După ce obține aprobarea consiliului de
administrație, agenția ar trebui să poată înființa un centru de formare propriu pentru a facilita și mai mult
includerea unei culturi europene comune în formarea oferită.

(78)

Agenția ar trebui să dezvolte în continuare programe comune de bază și instrumente de formare adecvate pen
tru gestionarea frontierelor și returnare, inclusiv formare specifică pentru protecția persoanelor vulnerabile,
inclusiv a copiilor. Agenția ar trebui, de asemenea, să ofere cursuri de formare și seminare suplimentare privind
sarcinile de gestionare integrată a frontierelor, inclusiv pentru agenții din cadrul organismelor naționale compe
tente. Agenția ar trebui să le ofere celor care fac parte din corpul permanent o formare specializată relevantă
pentru sarcinile și competențele lor. Formarea ar trebui să includă și instruirea cu privire la dreptul Uniunii și la
dreptul internațional relevant, precum și privind drepturile fundamentale. Agenția ar trebui să fie autorizată să
organizeze activități de formare în cooperare cu statele membre și cu țările terțe, pe teritoriul acestora.

(79)

Returnarea resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, ședere
sau reședință în statele membre, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și
a Consiliului (12), constituie o componentă esențială a eforturilor ample de combatere a imigrației ilegale și
reprezintă un aspect important de interes public major.

(80)

Agenția ar trebui să își intensifice asistența acordată statelor membre pentru returnarea resortisanților țărilor
terțe, cu condiția respectării politicii Uniunii în materie de returnare și în conformitate cu
Directiva 2008/115/CE. În special, agenția ar trebui să coordoneze și să organizeze operațiuni de returnare din
unul sau mai multe state membre și ar trebui să organizeze și să desfășoare intervenții de returnare pentru
a consolida sistemele de returnare ale statelor membre care au nevoie de asistență tehnică și operațională spo
rită atunci când își îndeplinesc obligația de a-i returna pe resortisanții țărilor terțe, în conformitate cu directiva
menționată.

(81)

Agenția ar trebui, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și fără a aduce atingere responsabilității
statelor membre în ceea ce privește emiterea de decizii de returnare, să ofere asistență tehnică și operațională
statelor membre în procesul de returnare, inclusiv în ceea ce privește identificarea resortisanților țărilor terțe și
alte activități premergătoare returnării și legate de returnare ale statelor membre. De asemenea, agenția ar trebui
să sprijine statele membre în privința obținerii documentelor de călătorie necesare pentru returnare, în coope
rare cu autoritățile țărilor terțe în cauză.

(82)

Agenția ar trebui să permită, cu acordul statului membru în cauză, Comitetului european pentru prevenirea
torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante al Consiliului Europei să efectueze vizite în
locurile unde efectuează operațiuni de returnare, în cadrul mecanismului de monitorizare stabilit de membrii
Consiliului Europei în temeiul Convenției europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor
inumane sau degradante.

(83)

Asistența acordată statelor membre pentru procedurile de returnare ar trebui să includă oferirea unor informații
practice privind țările terțe în care se efectuează returnarea, relevante pentru punerea în aplicare a prezentului
regulament, cum ar fi datele de contact sau alte informații logistice necesare pentru desfășurarea fără impedi
mente a operațiunilor de returnare și respectând demnitatea. Asistența ar trebui să includă, de asemenea,
exploatarea și întreținerea unei platforme pentru schimbul de date și de informații necesare agenției pentru
a furniza asistență tehnică și operațională, în conformitate cu prezentul regulament. Platforma ar trebui să aibă
o infrastructură de comunicații care să permită transmiterea automată a datelor statistice de către sistemele de
gestionare a returnărilor ale statelor membre.

(12) Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune
aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008,
p. 98).
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(84)

Eventuala existență a unui acord între un stat membru și o țară terță nu exonerează nici agenția, nici statele
membre de obligațiile sau răspunderea lor în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului internațional, în special
în privința respectării principiului nereturnării și a interzicerii torturii și a tratamentelor inumane sau
degradante.

(85)

Statele membre ar trebui să poată coopera la nivel operativ cu alte state membre sau țări terțe la frontierele
externe, inclusiv în ceea ce privește operațiunile militare cu scopul asigurării respectării legii, în măsura în care
o astfel de cooperare este compatibilă cu acțiunile agenției.

(86)

Agenția ar trebui să îmbunătățească schimbul de informații și cooperarea cu alte organe, oficii și agenții ale
Uniunii, cum ar fi Europol, EASO, EMSA, Centrul Satelitar al Uniunii Europene, AESA sau administratorul de
rețea pentru EATMN în scopul utilizării optime a informațiilor, a capacităților și a sistemelor care sunt deja
disponibile la nivel european, precum Copernicus, Programul european de monitorizare a Pământului.

(87)

Cooperarea cu țările terțe este un element important al gestionării europene integrate a frontierelor. Aceasta ar
trebui să contribuie la promovarea standardelor europene în materie de gestionare a frontierelor și de returnare,
la schimbul de informații și de analize de risc și la facilitarea punerii în aplicare a returnărilor în vederea spori
rii eficienței acestora, precum și la sprijinirea țărilor terțe în domeniul gestionării frontierelor și al migrației,
inclusiv prin trimiterea corpului permanent, în cazul în care un astfel de sprijin este necesar pentru a proteja
frontierele externe și pentru gestionarea eficace a politicii de migrație a Uniunii.

(88)

În cazul în care Comisia recomandă Consiliului să o autorizeze să negocieze un acord privind statutul cu o țară
terță, Comisia ar trebui să evalueze situația drepturilor fundamentale relevantă pentru domeniile reglementate
de acordul privind statutul din țara terță respectivă și să informeze Parlamentul European cu privire la aceasta.

(89)

Cooperarea cu țările terțe ar trebui să aibă loc în cadrul acțiunii externe a Uniunii și în conformitate cu princi
piile și obiectivele prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Comisia ar trebui să
asigure coerența între gestionarea europeană integrată a frontierelor și alte politici ale Uniunii în domeniul
acțiunii externe a Uniunii și, în special, în cel al politicii de securitate și apărare comune. Comisia ar trebui să
fie asistată de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Această cooperare
ar trebui să se realizeze în special cu privire la activitățile agenției care se desfășoară pe teritoriul țărilor terțe
sau care implică funcționari din țări terțe în domenii precum analiza de risc, planificarea și desfășurarea
operațiunilor, formarea, schimbul de informații și cooperarea.

(90)

Pentru a se asigura faptul că informațiile pe care le conține EUROSUR sunt cât mai complete și mai actualizate
posibil, în special în ceea ce privește situația din țările terțe, agenția ar trebui să coopereze cu autoritățile țărilor
terțe fie în cadrul acordurilor bilaterale și multilaterale încheiate între statele membre și țările terțe, inclusiv
rețelele regionale, fie prin intermediul unui acord de lucru încheiat între agenție și autoritățile relevante ale
țărilor terțe. În acest scop, Serviciul European de Acțiune Externă, delegațiile și oficiile Uniunii ar trebui să fur
nizeze toate informațiile care pot fi relevante pentru EUROSUR.

(91)

Prezentul regulament include dispoziții privind cooperarea cu țările terțe, întrucât schimbul de informații per
manent și bine structurat și cooperarea cu aceste țări, inclusiv cu țările terțe vecine, fără a se limita însă la
acestea, reprezintă factori fundamentali pentru atingerea obiectivelor gestionării europene integrate a frontiere
lor. Este esențial ca orice schimb de informații și orice cooperare între statele membre și țările terțe să se
desfășoare cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.

(92)

Asistența acordată țărilor terțe ar trebui să completeze sprijinul acordat de agenție statelor membre în aplicarea
măsurilor Uniunii legate de punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor.

(93)

Acordurile bilaterale și multilaterale încheiate de statele membre cu țări terțe în domeniile care fac obiectul
gestionării integrate a frontierelor ar trebui să poată conține informații sensibile din punctul de vedere al secu
rității. Atunci când sunt notificate Comisiei, aceste informații ar trebui să fie tratate de Comisie în conformitate
cu normele de securitate aplicabile.
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(94)

Pentru a alcătui un tablou situațional complet și o analiză de risc care să acopere zona prefrontalieră, agenția și
centrele naționale de coordonare ar trebui să colecteze informații și să își coordoneze activitatea cu ofițerii de
legătură în materie de imigrație trimiși în țări terțe de către statele membre, cu Comisia, cu agenția sau cu alte
organe, oficii și agenții ale Uniunii.

(95)

Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO) a fost instituit prin Acțiunea Comună 98/700/JAI
a Consiliului (13) în cadrul Secretariatului General al Consiliului, oferind acces autorităților statelor membre pen
tru ca acestea să dispună de informații cu privire la orice metode noi de falsificare depistate și cu privire la
noile documente autentice aflate în circulație.

(96)

În concluziile sale din 27 martie 2017, Consiliul a afirmat că gestionarea sistemului FADO este depășită și că
este necesară o modificare a temeiului său juridic pentru a continua îndeplinirea cerințelor politicilor în materie
de justiție și afaceri interne. Consiliul a remarcat, de asemenea, că sinergiile ar putea fi exploatate în această
privință folosind expertiza agenției în domeniul fraudării documentelor și activitatea pe care agenția
a desfășurat-o deja în acest domeniu. Prin urmare, se intenționează ca agenția să preia administrarea, precum și
gestionarea operațională și tehnică a sistemului FADO de la Secretariatul General al Consiliului, după adoptarea
de către Parlamentul European și Consiliu a actului juridic relevant privind sistemul FADO și înlocuirea Acțiunii
comune 98/700/JAI.

(97)

Înaintea adoptării actului juridic relevant privind sistemul FADO, este de dorit să se asigure faptul că sistemul
FADO este pe deplin operațional până când transferul este realizat efectiv și datele existente sunt transferate
către noul sistem. Proprietatea asupra datelor existente ar trebui să fie transferată ulterior agenției.

(98)

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal de către agenție în cadrul prezentului regulament ar trebui să se
efectueze în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (14).

(99)

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre în cadrul prezentului regulament ar trebui să se
efectueze în conformitate Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (15) sau cu
Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului (16), după caz.

(100)

În contextul returnării, se întâmplă frecvent ca resortisanții țărilor terțe să nu dețină documente de identificare
și să nu coopereze la stabilirea identității lor, prin necomunicarea de informații sau prin furnizarea de date cu
caracter personal incorecte. Având în vedere necesitatea de politică deosebită a rapidității procedurilor de retur
nare, este necesar ca agenția să poată restricționa anumite drepturi ale persoanelor vizate pentru a preveni ca
abuzul de astfel de drepturi să împiedice punerea în aplicare corespunzătoare a procedurilor de returnare și
executarea cu succes a deciziilor de returnare de către statele membre sau să împiedice agenția să își îndepline
ască sarcinile în mod eficient. În special, exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării poate întârzia și împi
edica în mod semnificativ desfășurarea operațiunilor de returnare. În plus, în unele cazuri, dreptul de acces al
resortisantului țării terțe ar putea prejudicia o operațiune de returnare prin sporirea riscului de sustragere în
cazul în care persoana vizată constată că agenția prelucrează datele sale în contextul unei operațiuni planificate
de returnare. Dreptul la rectificare poate spori riscul ca resortisantul țării terțe în cauză să inducă în eroare
autoritățile prin furnizarea de date incorecte. Pentru a permite agenției să restricționeze anumite drepturi ale
persoanelor vizate, agenția ar trebui să poată adopta norme interne privind astfel de restricții.

(13) Acțiunea comună 98/700/JAI din 3 decembrie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea
Europeană referitoare la crearea unui Sistem European de Arhivare a Imaginilor (FADO) (JO L 333, 9.12.1998, p. 4).
(14) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295,
21.11.2018, p. 39).
(15) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(16) Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor
la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi
penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru
2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
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(101)

Pentru a-și îndeplini în mod corespunzător sarcinile în domeniul returnării, inclusiv prin sprijinirea statelor
membre în vederea punerii în aplicare corespunzătoare a procedurilor de returnare și a executării cu succes
a deciziilor de returnare, precum și pentru a facilita operațiunile de returnare, agenția poate fi nevoită să tran
sfere date cu caracter personal ale persoanelor returnate către țări terțe. Țările terțe de returnare nu fac adesea
obiectul unor decizii privind caracterul adecvat adoptate de Comisie în temeiul articolului 45 din Regulamentul
(UE) 2016/679 sau în temeiul articolului 36 din Directiva (UE) 2016/680 și adesea nu au încheiat sau nu
intenționează să încheie un acord de readmisie cu Uniunea sau nu oferă în alt mod garanții corespunzătoare în
sensul articolului 48 din Regulamentul (UE) 2018/1725 sau în sensul dispozițiilor naționale de transpunere
a articolului 37 din Directiva (UE) 2016/680. Cu toate acestea, în pofida eforturilor intense depuse de Uniune
în ceea ce privește cooperarea cu principalele țări de origine ale resortisanților țărilor terțe aflați în situație de
ședere ilegală care fac obiectul unei obligații de returnare, nu este întotdeauna posibil să se asigure faptul că
aceste țări terțe îndeplinesc în mod sistematic obligația stabilită de dreptul internațional de readmitere a proprii
lor resortisanți. Acordurile de readmisie, încheiate sau în curs de negociere de către Uniune sau de către statele
membre și care prevăd garanții adecvate pentru datele cu caracter personal, vizează un număr limitat de astfel
de țări terțe. În situația în care nu există încă astfel de acorduri, datele cu caracter personal ar trebui să fie
transferate de către agenție în scopul facilitării operațiunilor de returnare ale Uniunii, cu condiția îndeplinirii
condițiilor prevăzute la articolul 50 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725.

(102)

Orice transfer de date cu caracter personal de către state membre către țări terțe ar trebui efectuat în conformi
tate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva (UE) 2016/680, după caz. În absența unor acorduri de
readmisie și cu titlu de excepție de la cerința existenței unei decizii privind caracterul adecvat sau a unor
garanții adecvate, statele membre ar trebui să poată transfera date cu caracter personal către autoritățile țărilor
terțe în scopul punerii în aplicare a politicii Uniunii în materie de returnare. Ar trebui să fie posibilă utilizarea
derogării pentru situații specifice prevăzute la articolul 49 din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 38
din Directiva (UE) 2016/680, după caz, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele respective.

(103)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute la articolele 2 și 6 din TUE și
în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”), în special respectul pentru demnitatea umană,
dreptul la viață, interzicerea torturii și a tratamentului sau pedepselor inumane sau degradante, interzicerea tra
ficului de persoane, dreptul la libertate și securitate, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul de
acces la documente, dreptul la azil, precum și protecția împotriva îndepărtării și expulzării, nereturnarea, nedis
criminarea și drepturile copilului.

(104)

Prezentul regulament ar trebui să instituie un mecanism de tratare a plângerilor pentru agenție, în cooperare cu
ofițerul pentru drepturile fundamentale, prin care să se garanteze respectarea drepturilor fundamentale în toate
activitățile agenției. Acesta ar trebui să fie un mecanism administrativ în cadrul căruia ofițerul pentru drepturile
fundamentale ar trebui să aibă responsabilitatea de a trata plângerile primite de către agenție, în conformitate cu
dreptul la o bună administrare. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să examineze admisibilitatea
unei plângeri, să înregistreze plângerile admisibile, să transmită toate plângerile înregistrate directorului executiv,
să transmită plângerile privind membrii echipelor către statul membru de origine și să înregistreze acțiunile
întreprinse de agenție sau de statul membru respectiv în urma plângerilor. Mecanismul ar trebui să fie eficace și
să asigure tratarea corectă a plângerilor. Mecanismul de tratare a plângerilor nu ar trebui să aducă atingere
căilor de atac administrative și judiciare și nu constituie o cerință pentru exercitarea unor astfel de căi de atac.
Anchetele penale ar trebui realizate de către statele membre. Pentru sporirea transparenței și a răspunderii,
agenția prezintă în raportul său anual informații privind mecanismul de soluționare a plângerilor. Raportul ar
trebui să vizeze în mod special numărul de plângeri primite, tipurile de încălcări ale drepturilor fundamentale,
operațiunile în cauză și, dacă este posibil, măsurile întreprinse de agenție și de statele membre în urma plângeri
lor. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să aibă acces la toate informațiile referitoare la respectarea
drepturilor fundamentale, în ceea ce privește toate activitățile agenției. Ofițerul pentru drepturile fundamentale
ar trebui să dispună de personalul și resursele necesare pentru a putea să își îndeplinească efectiv toate sarcinile
în conformitate cu prezentul regulament. Personalul pus la dispoziția ofițerului pentru drepturile fundamentale
ar trebui să aibă competențele și vechimea care corespund extinderii activităților și competențelor agenției.

(105)

Agenția ar trebui să fie independentă în ceea ce privește aspectele tehnice și operative și să aibă autonomie
juridică, administrativă și financiară. În acest scop, este necesar și oportun ca agenția să fie un organ al Uniunii
care să aibă personalitate juridică și să exercite competențele de executare ce îi sunt conferite prin prezentul
regulament.

(106)

Comisia și statele membre ar trebui să fie reprezentate în cadrul Consiliului de administrație pentru a exercita
supravegherea asupra agenției. În măsura în care este posibil, Consiliul de administrație ar trebui să fie format
din șefii de operațiuni din cadrul serviciilor naționale responsabile cu gestionarea frontierelor sau din reprezen
tanți ai acestora. Părțile reprezentate în Consiliul de administrație ar trebui să facă eforturi pentru a limita

14.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/15

rotația reprezentanților lor, pentru a se asigura continuitatea activității acestuia. Consiliului de administrație ar
trebui să i se confere competențele necesare pentru a stabili bugetul agenției, a verifica executarea acestuia,
a adopta norme financiare corespunzătoare, a institui proceduri de lucru transparente pentru procesul decizio
nal al agenției și a numi directorul executiv și trei directori executivi adjuncți, fiecare dintre aceștia urmând să
aibă responsabilități în cadrul unui anumit domeniu de competență al agenției, cum ar fi gestionarea corpului
permanent, supravegherea sarcinilor agenției în ceea ce privește returnările sau gestionarea participării agenției
la sistemele informatice la scară largă. Agenția ar trebui să fie administrată și să funcționeze ținând seama de
principiile abordării comune referitoare la agențiile descentralizate ale Uniunii, adoptată la 19 iulie 2012 de
către Parlamentul European, Consiliu și Comisie.
(107)

Dată fiind implicarea Parlamentului European în domeniile reglementate de prezentul regulament, președintele
Consiliului de administrație ar putea invita un expert al Parlamentului European să participe la reuniunile Con
siliului de administrație.

(108)

În fiecare an, Consiliul de administrație ar trebui să elaboreze un document unic de programare. Atunci când
pregătește respectivul document, Consiliul de administrație ar trebui să țină seama de recomandările grupului
de lucru interinstituțional privind resursele descentralizate ale agențiilor.

(109)

Pentru a se garanta autonomia agenției, acesteia ar trebui să i se acorde un buget propriu, alimentat în principal
dintr-o contribuție a Uniunii. Bugetul agenției ar trebui stabilit respectând principiul întocmirii bugetului în
funcție de performanțe și ținând cont de obiectivele agenției și de rezultatele preconizate ale activităților sale.
Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice în ceea ce privește contribuția Uniunii și alte eventuale sub
venții de la bugetul general al Uniunii. Auditul situațiilor contabile ar trebui să fie efectuat de către Curtea de
Conturi. În situații excepționale, în care bugetul disponibil este considerat insuficient, iar procedura bugetară nu
permite un răspuns adecvat la situații care evoluează rapid, agenția ar trebui să aibă posibilitatea de a primi
granturi din fondurile Uniunii pentru a-și îndeplini sarcinile.

(110)

Directorul executiv, în calitatea sa de ordonator de credite, ar trebui să evalueze în mod regulat riscurile finan
ciare legate de activitățile agenției și să ia măsurile de atenuare necesare în conformitate cu cadrul financiar
aplicabil agenției și să informeze Consiliul de administrație în consecință.

(111)

Se așteaptă ca agenția să se confrunte cu circumstanțe dificile în anii următori în ceea ce privește răspunsul la
nevoile excepționale de recrutare și menținere a personalului calificat dintr-o bază geografică cât mai amplă
posibil.

(112)

În spiritul responsabilității exercitate în comun, agenția ar trebui să solicite personalului pe care îl angajează, în
special personalului statutar al corpului permanent, inclusiv personalului statutar trimis în cadrul activităților
operative, să aibă același nivel de formare, cunoștințe de specialitate și profesionalism ca personalul detașat sau
angajat de statele membre. Prin urmare, agenția ar trebui să examineze și să evalueze dacă personalul său statu
tar se comportă corespunzător în activitățile operative în domeniul controlului la frontieră și al returnării.

(113)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (17) ar trebui să se aplice
fără restricții agenției, care ar trebui să adere la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul
European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne
desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (18).

(114)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului (19), Parchetul European ar trebui să poată
ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii,
conform dispozițiilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului (20).

(17) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile
efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului
European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
(18) JO L 136, 31.5.1999, p. 15.
(19) Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în
ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
(20) Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împo
triva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
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(115)

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (21) ar trebui să se aplice agenției.
Agenția ar trebui să fie cât mai transparentă posibil cu privire la activitățile sale, fără a periclita atingerea obiec
tivelor operațiunilor pe care le desfășoară. Agenția ar trebui să publice informațiile cu privire la toate activitățile
sale. Aceasta ar trebui, de asemenea, să se asigure că publicul și orice parte interesată obține rapid informații cu
privire la activitatea sa.

(116)

Agenția ar trebui, de asemenea, să informeze exhaustiv Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la
activitățile sale.

(117)

Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament. Evaluarea ar trebui să evalueze, printre
altele, atractivitatea agenției ca angajator pentru recrutarea de personal statutar cu scopul de a se asigura calita
tea candidaților și echilibrul geografic.

(118)

Frontierele externe menționate în prezentul regulament sunt cele cărora li se aplică dispozițiile titlului II din
Regulamentul (UE) 2016/399, ceea ce include frontierele externe ale statelor membre ale Schengen, în confor
mitate cu Protocolul nr. 19 privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexat la TUE și la
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(119)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să
i se confere Comisiei competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (22).

(120)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem de gestio
nare integrată a frontierelor externe pentru a se asigura buna funcționare a spațiului Schengen, nu pot fi reali
zate în mod suficient de statele membre acționând în mod necoordonat, dar, având în vedere lipsa controalelor
la frontierele interne, provocările semnificative legate de migrație la frontierele externe, necesitatea de a monito
riza în mod eficient trecerea acestor frontiere și de a contribui la un nivel ridicat de securitate internă în cadrul
Uniunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității,
astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru
realizarea acestor obiective.

(121)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului
Schengen în sensul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei
în ceea ce privește asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schen
gen (23), care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (24). Înțelegerea
dintre Comunitatea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei cu privire la modalitățile de participare
a acestor state la Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor
membre ale Uniunii Europene (25) prevede norme privind participarea acestor țări la activitatea agenției, inclusiv
dispoziții privind contribuțiile financiare și personalul.

(122)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în
sensul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea
Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (26), care se află
sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia
2008/146/CE a Consiliului (27).

(21) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele
Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
(22) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și princi
piilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie
(JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(23) JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
(24) Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniu
nii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare,
a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).
(25) JO L 188, 20.7.2007, p. 19.
(26) JO L 53, 27.2.2008, p. 52.
(27) Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între Uni
unea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în apli
care, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).
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(123)

În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schen
gen în înțelesul Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Prin
cipatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comu
nitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, apli
carea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (28), care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia
1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (29).

(124)

Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe
de altă parte, privind modalitățile de participare a statelor respective la activitățile Agenției Europene pentru
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (30) prevede
norme privind participarea acestor țări la activitatea agenției, inclusiv dispoziții privind contribuțiile financiare
și personalul.

(125)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE,
Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat
membru și nu i se aplică. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, Dane
marca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la care
Consiliul decide cu privire la prezentul regulament dacă îl va pune în aplicare în legislația sa națională.

(126)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu parti
cipă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (31); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adop
tarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(127)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în
conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (32); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezen
tului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(128)

Agenția ar trebui să faciliteze organizarea de acțiuni specifice în cadrul cărora statele membre să poată beneficia
de cunoștințele de specialitate și de instalațiile pe care Irlanda și Regatul Unit ar fi dispuse să le ofere, în condiții
ce urmează a fi stabilite, de la caz la caz, de către Consiliul de administrație. În acest scop, reprezentanții Irlan
dei ar putea fi invitați să ia parte la reuniunile Consiliului de administrație, pentru a le permite să participe pe
deplin la pregătirea acestor acțiuni specifice. Reprezentanții Regatului Unit ar putea fi invitați să participe la
reuniunile Consiliului de administrație până la data în care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit în
temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE.

(129)

Deși Regatul Unit nu participă la prezentul regulament, acestuia i-a fost acordată posibilitatea de a coopera cu
Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, în calitatea sa de stat membru. Având în vedere notifi
carea de către Regatul Unit a intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din TUE, ar
trebui să se aplice dispoziții speciale cooperării operative cu Regatul Unit pe baza prezentului regulament, până
la data în care în care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3)
din TUE sau în cazul intrării în vigoare a unui acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în temeiul
articolului 50 din TUE, care să reglementeze astfel de dispoziții speciale.

(130)

Există o controversă între Regatul Spaniei și Regatul Unit privind demarcarea frontierelor Gibraltarului.

(131)

Suspendarea aplicabilității prezentului regulament cu privire la frontierele Gibraltarului nu implică nicio modifi
care a pozițiilor statelor implicate.

(28) JO L 160, 18.6.2011, p. 21.
(29) Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea
Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la
Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la
punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și
circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).
(30) JO L 243, 16.9.2010, p. 4.
(31) Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a parti
cipa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).
(32) Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquisului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).
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(132)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (33) la 7 noiembrie 2018 și
a emis un aviz la 30 noiembrie 2018.

(133)

Prezentul regulament vizează modificarea și extinderea dispozițiilor Regulamentelor (UE) 2016/1624 și (UE)
nr. 1052/2013. Întrucât modificările care trebuie aduse sunt substanțiale ca număr și natură, ar trebui, din
motive de claritate, ca aceste acte juridice să fie abrogate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I

POLIȚIA DE FRONTIERĂ ȘI GARDA DE COASTĂ LA NIVEL EUROPEAN
Articolul 1
Obiect
Prezentul regulament instituie o Poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european care să asigure o gestionare
europeană integrată a frontierelor externe, în vederea gestionării frontierelor respective într-un mod eficient și cu respec
tarea deplină a drepturilor fundamentale, precum și pentru a spori eficiența politicii Uniunii în materie de returnare.
Prezentul regulament abordează provocările legate de migrație și potențialele provocări și amenințări viitoare la frontie
rele externe. Regulamentul asigură un nivel ridicat de securitate internă în Uniune, cu respectarea deplină a drepturilor
fundamentale, garantând, în același timp, libera circulație a persoanelor în interiorul Uniunii. El contribuie la detectarea,
prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere la frontierele externe.
Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
1. „frontiere externe” înseamnă frontierele externe astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul
(UE) 2016/399;
2. „punct de trecere a frontierei” înseamnă punctul de trecere a frontierei astfel cum este definit la articolul 2 punctul
8 din Regulamentul (UE) 2016/399;
3. „control la frontiere” înseamnă controlul la frontiere astfel cum este definit la articolul 2 punctul 10 din Regula
mentul (UE) 2016/399;
4. „verificări la frontiere” înseamnă verificările la frontiere astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 11 din Regu
lamentul (UE) 2016/399;
5. „supravegherea frontierelor” înseamnă supravegherea frontierelor astfel cum este definită la articolul 2 punctul 12
din Regulamentul (UE) 2016/399;
6. „supravegherea frontierelor aeriene” înseamnă supravegherea oricărui zbor al unei aeronave cu sau fără pilot și al
pasagerilor săi sau al încărcăturii sale, către sau dinspre teritoriul statelor membre, care nu este un zbor intern astfel
cum este definit la articolul 2 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2016/399;
7. „conștientizarea situației” înseamnă capacitatea de a monitoriza, a detecta, a identifica, a urmări și a înțelege acti
vitățile transfrontaliere ilegale pentru a identifica motive justificate pentru măsurile de reacție pe baza combinării
cunoștințelor existente cu informațiile noi și pentru a avea o capacitate îmbunătățită de a reduce numărul pierderi
lor de vieți omenești în rândul migranților la frontierele externe, de-a lungul sau în apropierea acestora;
8. „capacitate de reacție” înseamnă capacitatea de a executa acțiuni cu scopul de a combate activitățile transfrontaliere
ilegale la frontierele externe, de-a lungul sau în apropierea acestora, inclusiv mijloacele și termenele necesare pentru
a reacționa în mod adecvat;
9. „EUROSUR” înseamnă cadrul pentru schimbul de informații și cooperarea între statele membre și Agenția Europe
ană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă;
(33) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație
a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
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10. „tablou situațional” înseamnă o agregare de date și informații de geolocalizare în timp aproape real primite de la
diferite autorități, senzori, platforme și alte surse, care sunt transmise prin intermediul unor canale de comunicare și
informare securizate și pot fi prelucrate, afișate selectiv și partajate cu alte autorități relevante, în scopul conștienti
zării situației și al sprijinirii capacității de reacție la frontierele externe, de-a lungul sau în apropierea acestora și în
zona prefrontalieră;
11. „secțiune de frontieră externă” înseamnă întreaga frontieră externă a unui stat membru sau o parte a acesteia, astfel
cum este definită de dreptul intern sau astfel cum este determinată de centrul național de coordonare sau orice altă
autoritate națională responsabilă;
12. „criminalitate transfrontalieră” înseamnă orice infracțiune gravă cu o dimensiune transfrontalieră săvârșită sau pen
tru care a existat o tentativă la frontierele externe, de-a lungul sau în apropierea acestora;
13. „zonă prefrontalieră” înseamnă regiunea geografică situată în afara frontierelor externe care este relevantă pentru
gestionarea frontierelor externe prin analiza de risc și conștientizarea situației;
14. „incident” înseamnă o situație legată de imigrația ilegală, de criminalitatea transfrontalieră sau un risc pentru viețile
migranților la frontierele externe, de-a lungul sau în apropierea acestora;
15. „personal statutar” înseamnă personalul angajat de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
în conformitate cu Statutul funcționarilor Uniunii Europene („Statutul funcționarilor”) și cu Regimul aplicabil celor
lalți agenți ai Uniunii („Regimul aplicabil celorlalți agenți”), prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO)
nr. 259/68 al Consiliului (34);
16. „personal operativ” înseamnă polițiști de frontieră, escorte pentru returnări, specialiști în materie de returnare și alte
categorii relevante de personal care constituie corpul permanent al Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel
european, în conformitate cu cele patru categorii prevăzute la articolul 54 alineatul (1), care acționează ca membri
ai echipelor cu competențe executive, după caz, și personalul statutar responsabil cu funcționarea unității centrale
a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) care nu poate fi trimis în cadrul
echipelor;
17. „membru al echipelor” înseamnă un membru al corpului permanent al Poliției de frontieră și gărzii de coastă la
nivel european trimis prin intermediul echipelor de gestionare a frontierelor, al echipelor de sprijin pentru gestiona
rea migrației și al echipelor de returnare;
18. „echipe de gestionare a frontierelor” înseamnă echipe formate din corpul permanent al Poliției de frontieră și gărzii
de coastă la nivel european care urmează să fie trimise în cursul operațiunilor comune la frontierele externe și al
intervențiilor rapide la frontieră în statele membre și în țările terțe;
19. „echipe de sprijin pentru gestionarea migrației” înseamnă echipe de experți care furnizează întăriri tehnice și opera
tive statelor membre, inclusiv în zonele hotspot, alcătuite din personal operativ, experți din cadrul Biroului Euro
pean de Sprijin pentru Azil (EASO) și din cadrul Europol și, dacă este relevant, din experți din cadrul Agenției
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), al altor organe, oficii și agenții ale Uniunii, și din statele
membre;
20. „stat membru gazdă” înseamnă un stat membru pe teritoriul căruia are loc sau de pe teritoriul căruia este lansată
o operațiune comună sau o intervenție rapidă la frontieră, o operațiune de returnare sau o intervenție de returnare
ori pe teritoriul căruia este trimisă o echipă de sprijin pentru gestionarea migrației;
21. „stat membru de origine” înseamnă statul membru din care un membru al personalului este trimis sau detașat în
cadrul corpului permanent al Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european;
22. „stat membru participant” înseamnă un stat membru care participă la o operațiune comună, o intervenție rapidă la
frontieră, o operațiune de returnare, o intervenție de returnare sau la trimiterea unei echipe de sprijin pentru gestio
narea migrației prin punerea la dispoziție de echipamente tehnice sau de personalul pentru corpul permanent al
Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, precum și un stat membru care participă la operațiuni de
returnare sau intervenții de returnare prin punerea la dispoziție de echipamente tehnice sau de personal, dar care nu
este un stat membru gazdă;
(34) JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
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23. „zonă hotspot” înseamnă o zonă creată la cererea statului membru gazdă în care statul membru gazdă, Comisia,
agențiile relevante ale Uniunii și statele membre participante cooperează pentru a gestiona o provocare existentă sau
potențială disproporționată legată de migrație, caracterizată printr-o creștere semnificativă a numărului de migranți
care sosesc la frontierele externe;
24. „returnare” înseamnă returnare astfel cum este definită la articolul 3 punctul 3 din Directiva 2008/115/CE;
25. „decizie de returnare” înseamnă o decizie sau un alt act de natură administrativă sau judiciară prin care șederea unui
resortisant al unei țări terțe este stabilită sau declarată ca fiind ilegală și prin care se impune sau se stabilește
obligația de returnare, care respectă Directiva 2008/115/CE;
26. „persoană returnată” înseamnă un resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală, care face obiectul
unei decizii executorii de returnare;
27. „operațiune de returnare” înseamnă o operațiune care este organizată sau coordonată de Agenția Europeană pentru
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și care implică întăriri tehnice și operative furnizate unuia sau mai multor
state membre și prin care persoanele returnate dintr-unul sau mai multe state membre sunt returnate fie forțat, fie
în mod voluntar, indiferent de mijloacele de transport utilizate;
28. „intervenție de returnare” înseamnă o activitate a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
prin care se furnizează statelor membre o asistență tehnică și operațională sporită, constând în trimiterea unor
echipe de returnare și în organizarea de operațiuni de returnare;
29. „echipe de returnare” înseamnă echipe formate din corpul permanent al Poliției de frontieră și gărzii de coastă la
nivel european care urmează să fie trimise în cursul operațiunilor de returnare, al intervențiilor de returnare în
statele membre sau în cursul altor activități operative legate de punerea în aplicare a sarcinilor legate de returnare;
30. „ofițer de legătură în materie de imigrație” înseamnă ofițer de legătură în materie de imigrație astfel cum este definit
în articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2019/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (35).
Articolul 3
Gestionarea europeană integrată a frontierelor
(1)

Gestionarea europeană integrată a frontierelor are următoarele componente:

(a) controlul la frontiere, care include măsuri de facilitare a trecerii legale a frontierelor și, după caz: măsuri legate de
prevenirea și depistarea criminalității transfrontaliere la frontierele externe, în principal traficul de migranți, traficul
de persoane și terorism; și mecanisme și proceduri pentru identificarea persoanelor vulnerabile și a minorilor
neînsoțiți, și pentru identificarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau doresc să solicite pro
tecție internațională și informarea și îndrumarea acestor persoane;
(b) operațiunile de căutare și de salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, lansate și efectuate în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 656/2014 și cu dreptul internațional, desfășurate în situații care pot surveni în cursul
operațiunilor de supraveghere a frontierelor pe mare;
(c) analiza de risc pentru securitatea internă și analiza amenințărilor susceptibile să afecteze funcționarea sau securitatea
frontierelor externe;
(d) schimbul de informații și cooperarea între statele membre în domeniile reglementate de prezentul regulament, pre
cum și schimbul de informații și cooperarea între statele membre și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și
Garda de Coastă, inclusiv sprijinul coordonat de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă;
(e) cooperarea interinstituțională între autoritățile naționale din fiecare stat membru responsabile cu controlul la fronti
ere sau cu alte sarcini efectuate la frontiere, precum și între autoritățile responsabile cu returnarea din fiecare stat
membru, inclusiv schimbul periodic de informații prin intermediul instrumentelor existente pentru schimbul de
informații, inclusiv, după caz, cooperarea cu organismele naționale însărcinate cu protecția drepturilor fundamentale;
(35) Regulamentul (UE) 2019/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind crearea unei rețele de ofițeri de
legătură în materie de imigrație (JO L 198, 25.7.2019, p. 88).
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(f) cooperarea dintre instituțiile, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii în domeniile care intră sub incidența
prezentului regulament, inclusiv prin schimburi periodice de informații;
(g) cooperarea cu țările terțe în domeniile acoperite de prezentul regulament, cu un accent deosebit pe țările terțe înve
cinate și pe țările terțe care, pe baza unei analize de risc, au fost identificate drept țări de origine sau de tranzit
pentru imigrația ilegală;
(h) măsurile tehnice și operative în spațiul Schengen, care au legătură cu controlul la frontiere și care sunt concepute
pentru a aborda imigrația ilegală și a combate criminalitatea transfrontalieră într-un mod mai eficient;
(i) returnarea resortisanților țărilor terțe care fac obiectul deciziilor de returnare emise de un stat membru;
(j) utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, inclusiv a sistemelor informatice la scară largă;
(k) un mecanism de control al calității, în special mecanismul de evaluare Schengen, evaluarea vulnerabilității și even
tuale mecanisme naționale, pentru a asigura punerea în aplicare a dreptului Uniunii în domeniul gestionării
frontierelor;
(l) mecanisme de solidaritate, în special instrumentele de finanțare ale Uniunii.
(2) Drepturile fundamentale, educația și formarea, precum și cercetarea și inovarea sunt componente generale ale
punerii în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor.
Articolul 4
Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european
Autoritățile naționale ale statelor membre responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv garda de coastă în măsura în
care îndeplinește sarcini de control la frontiere, autoritățile naționale responsabile cu returnarea și Agenția Europeană
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (denumită în continuare „agenția”) constituie Poliția de frontieră și garda
de coastă la nivel european.
Articolul 5
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
(1)

Agenția este reglementată de prezentul regulament.

(2) Agenția include corpul permanent al Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european (denumit în conti
nuare „corpul permanent”) prevăzut la articolul 54, cu o capacitate de până la 10 000 de membri ai personalului opera
tiv, în concordanță cu anexa I.
(3) Pentru a asigura coerența gestionării europene integrate a frontierelor, agenția facilitează și eficientizează aplicarea
măsurilor Uniunii referitoare la gestionarea frontierelor externe, în special a Regulamentului (UE) 2016/399, și a măsuri
lor Uniunii referitoare la returnare.
(4) Agenția contribuie la aplicarea continuă și uniformă a dreptului Uniunii, inclusiv a acquis-ului Uniunii în domeniul
drepturilor fundamentale, în special Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare
„Carta”), la frontierele externe. Contribuția sa include schimburile de bune practici.
Articolul 6
Răspundere
Agenția este răspunzătoare în fața Parlamentului European și a Consiliului, în conformitate cu prezentul regulament.
Articolul 7
Responsabilitatea partajată
(1) Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european pune în aplicare gestionarea europeană integrată a frontie
relor ca responsabilitate partajată a agenției și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv
a gărzii de coastă în măsura în care efectuează operațiuni de supraveghere a frontierelor maritime sau îndeplinește orice
alte sarcini de control la frontiere. Statelor membre le revine principala responsabilitate pentru gestionarea propriilor
secțiuni ale frontierelor externe.
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(2) Agenția acordă asistență tehnică și operațională în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor legate de retur
nare, astfel cum se menționează la articolul 48 din prezentul regulament, la cererea statului membru în cauză sau din
proprie inițiativă și cu acordul statului membru în cauză. Statelor membre le revine responsabilitatea exclusivă de
a emite deciziile de returnare și de a adopta măsurile privind luarea în custodie publică a persoanelor returnate în con
formitate cu Directiva 2008/115/CE.
(3) Statele membre asigură gestionarea frontierelor lor externe și executarea deciziilor de returnare, în strânsă coope
rare cu agenția, în interes propriu și în interesul comun al tuturor statelor membre, cu respectarea deplină a dreptului
Uniunii, inclusiv cu respectarea drepturilor fundamentale, și în conformitate cu ciclul multianual de politică strategică
pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor menționat la articolul 8.
(4) Agenția sprijină aplicarea măsurilor Uniunii care au legătură cu gestionarea frontierelor externe și cu executarea
deciziilor de returnare consolidând, evaluând și coordonând acțiunile statelor membre, precum și furnizând asistență
tehnică și operațională, în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor respective și aspectele legate de returnare.
Agenția nu sprijină măsuri și nu participă la activități legate de controlul la frontierele interne. Agenția este pe deplin
responsabilă și răspunzătoare pentru orice decizie pe care o ia, precum și pentru orice activitate pentru care îi revine
responsabilitatea exclusivă în temeiul prezentului regulament.
(5) Statele membre pot coopera la nivel operativ cu alte state membre sau țări terțe, în cazul în care o astfel de coope
rare este compatibilă cu sarcinile agenției. Statele membre se abțin de la orice activitate care ar putea periclita funcționa
rea agenției sau realizarea obiectivelor acesteia. Statele membre transmit agenției rapoarte privind cooperarea lor opera
tivă cu alte state membre sau țări terțe la frontierele externe și în materie de returnare. Directorul executiv informează
cu regularitate și cel puțin o dată pe an Consiliul de administrație cu privire la aceste aspecte.

Articolul 8
Ciclul multianual de politică strategică pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor
(1) Comisia și Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european asigură eficacitatea gestionării europene inte
grate a frontierelor printr-un ciclu multianual de politică strategică, care este adoptat în conformitate cu procedura pre
văzută la alineatul (4).
(2) Politica strategică multianuală pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor stabilește modul în care tre
buie abordate, într-un mod coerent, integrat și sistematic, provocările din domeniul gestionării frontierelor și al returnă
rii. Această politică stabilește prioritățile de politică și oferă orientări strategice pentru o perioadă de cinci ani în legătură
cu componentele prevăzute la articolul 3.
(3) Ciclul politicii strategice multianuale pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor cuprinde patru etape,
astfel cum se prevede la alineatele (4)-(7).
(4) Pe baza analizei strategice de risc pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor menționată la articolul 29
alineatul (2), Comisia pregătește un document de politică ce dezvoltă o politică strategică multianuală pentru gestionarea
europeană integrată a frontierelor. Comisia prezintă documentul respectiv Parlamentului European și Consiliului în vede
rea discutării. În urma acestei discuții, Comisia adoptă o comunicare care stabilește politica strategică multianuală pentru
gestionarea europeană integrată a frontierelor.
(5) Pentru a pune în aplicare politica strategică multianuală pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor,
agenția stabilește, printr-o decizie a Consiliului de administrație pe baza unei propuneri a directorului executiv, elaborată
în strânsă cooperare cu statele membre și cu Comisia, o strategie tehnică și operațională pentru gestionarea europeană
integrată a frontierelor. Agenția ia în considerare, atunci când acest lucru se justifică, situația specifică a statelor membre,
în special pozițiile lor geografice. Această strategie tehnică și operațională trebuie să fie în concordanță cu articolul 3 și
cu politica strategică multianuală pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor. Ea promovează și sprijină pune
rea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor în toate statele membre.
(6) În vederea punerii în aplicare a politicii strategice multianuale pentru gestionarea europeană integrată a frontiere
lor, statele membre stabilesc strategii naționale pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor printr-o strânsă
cooperare între toate autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor externe și cu returnarea. Aceste stra
tegii naționale sunt conforme cu articolul 3, cu politica strategică multianuală pentru gestionarea europeană integrată
a frontierelor și cu strategia tehnică și operațională.
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(7) La patru ani de la adoptarea politicii strategice multianuale pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor,
Comisia efectuează o evaluare detaliată a punerii sale în aplicare. Rezultatele evaluării sunt luate în considerare la pregă
tirea următorului ciclu al politicii strategice multianuale. Statele membre și agenția pun la dispoziția Comisiei
informațiile necesare în timp util pentru efectuarea evaluării respective. Comisia transmite rezultatele evaluării respective
Parlamentului European și Consiliului.
(8) În cazul în care situația la frontierele externe sau în domeniul returnării necesită o modificare a priorităților de
politică, Comisia modifică politica strategică multianuală pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor sau părți
relevante ale acesteia în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (4).
Atunci când Comisia modifică politica strategică multianuală în conformitate cu primul paragraf, strategia tehnică și
operațională și strategiile naționale sunt, dacă este necesar, adaptate.
Articolul 9
Planificarea integrată
(1) Pe baza ciclului multianual de politică strategică pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, Poliția de
frontieră și garda de coastă la nivel european instituie un proces de planificare integrată pentru gestionarea frontierelor
și pentru returnare, inclusiv procese de planificare operativă, planificare de contingență și planificare de dezvoltare
a capacității. Procesul respectiv de planificare integrată se stabilește în conformitate cu alineatele (2), (3) și (4) din pre
zentul articol.
(2) Statele membre și agenția adoptă planuri operaționale privind gestionarea frontierelor și a returnării. Planurile
operaționale ale statelor membre referitoare la secțiunile de frontieră cu niveluri de impact ridicate și critice sunt coor
donate cu statele membre învecinate și cu agenția în scopul punerii în aplicare a măsurilor transfrontaliere necesare și al
furnizării de sprijin din partea agenției. În ceea ce privește activitățile agenției, procesele de planificare operativă pentru
anul următor se stabilesc în anexa la documentul unic de programare menționat la articolul 102. Pentru fiecare activi
tate operativă specifică, procesele de planificare operativă trebuie să aibă ca rezultat planurile operative menționate la
articolul 38 și la articolul 74 alineatul (3). Planurile operaționale sau părți din acestea pot fi clasificate în mod corespun
zător, după caz, în conformitate cu articolul 92.
(3) Fiecare stat membru adoptă un plan de contingență pentru gestionarea propriilor frontiere și a returnării. În con
formitate cu strategiile naționale de gestionare integrată a frontierelor, planurile de contingență descriu toate măsurile și
resursele necesare pentru o eventuală consolidare a capacităților, inclusiv la nivel de logistică și de sprijin, atât la nivel
național, cât și din partea agenției.
Partea din planurile de contingență care necesită sprijinul suplimentar al Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel
european este pregătită în comun de fiecare stat membru în cauză și de agenție, în strânsă coordonare cu statele mem
bre învecinate.
(4) Statele membre adoptă planuri naționale de dezvoltare a capacităților de gestionare a frontierelor și a returnării, în
conformitate cu propriile lor strategii naționale de gestionare integrată a frontierelor. Planurile naționale respective de
dezvoltare a capacităților trebuie să descrie evoluția pe termen mediu și lung a capacităților naționale de gestionare
a frontierelor și a returnării.
Planurile naționale de dezvoltare a capacităților abordează evoluția fiecărei componente a gestionării europene integrate
a frontierelor, în special politica de recrutare și de formare a polițiștilor de frontieră și a specialiștilor în materie de
returnare, achiziționarea și întreținerea echipamentelor, activitățile necesare de cercetare și dezvoltare și cerințele în
materie de finanțare și sursele de finanțare corespunzătoare.
(5) Planurile de contingență și planurile naționale de dezvoltare a capacităților menționate la alineatele (3) și (4) se
bazează pe scenariile care sunt derivate din analiza de risc. Scenariile respective reflectă posibila evoluție a situației la
frontierele externe și în domeniul imigrației ilegale, precum și provocările identificate în cadrul ciclului multianual de
politică strategică pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor. Scenariile respective se stabilesc în planurile de
contingență și în planurile naționale de dezvoltare a capacității de care sunt legate.
(6) Metodologia și procedura de stabilire a planurilor menționate la alineatele (3) și (4) se adoptă de către Consiliul de
administrație, după consultarea statelor membre, pe baza unei propuneri a directorului executiv.
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(7) Agenția elaborează o sinteză a planurilor naționale de dezvoltare a capacităților, o strategie multianuală pentru
achiziționarea echipamentelor agenției menționată la articolul 63 și planificarea multianuală a profilurilor pentru corpul
permanent.
Agenția transmite această sinteză statelor membre și Comisiei în vederea identificării posibilelor sinergii și oportunități
de cooperare în diversele domenii care fac obiectul planurilor naționale de dezvoltare a capacităților, inclusiv în dome
niul achizițiilor publice comune. Pe baza sinergiilor identificate, agenția poate invita statele membre să participe la
acțiunile de cooperare subsecvente.
(8) Consiliul de administrație se reunește cel puțin o dată pe an pentru a discuta și a aproba foaia de parcurs privind
dezvoltarea capacității Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european. Foaia de parcurs privind dezvoltarea
capacităților este propusă de către directorul executiv pe baza sintezei planurilor naționale de dezvoltare a capacităților,
ținând seama, printre altele, de rezultatele analizelor de risc și ale evaluărilor privind vulnerabilitatea efectuate în confor
mitate cu articolele 29 și 32 și de planurile multianuale ale agenției. După aprobarea foii de parcurs privind dezvoltarea
capacității de către Consiliul de administrație, aceasta se anexează la strategia tehnică și operațională menționată la
articolul 8 alineatul (5).
CAPITOLUL II

FUNCȚIONAREA POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ȘI GĂRZII DE COASTĂ LA NIVEL EUROPEAN
SECȚIUNEA 1

Sarcinile Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
Articolul 10
Sarcinile Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
(1)

Agenția îndeplinește următoarele sarcini:

(a)

monitorizează fluxurile de migrație și efectuează analize de risc cu privire la toate aspectele gestionării integrate
a frontierelor;

(b)

monitorizează nevoile operative ale statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a returnărilor, inclusiv
prin colectarea de date operative;

(c)

efectuează evaluări ale vulnerabilității care includ evaluări ale capacității statelor membre și ale gradului de pregă
tire al acestora pentru a face față amenințărilor și provocărilor cu care se confruntă la frontierele externe;

(d)

monitorizează gestionarea frontierelor externe prin intermediul ofițerilor de legătură ai agenției în statele membre;

(e)

monitorizează respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile sale la frontierele externe și în operațiunile
de returnare;

(f)

sprijină dezvoltarea și funcționarea EUROSUR;

(g)

sprijină statele membre în situațiile în care este nevoie de o asistență tehnică și operațională sporită la frontierele
externe, prin coordonarea și organizarea de operațiuni comune, ținând seama de faptul că unele situații pot
implica urgențe umanitare și operațiuni de salvare pe mare în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul
internațional;

(h)

sprijină statele membre în situațiile în care este nevoie de o asistență tehnică și operațională sporită la frontierele
externe, prin lansarea de intervenții rapide la frontierele externe ale statelor membre care se confruntă cu provo
cări specifice și disproporționate, ținând seama de faptul că unele situații pot implica urgențe umanitare și
operațiuni de salvare pe mare în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul internațional;

(i)

oferă asistență tehnică și operațională statelor membre și țărilor terțe, în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 656/2014 și cu dreptul internațional, în operațiunile de căutare și de salvare a persoanelor aflate în pericol pe
mare, care pot fi declanșate în cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor pe mare;
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(j)

trimite corpul permanent în cadrul echipelor de gestionare a frontierelor, al echipelor de sprijin pentru gestionarea
migrației și al echipelor de returnare (denumite generic „echipe”) în cursul operațiunilor comune și al intervențiilor
rapide la frontieră, al operațiunilor de returnare și al intervențiilor de returnare;

(k)

constituie o rezervă de echipamente tehnice, inclusiv o rezervă de echipamente pentru reacție rapidă, care urme
ază să fie trimise în cadrul operațiunilor comune, al intervențiilor rapide la frontieră și al echipelor de sprijin
pentru gestionarea migrației, precum și în cadrul operațiunilor de returnare și al intervențiilor de returnare;

(l)

dezvoltă și gestionează, cu sprijinul unui mecanism intern de control al calității, capacitățile umane și tehnice
proprii în scopul de a contribui la corpul permanent, inclusiv la recrutarea și formarea membrilor personalului
său care acționează în calitate de membri ai echipei, și la rezerva de echipamente tehnice;

(m)

în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele hotspot;
(i) trimite personal operativ și echipamente tehnice pentru a oferi sprijin în vederea verificării, a intervievării
migranților pentru culegerea de informații, a identificării și a prelevării de amprente digitale;
(ii) stabilește, în cooperare cu EASO și cu autoritățile naționale competente, o procedură pentru a îndruma per
soanele care au nevoie de protecție internațională sau care doresc să o solicite și pentru a oferi informații
inițiale acestor persoane, inclusiv o procedură pentru identificarea grupurilor vulnerabile;

(n)

oferă sprijin în toate etapele procesului de returnare, fără a intra în aspectele de fond ale deciziilor de returnare,
care rămân în responsabilitatea exclusivă a statelor membre, oferă asistență în ceea ce privește coordonarea și
organizarea operațiunilor de returnare și acordă sprijin tehnic și operativ în vederea îndeplinirii obligației de retur
nare a persoanelor returnate și sprijin tehnic și operativ pentru operațiunile și intervențiile de returnare, inclusiv
în circumstanțe care impun o asistență sporită;

(o)

instituie o rezervă de observatori pentru returnările forțate;

(p)

trimite echipe de returnare în cursul intervențiilor de returnare;

(q)

în cadrul mandatelor respective ale agențiilor vizate, cooperează cu Europol și cu Eurojust și oferă sprijin statelor
membre în situațiile în care este nevoie de o asistență tehnică și operațională sporită la frontierele externe în lupta
împotriva criminalității transfrontaliere și a terorismului;

(r)

cooperează cu EASO, în cadrul mandatelor lor respective, în special pentru a facilita luarea de măsuri în cazurile
în care resortisanții țărilor terțe a căror cerere de protecție internațională a fost respinsă printr-o decizie definitivă
fac obiectul returnării;

(s)

cooperează cu FRA, în cadrul mandatelor lor respective, pentru a asigura aplicarea continuă și uniformă
a acquis-ului Uniunii în domeniul drepturilor fundamentale;

(t)

cooperează cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) și cu Agenția Europeană pentru Siguranță
Maritimă (EMSA), în cadrul mandatelor lor respective, în vederea sprijinirii autorităților naționale care îndeplinesc
funcțiile de gardă de coastă prevăzute la articolul 69, inclusiv salvarea de vieți pe mare, prin furnizarea de servicii,
informații, echipamente și formare, precum și prin coordonarea operațiunilor cu scopuri multiple;

(u)

cooperează cu țările terțe în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament, inclusiv prin eventuala
trimitere operativă a echipelor de gestionare a frontierelor în țări terțe;

(v)

acordă sprijin statelor membre și țărilor terțe în contextul cooperării tehnice și operative dintre acestea în ceea ce
privește aspectele care intră sub incidența prezentului regulament;

(w)

acordă sprijin statelor membre și țărilor terțe în ceea ce privește formarea polițiștilor de frontieră naționali, a altor
categorii relevante de personal și a experților în materie de returnare, inclusiv prin stabilirea unor standarde și
programe comune de formare, care acoperă și drepturile fundamentale;

(x)

participă la dezvoltarea și gestionarea activităților de cercetare și inovare relevante pentru controlul frontierelor
externe, inclusiv utilizarea tehnologiilor avansate de supraveghere, și dezvoltă proiecte-pilot proprii dacă acest
lucru este necesar pentru realizarea activităților prevăzute de prezentul regulament;
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(y)

dezvoltă standarde tehnice pentru schimbul de informații;

(z)

sprijină elaborarea de standarde tehnice pentru echipamentele din domeniul controlului la frontiere și al returnării,
inclusiv pentru interconectarea sistemelor și a rețelelor, și sprijină, după caz, dezvoltarea de standarde minime
comune pentru supravegherea frontierelor externe, în conformitate cu responsabilitățile respective ale statelor
membre și ale Comisiei;

(aa)

instituie și asigură funcționarea rețelei de comunicații menționate la articolul 14;

(ab) dezvoltă și operează, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725, sisteme de informații care permit schim
bul rapid și fiabil de informații referitoare la riscurile emergente în ceea ce privește gestionarea frontierelor
externe, imigrația ilegală și returnarea, în strânsă cooperare cu Comisia, cu organele, oficiile și agențiile Uniunii,
precum și cu Rețeaua europeană de migrație instituită prin Decizia 2008/381/CE a Consiliului (36);
(ac)

furnizează asistența necesară pentru dezvoltarea unui mediu comun de schimb de informații, inclusiv pentru inte
roperabilitatea sistemelor, după caz;

(ad) stabilește standarde înalte pentru gestionarea frontierelor, permițând transparența și controlul public, respectând
pe deplin dreptul aplicabil și asigurând respectarea, protejarea și promovarea drepturilor fundamentale;
(ae)

gestionează și operează sistemul „Documente false și autentice online” menționat la articolul 79 și sprijină statele
membre prin facilitarea detectării fraudării documentelor;

(af)

îndeplinește sarcinile și obligațiile care revin agenției în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1240 al Parlamentului
European și al Consiliului (37) și asigură instituirea și funcționarea unității centrale a ETIAS în conformitate cu
articolul 7 din regulamentul respectiv;

(ag)

acordă sprijin statelor membre în ceea ce privește facilitarea persoanelor să traverseze frontierele externe.

(2) Agenția realizează acțiuni de comunicare cu privire la aspectele care țin de competența sa. Aceasta îi oferă publicu
lui informații exacte, detaliate, prompte și cuprinzătoare cu privire la activitățile sale.
Activitățile de comunicare nu prejudiciază sarcinile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, și în special nu dezvă
luie informații cu caracter operativ care, dacă ar fi făcute publice, ar periclita atingerea obiectivului operațiunilor.
Agenția realizează acțiunile de comunicare fără a aduce atingere articolului 92 și în conformitate cu planurile de comu
nicare și difuzare aplicabile adoptate de Consiliul de administrație și în strânsă cooperare, după caz, cu alte organe, oficii
și agenții.

SECȚIUNEA 2

Schimbul de informații și cooperarea
Articolul 11
Obligația de a coopera cu bună credință
Agenția și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv garda de coastă în măsura în care înde
plinește sarcini de control la frontiere, și autoritățile naționale responsabile cu returnarea au obligația de a coopera cu
bună credință și de a face schimb de informații.
(36) Decizia 2008/381/CE a Consiliului din 14 mai 2008 de instituire a unei Rețele europene de migrație (JO L 131, 21.5.2008, p. 7).
(37) Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului euro
pean de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE)
nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).
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Articolul 12
Obligația de a face schimb de informații
(1) În scopul de a-și îndeplini sarcinile care le sunt conferite prin prezentul regulament, agenția și autoritățile
naționale responsabile cu gestionarea frontierelor și returnările, inclusiv garda de coastă în măsura în care îndeplinește
sarcini de control la frontiere și autoritățile naționale responsabile cu returnarea, partajează toate informațiile necesare,
în timp util și cu exactitate, în conformitate cu prezentul regulament și cu alte dispoziții relevante din dreptul Uniunii și
din dreptul intern privind schimbul de informații.
(2) Agenția ia măsurile adecvate în vederea facilitării schimbului de informații relevante pentru sarcinile sale cu Comi
sia și statele membre.
Dacă informațiile sunt relevante pentru îndeplinirea sarcinilor sale, agenția transmite informațiile respective altor organe,
oficii sau agenții relevante ale Uniunii, în scopul analizei de risc, al colectării de date statistice, al evaluării situației din
țări terțe, al formării și al acordării de sprijin statelor membre în legătură cu planificarea de contingență. În acest scop,
între organele, oficiile și agențiile Uniunii se dezvoltă instrumentele și structurile necesare.
(3) Agenția ia toate măsurile necesare pentru a facilita schimbul de informații relevante pentru sarcinile sale cu Irlanda
și Regatul Unit, în cazul în care aceste informații au legătură cu activitățile la care acestea participă în conformitate cu
articolul 70 și articolul 100 alineatul (5).

Articolul 13
Punctele de contact naționale
(1) Fiecare stat membru desemnează un punct de contact național pentru comunicarea cu agenția în toate aspectele
legate de activitățile agenției, fără a aduce atingere rolului centrelor naționale de coordonare. Punctele de contact
naționale trebuie să fie accesibile în orice moment și să asigure difuzarea în timp util a tuturor informațiilor primite de
la agenție către toate autoritățile relevante din statul membru în cauză, în special membrii Consiliului de administrație și
centrul național de coordonare.
(2) Statele membre pot desemna până la doi membri ai personalului care reprezintă punctul lor de contact național
pentru a fi desemnați la agenție ca ofițeri de legătură. Ofițerii de legătură facilitează comunicarea dintre punctul de
contact național și agenție și pot, dacă este necesar, să participe la reuniunile relevante.
(3) Agenția asigură ofițerilor de legătură spațiile necesare în sediul său, precum și un sprijin adecvat pentru îndeplini
rea sarcinilor acestora. Toate celelalte costuri care apar în legătură cu trimiterea ofițerilor de legătură sunt suportate de
statul membru. Consiliul de administrație precizează normele și condițiile trimiterii, precum și normele privind sprijinul
adecvat care urmează să fie asigurat.

Articolul 14
Rețeaua de comunicații
(1) Agenția instituie o rețea de comunicații și asigură funcționarea acesteia pentru a pune la dispoziție instrumente
analitice și de comunicare și pentru a permite schimbul de informații sensibile neclasificate și de informații clasificate
într-un mediu securizat și în timp aproape real cu și între centrele naționale de coordonare.
Orice sistem sau aplicație care utilizează rețeaua de comunicații respectă dreptul Uniunii privind protecția datelor pe
durata întregului său ciclu de viață.
Rețeaua de comunicații funcționează 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână și permite:
(a) schimbul bilateral și multilateral de informații în timp aproape real;
(b) conferințe audio și video;
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(c) gestionarea, stocarea, transmiterea și prelucrarea în mediu securizat a informațiilor sensibile neclasificate;
(d) gestionarea, stocarea, transmiterea și prelucrarea în mediu securizat a informațiilor clasificate UE până la nivelul
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL sau niveluri de clasificare naționale echivalente, asigurând că informațiile
clasificate sunt gestionate, stocate, transmise și prelucrate într-o secțiune separată și acreditată în mod corespunzător
a rețelei de comunicații.
(2) Agenția oferă asistență tehnică și se asigură că rețeaua de comunicații este disponibilă în permanență și este în
măsură să susțină sistemul de comunicații și informații gestionat de agenție.
Articolul 15
Sistemele de schimb de informații și aplicațiile gestionate de agenție
(1) Agenția poate lua toate măsurile necesare în vederea facilitării schimbului de informații relevante pentru sarcinile
sale cu Parlamentul European, Consiliul, Comisia, statele membre și, dacă este cazul, cu alte instituții ale Uniunii și orga
nele, oficiile și agențiile Uniunii și organizațiile internaționale menționate la articolul 68 alineatul (1) și cu țările terțe
conform articolului 71.
(2) Agenția dezvoltă, pune în aplicare și operează un sistem de informații capabil să facă schimb de informații clasifi
cate și sensibile neclasificate cu actorii menționați la alineatul (1) din prezentul articol, precum și să facă schimb de date
cu caracter personal menționate la articolele 86-91, în conformitate cu articolul 92.
(3) Agenția pune în aplicare sistemele de informații menționate la alineatul (2) de la prezentul articol în cadrul rețelei
de comunicații menționată la articolul 14, după caz.
Articolul 16
Standarde tehnice pentru schimbul de informații
Agenția elaborează standarde tehnice în cooperare cu statele membre, pentru:
(a) a interconecta rețeaua de comunicații menționată la articolul 14 cu rețelele naționale utilizate pentru stabilirea tablo
urilor situaționale naționale menționate la articolul 25 și cu alte sisteme de informații relevante în sensul prezentului
regulament;
(b) a dezvolta sisteme de schimb de informații și aplicații software relevante ale agenției și ale statelor membre, în sensul
prezentului regulament, și a stabili interfețe între aceste sisteme și aplicații;
(c) a transmite tablourile situaționale și, după caz, tablourile situaționale specifice menționate la articolul 27 și a asigura
comunicarea între unitățile și centrele relevante ale autorităților naționale competente și cu echipele trimise de
agenție prin diverse mijloace de comunicare, cum ar fi comunicațiile prin satelit și rețelele radio;
(d) a comunica poziția activelor proprii, utilizând în mod optim dezvoltarea tehnologică a sistemului de navigație prin
satelit instituit în cadrul programului Galileo, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului (38).
Articolul 17
Asigurarea informațiilor
Statele membre se asigură, prin intermediul centrului lor național de coordonare și sub supravegherea autorităților
naționale competente, că autoritățile lor, agențiile lor și alte organisme naționale, atunci când utilizează rețeaua de
comunicații menționată la articolul 14 și sistemele de schimb de informații ale agenției:
(a) au acces corespunzător și continuu la sistemele și rețelele relevante ale agenției sau la sistemele și rețelele conectate
la acestea;
(38) Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și
exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului și
a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 1).
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(b) respectă standardele tehnice relevante prevăzute la articolul 16;
(c) aplică norme și standarde de securitate echivalente cu cele aplicate de agenție pentru gestionarea informațiilor
clasificate;
(d) fac schimb de informații sensibile neclasificate și de informații clasificate, le prelucrează și le stochează în conformi
tate cu articolul 92.

SECȚIUNEA 3

EUROSUR
Articolul 18
EUROSUR
Prezentul regulament instituie EUROSUR în calitate de cadru integrat pentru schimbul de informații și pentru coopera
rea operațională în cadrul Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european în vederea îmbunătățirii conștientiză
rii situației și a sporirii capacității de reacție în scopul gestionării frontierelor Uniunii, inclusiv al detectării, prevenirii și
combaterii imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere și în vederea contribuirii la asigurarea protecției vieților
migranților și la salvarea acestora.

Articolul 19
Domeniul de aplicare al EUROSUR
(1) EUROSUR se utilizează pentru verificările efectuate la punctele de trecere a frontierei autorizate și pentru suprave
gherea frontierelor externe terestre, maritime și aeriene, inclusiv monitorizarea, detectarea, identificarea, urmărirea, pre
venirea și interceptarea trecerilor neautorizate ale frontierei, în scopul detectării, prevenirii și combaterii imigrației ilegale
și a criminalității transfrontaliere și al contribuției la asigurarea protecției și salvarea vieților migranților.
(2) EUROSUR nu se utilizează pentru nicio măsură legală sau administrativă luată după ce autoritățile competente ale
unui stat membru au interceptat activități infracționale transfrontaliere sau treceri neautorizate ale frontierelor externe
de către persoane.

Articolul 20
Componentele EUROSUR
(1) Statele membre și agenția utilizează EUROSUR pentru schimbul de informații și pentru cooperarea în domeniul
controlului frontierelor, ținând seama de mecanismele existente de schimb de informații și de cooperare. EUROSUR
constă în următoarele componente:
(a) centre naționale de coordonare astfel cum sunt menționate la articolul 21;
(b) tablouri situaționale naționale astfel cum sunt menționate la articolul 25;
(c) un tablou situațional european astfel cum este menționat la articolul 26, care include informații privind secțiuni de
frontieră externă cu niveluri de impact corespunzătoare;
(d) tablouri situaționale specifice astfel cum sunt menționate la articolul 27;
(e) serviciile de fuziune EUROSUR astfel cum sunt menționate la articolul 28;
(f) planificarea integrată astfel cum este menționată la articolul 9.
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(2) Centrele naționale de coordonare furnizează agenției, prin intermediul rețelei de comunicații menționate la
articolul 14 și al sistemelor relevante, informații, extrase din tablourile lor situaționale naționale și, după caz, din tablou
rile situaționale specifice, care sunt necesare pentru stabilirea și actualizarea tabloului situațional european.
(3) Agenția oferă centrelor naționale de coordonare, prin intermediul rețelei de comunicații, acces nelimitat, 24 de ore
pe zi, șapte zile pe săptămână, la tablourile situaționale specifice și la tabloul situațional european.

Articolul 21
Centrele naționale de coordonare
(1) Fiecare stat membru desemnează, administrează și gestionează un centru național de coordonare care coordonează
și efectuează schimbul de informații în rândul tuturor autorităților responsabile cu controlul la frontierele externe la
nivel național, precum și cu celelalte centre naționale de coordonare și cu agenția. Fiecare stat membru transmite Comi
siei o notificare privind instituirea centrului său național de coordonare, Comisia informând imediat celelalte state mem
bre și agenția în acest sens.
(2) Fără a aduce atingere articolului 13 și în cadrul EUROSUR, centrul național de coordonare este punctul unic de
contact pentru schimbul de informații și pentru cooperarea cu alte centre naționale de coordonare și cu agenția.
(3)

Centrele naționale de coordonare au următoarele atribuții:

(a) asigură în timp util schimbul de informații și cooperarea promptă între toate autoritățile naționale responsabile la
nivel național cu controlul la frontierele externe, precum și cu alte centre naționale de coordonare și cu agenția;
(b) asigură în timp util schimbul de informații cu autoritățile cu atribuții în ceea ce privește căutarea și salvarea, asigura
rea respectării legii, azilul și imigrația și gestionează difuzarea informațiilor relevante la nivel național;
(c) contribuie la o gestionare eficace și eficientă a resurselor și a personalului;
(d) alcătuiesc și actualizează tablourile situaționale naționale în conformitate cu articolul 25;
(e) sprijină coordonarea, planificarea și punerea în aplicare a controlului național la frontiere;
(f) coordonează sistemele naționale de control la frontiere, în conformitate cu dreptul național;
(g) contribuie la evaluarea periodică a efectelor controlului național la frontiere în sensul prezentului regulament;
(h) coordonează măsuri operative cu alte state membre și cu țări terțe, fără a aduce atingere competențelor agenției și
ale altor state membre;
(i) fac schimb de informații relevante cu ofițerii de legătură în materie de imigrație din statele lor membre, dacă au fost
desemnați, prin intermediul unor structuri adecvate stabilite la nivel național, cu scopul de a contribui la tabloul
situațional european și de a sprijini operațiunile de control la frontiere;
(j) sub supravegherea autorităților naționale competente, contribuie la asigurarea informațiilor pentru sistemele de
informații naționale și pentru sistemele de informații ale agenției.
(4) Statele membre pot încredința autorităților regionale, locale, funcționale sau altor autorități, care sunt în măsură să
adopte decizii operative, sarcina de a asigura conștientizarea situației și capacitatea de reacție în sferele lor respective de
competență, inclusiv sarcinile și competențele enumerate la alineatul (3) literele (c), (e) și (f).
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(5) Decizia unui stat membru de a atribui sarcini în conformitate cu alineatul (4) nu aduce atingere capacității centru
lui național de coordonare de a coopera și de a face schimb de informații cu alte centre naționale de coordonare și cu
agenția.
(6) În cazuri predefinite, astfel cum sunt stabilite la nivel național, un centru național de coordonare poate autoriza
o autoritate menționată la alineatul (4) să comunice și să facă schimb de informații cu autoritățile regionale sau cu
centrul național de coordonare al unui alt stat membru sau cu autoritățile competente ale unei țări terțe, cu condiția ca
autoritatea autorizată respectivă să informeze în mod regulat propriul centru național de coordonare cu privire la comu
nicarea și schimbul de informații respective.
(7)

Centrul național de coordonare funcționează 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.
Articolul 22
Manualul EUROSUR

(1) Comisia adoptă și pune la dispoziție, în strânsă cooperare cu agenția și cu oricare alt organ, oficiu sau agenție
relevantă a Uniunii, un manual practic pentru punerea în aplicare și gestionarea EUROSUR (denumit în continuare
„manualul EUROSUR”). Manualul EUROSUR prevede orientări de natură tehnică și operativă, recomandări și bune prac
tici, inclusiv privind cooperarea cu țările terțe. Comisia adoptă manualul EUROSUR sub forma unei recomandări.
(2) Comisia poate decide, după consultarea statelor membre și a agenției, să clasifice RESTREINT UE/EU RESTRICTED
anumite părți ale manualului EUROSUR, în conformitate cu normele prevăzute de Regulamentul de procedură al
Comisiei.
Articolul 23
Monitorizarea EUROSUR
(1) Agenția și statele membre se asigură că există proceduri de monitorizare a funcționării tehnice și operaționale
a EUROSUR în raport cu obiectivul de obținere a unei conștientizări a situației și a unei capacități de reacție adecvate la
frontierele externe.
(2) Agenția monitorizează continuu calitatea serviciului oferit de rețeaua de comunicații menționată la articolul 14 și
calitatea datelor partajate în tabloul situațional european.
(3) Agenția transmite informațiile colectate în cadrul monitorizării în temeiul alineatului (2) centrelor naționale de
coordonare și structurilor de comandă și control relevante utilizate pentru activitățile agenției în cadrul serviciilor de
fuziune ale EUROSUR. Astfel de informații sunt clasificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
SECȚIUNEA 4

Conștientizarea situației
Articolul 24
Tablouri situaționale
(1) Tablourile situaționale naționale, tabloul situațional european și tablourile situaționale specifice sunt elaborate prin
colectarea, evaluarea, compararea, analizarea, interpretarea, generarea, vizualizarea și difuzarea informațiilor.
Tablourile situaționale menționate la primul paragraf sunt formate din următoarele straturi de informații:
(a) un strat de evenimente care cuprinde evenimente și incidente legate de trecerile neautorizate ale frontierei și
infracționalitatea transfrontalieră, și, atunci când sunt disponibile, informații privind deplasările secundare neautori
zate, în scopul înțelegerii tendințelor, volumelor și rutelor migratorii;
(b) un strat operațional care conține informații privind operațiunile, inclusiv planul de trimitere, zona de desfășurare,
precum și poziția, ora, statutul și tipul de active care participă la program, astfel cum se prevede în planul
operațional;
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(c) un strat de analiză care conține informații analizate care sunt relevante în sensul prezentului regulament și, în spe
cial, care este relevant pentru atribuirea nivelurilor de impact secțiunilor de frontieră externă, precum imagistică și
date geografice, evoluții și indicatori-cheie, rapoarte analitice și alte informații justificative relevante.
(2) Tablourile situaționale menționate la alineatul (1) permit identificarea și urmărirea evenimentelor, a operațiunilor și
a analizelor corespunzătoare legate de situațiile în care sunt în pericol vieți omenești.
(3) Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește detaliile privind straturile de informații ale tablou
rilor situaționale și normele pentru alcătuirea de tablouri situaționale specifice. Actul de punere în aplicare specifică
tipul de informații care trebuie furnizate, entitățile responsabile cu colectarea, prelucrarea, arhivarea și transmiterea
informațiilor specifice, termenele maxime pentru raportare, normele în materie de securitate și protecție a datelor și
mecanismele aferente de control al calității. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura
de examinare menționată la articolul 122 alineatul (2).
Articolul 25
Tablourile situaționale naționale
(1) Fiecare centru național de coordonare alcătuiește și actualizează un tablou situațional național pentru a furniza în
timp util informații eficace și exacte tuturor autorităților cu responsabilități la nivel național în ceea ce privește controlul
la frontierele externe.
(2)

Tabloul situațional național cuprinde informații colectate din următoarele surse:

(a) sistemul național de supraveghere a frontierelor, în conformitate cu dreptul intern;
(b) senzorii staționari și mobili utilizați de autoritățile naționale responsabile cu supravegherea frontierelor externe;
(c) patrulele de supraveghere a frontierelor și alte misiuni de monitorizare;
(d) centrele de coordonare locale, regionale și de alt tip;
(e) alte autorități și sisteme naționale relevante, inclusiv ofițerii de legătură în materie de imigrație, centrele operaționale
și punctele de contact;
(f) verificările la frontiere;
(g) agenția;
(h) centrele naționale de coordonare din alte state membre;
(i) autoritățile țărilor terțe, pe baza acordurilor bilaterale sau multilaterale și a rețelelor regionale menționate la
articolul 72;
(j) sistemele de raportare a navelor, în conformitate cu temeiurile juridice ale acestora;
(k) alte organizații europene și internaționale relevante;
(l) alte surse.
(3) Fiecare centru național de coordonare atribuie un singur nivel de impact, de la impact „redus” și „mediu” la „ridi
cat” și „foarte ridicat”, fiecărui incident din stratul de evenimente al tabloului situațional național. Toate incidentele se
transmit agenției.
(4) Fiecare centru național de coordonare poate, la cererea autorităților naționale competente, să decidă restricționarea
accesului la informațiile referitoare la securitatea națională, inclusiv la activele militare pe baza principiului necesității de
a cunoaște.
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(5) Centrele naționale de coordonare din statele membre vecine își pot transmite, în mod direct și în timp aproape
real, tabloul situațional al secțiunilor de frontieră externă vecine inclusiv pozițiile, starea și tipul activelor proprii care
operează la secțiunile de frontieră externă vecine.
Articolul 26
Tabloul situațional european
(1) Agenția stabilește și actualizează un tablou situațional european pentru a furniza în timp util centrelor naționale
de coordonare și Comisiei informații și analize eficace și exacte, referitoare la frontierele externe, zona prefrontalieră și
deplasările secundare neautorizate.
(2)

Tabloul situațional european este alcătuit din informații colectate din următoarele surse:

(a) centrele naționale de coordonare și tablourile situaționale naționale, precum și informații și rapoarte primite de la
ofițerii de legătură în materie de imigrație, în măsura impusă prin prezentul articol;
(b) agenția, inclusiv informațiile și rapoartele furnizate de ofițerii săi de legătură, în conformitate cu articolele 31 și 77;
(c) delegațiile Uniunii și misiunile și operațiunile desfășurate în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC)
prevăzute la articolul 68 alineatul (1) litera (j);
(d) alte organe, oficii și agenții relevante ale Uniunii și organizații internaționale relevante enumerate la articolul 68
alineatul (1);
(e) autoritățile țărilor terțe, pe baza acordurilor bilaterale sau multilaterale și a rețelelor regionale menționate la
articolul 72 și acordurile de lucru menționate la articolul 73 alineatul (4);
(f) alte surse.
(3)

Stratul de evenimente din tabloul situațional european include informații privind:

(a) incidente și alte evenimente cuprinse în stratul evenimentelor al tablourilor situaționale naționale;
(b) incidente și alte evenimente cuprinse în tablourile situaționale specifice prevăzute la articolul 27;
(c) incidente care apar în zona operativă a unei operațiuni comune sau a unei intervenții rapide coordonate de agenție
sau într-un hotspot.
(4) Stratul operațional al tabloului situațional european conține informații privind operațiunile comune și intervențiile
rapide coordonate de agenție și privind hotspoturile și include mandatul, locul, situația și durata misiunii, informații
referitoare la statele membre și la alți actori implicați, rapoarte situaționale zilnice și săptămânale, date statistice și
pachete de informare pentru presă.
(5) Informațiile privind activele proprii din stratul operațional al tabloului situațional european pot fi clasificate RES
TREINT UE/EU RESTRICTED, după caz.
(6) În tabloul situațional european, agenția ține seama de nivelurile de impact care au fost atribuite anumitor incidente
în tablourile situaționale naționale de către centrele naționale de coordonare. Pentru orice incident din zona prefrontali
eră, agenția atribuie un nivel de impact unic și orientativ și informează centrele naționale de coordonare cu privire la
acesta.
Articolul 27
Tablouri situaționale specifice
(1) Agenția și statele membre pot să alcătuiască și să întrețină tablouri situaționale specifice pentru a sprijini acti
vitățile operative specifice la frontierele externe sau pentru a face schimb de informații cu instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii și organizațiile internaționale menționate la articolul 68 alineatul (1) sau cu țările terțe, astfel cum se
prevede la articolul 75.
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(2) Tablourile situaționale specifice sunt constituite dintr-un subset de informații provenite din tablourile situaționale
naționale și din tabloul situațional european.
(3) Normele detaliate de stabilire și punere în comun a tablourilor situaționale specifice se stabilesc într-un plan
operațional pentru activitățile operative în cauză și într-un acord bilateral sau multilateral atunci când tabloul situațional
specific este stabilit în cadrul unei cooperări bilaterale sau multilaterale cu țări terțe. Orice schimb de informații în
temeiul prezentului alineat se realizează în concordanță cu principiul consimțământului inițiatorului.
Articolul 28
Serviciile de fuziune EUROSUR
(1) Agenția coordonează serviciile de fuziune EUROSUR pentru a oferi centrelor naționale de coordonare, Comisiei și
serviciilor proprii informații privind frontierele externe și zona prefrontalieră în mod regulat, fiabil și eficient din punc
tul de vedere al costurilor.
(2) Agenția furnizează unui centru național de coordonare, la cererea acestuia, informații privind frontierele externe
ale statului membru de care aparține și zona prefrontalieră, care pot fi obținute prin:
(a) monitorizarea selectivă a porturilor și a zonelor de coastă desemnate ale țărilor terțe, care, în urma analizei de risc și
a informațiilor, au fost identificate ca fiind puncte de îmbarcare sau de tranzit pentru navele sau alte ambarcațiuni
utilizate pentru imigrație ilegală sau criminalitate transfrontalieră;
(b) urmărirea în marea liberă a navelor sau a altor ambarcațiuni și urmărirea aeronavelor, atunci când navele,
ambarcațiunile sau aeronavele respective sunt suspectate sau identificate ca fiind utilizate pentru imigrația ilegală sau
criminalitatea transfrontalieră, inclusiv în cazul persoanelor aflate în pericol pe mare, în vederea transmiterii acestor
informații autorităților relevante care sunt competente pentru operațiuni de căutare și salvare;
(c) monitorizarea zonelor desemnate din domeniul maritim, pentru a detecta, a identifica și a urmări navele și alte
ambarcațiuni utilizate sau suspectate de a fi utilizate pentru imigrația ilegală sau criminalitatea transfrontalieră, inclu
siv în cazul persoanelor aflate în pericol pe mare, în vederea transmiterii acestor informații autorităților relevante
care sunt competente pentru operațiuni de căutare și salvare;
(d) monitorizarea zonelor desemnate din spațiul aerian, pentru a detecta, a identifica și a urmări aeronavele și alte
forme de echipamente utilizate sau suspectate de a fi utilizate pentru imigrația ilegală sau criminalitatea transfronta
lieră;
(e) evaluarea de mediu în zonele desemnate din domeniul maritim și de la frontierele externe terestre și aeriene pentru
optimizarea activităților de monitorizare și patrulare;
(f) monitorizarea selectivă a zonelor prefrontaliere desemnate de la frontierele externe, care, în urma analizei de risc și
a informațiilor, au fost identificate ca fiind potențiale zone de plecare sau tranzit pentru imigrație ilegală sau crimi
nalitate transfrontalieră;
(g) monitorizarea fluxurilor de migrație către Uniune și în interiorul acesteia în ceea ce privește tendințele, amploarea și
rutele;
(h) monitorizarea mijloacelor de comunicare în masă, a informațiilor din surse deschise și analiza activităților pe inter
net în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680 sau Regulamentul (UE) 2016/679, după caz, în scopul prevenirii
imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere;
(i) analiza informațiilor provenite din sisteme de informații la scară largă în scopul detectării modificărilor referitoare la
rutele și metodele utilizate pentru imigrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră.
(3) Agenția poate refuza o cerere din partea unui centru național de coordonare din motive tehnice, financiare sau
operative. Agenția notifică în timp util centrului național de coordonare motivele care stau la baza refuzului respectiv.
(4) Agenția poate utiliza din proprie inițiativă instrumentele de supraveghere menționate la alineatul (2) pentru colec
tarea de informații privind zona prefrontalieră, care sunt relevante pentru tabloul situațional european.
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SECȚIUNEA 5

Analiza de risc
Articolul 29
Analiza de risc
(1) Agenția monitorizează fluxurile de migrație către Uniune, precum și în interiorul acesteia în ceea ce privește ten
dințele, amploarea și rutele, și alte tendințe și eventuale provocări la frontierele externe și în privința returnării. În acest
scop, agenția, printr-o decizie a Consiliului de administrație bazată pe o propunere a directorului executiv, instituie un
model comun integrat de analiză de risc, care trebuie să fie aplicat și de agenție și de statele membre. Modelul comun
integrat de analiză de risc se instituie și se actualizează, dacă este cazul, pe baza rezultatelor evaluării punerii în aplicare
a ciclului multianual de politică strategică pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor menționat la articolul 8
alineatul (7).
(2) Agenția elaborează analize de risc anuale generale, pe care le prezintă Parlamentului European, Consiliului și
Comisiei aplicând normele de securitate adoptate în conformitate cu articolul 92, și analize de risc specifice pentru
activitățile operative. Din doi în doi ani, agenția, în strânsă consultare cu statele membre, pregătește și prezintă Parla
mentului European, Consiliului și Comisiei o analiză strategică de risc pentru gestionarea europeană integrată a frontie
relor. O astfel de analiză strategică de risc va fi luată în considerare la elaborarea ciclului multianual de politică strategică
pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor. Agenția elaborează astfel de analize de risc anuale generale și de
analize strategice de risc pe baza informațiilor primite, inclusiv de la statele membre. În rezultatele acestor analize de
risc, datele cu caracter personal sunt anonimizate.
(3) Analizele de risc menționate la alineatul (2) privesc toate aspectele relevante pentru gestionarea europeană inte
grată a frontierelor în scopul de a dezvolta un mecanism de preavertizare.
(4)

Agenția publică informații complete cu privire la modelul comun integrat de analiză de risc.

(5) Statele membre transmit agenției toate informațiile necesare privind situația, tendințele și amenințările posibile la
frontierele externe și în materie de returnare. Statele membre transmit agenției, la intervale regulate sau la cererea aces
teia, toate informațiile relevante, cum ar fi datele statistice și operative colectate în legătură cu gestionarea europeană
integrată a frontierelor care sunt incluse în lista de informații și date obligatorii care trebuie transmise agenției
menționată la articolul 100 alineatul (2) litera (e), precum și date provenite din stratul de analiză al tabloului situațional
național, astfel cum se prevede la articolul 25.
(6) Rezultatele analizei de risc sunt transmise Consiliului de administrație și sunt partajate cu autoritățile competente
din statele membre în timp util și cu exactitate.
(7) Statele membre țin seama de rezultatele analizei de risc atunci când își planifică operațiunile și activitățile la fronti
erele externe, precum și activitățile legate de returnare.
(8) Agenția include rezultatele unui model comun integrat de analiză de risc în elaborarea programelor comune de
bază pentru formare menționate la articolul 62.

SECȚIUNEA 6

Prevenirea și capacitatea de reacție
Articolul 30
Determinarea secțiunilor de frontieră externă
În sensul prezentului regulament, fiecare stat membru își divizează frontierele externe în secțiuni de frontieră externă.
Respectivele secțiuni constau în secțiuni de frontieră terestră, maritimă și, dacă statele membre decid astfel, aeriană.
Fiecare stat membru notifică respectivele secțiuni de frontieră externă agenției.
Statele membre notifică agenției orice modificare a secțiunilor de frontieră externă în timp util pentru a se asigura conti
nuitatea analizei de risc de către agenție.
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Articolul 31
Ofițerii de legătură ai agenției în statele membre
(1) Agenția asigură monitorizarea regulată a gestionării frontierelor externe și a returnărilor efectuate de către toate
statele membre prin intermediul ofițerilor săi de legătură.
Agenția poate decide ca un ofițer de legătură să acopere până la patru state membre care sunt apropiate din punct de
vedere geografic.
(2) Directorul executiv numește experți din cadrul personalului statutar care urmează să fie trimiși ca ofițeri de legă
tură. Pe baza analizei de risc și în urma consultării cu statele membre vizate, directorul executiv face o propunere pri
vind natura și condițiile trimiterii ofițerilor de legătură respectivi, statul membru sau regiunea în care pot fi trimiși și
eventualele sarcini care nu intră sub incidența alineatului (3). Propunerea formulată de directorul executiv se supune
aprobării Consiliului de administrație. Directorul executiv informează statul membru în cauză cu privire la numire și
stabilește, împreună cu acesta, locul de trimitere.
(3) Ofițerii de legătură acționează în numele agenției și rolul acestora este să promoveze cooperarea și dialogul dintre
agenție și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv garda de coastă în măsura în care înde
plinește sarcini de control la frontiere, precum și autoritățile naționale responsabile cu returnarea. Ofițerii de legătură au,
în special, următoarele sarcini:
(a) acționează ca interfață între agenție și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv garda de
coastă în măsura în care îndeplinește sarcini de control la frontiere, și autoritățile naționale responsabile cu
returnarea;
(b) sprijină colectarea informațiilor de care are nevoie agenția pentru a monitoriza imigrația ilegală și pentru analizele
de risc menționate la articolul 29;
(c) sprijină colectarea informațiilor menționate la articolul 32 și de care are nevoie agenția pentru a efectua evaluarea
vulnerabilității și elaborează un raport în acest sens;
(d) monitorizează măsurile luate de statul membru la secțiunile de frontieră externă cărora li s-a atribuit un nivel de
impact ridicat sau critic, în conformitate cu articolul 34;
(e) contribuie la promovarea aplicării acquis-ului Uniunii referitor la gestionare a frontierelor externe și returnare, inclu
siv în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale;
(f) cooperează cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, dacă este necesar, pentru a promova respectarea drepturilor
fundamentale în cursul activității agenției în conformitate cu litera (e);
(g) dacă este posibil, acordă sprijin statelor membre în ceea ce privește elaborarea planurilor lor de contingență referi
toare la gestionarea frontierelor;
(h) facilitează comunicarea dintre statul membru în cauză și agenție, comunică statului membru în cauză informațiile
relevante primite de la agenție, inclusiv informațiile cu privire la operațiunile în curs;
(i) raportează direct și cu regularitate directorului executiv cu privire la situația de la frontiera externă și la capacitatea
statului membru în cauză de a gestiona cu eficacitate situația de la frontierele externe; raportează și cu privire la
executarea operațiunilor de returnare în țările terțe relevante;
(j) monitorizează măsurile adoptate de statul membru cu privire la o situație care necesită întreprinderea de acțiuni
urgente la frontierele externe, astfel cum se menționează la articolul 42;
(k) monitorizează măsurile luate de statul membru cu privire la returnare și sprijină colectarea informațiilor de care are
nevoie agenția pentru a desfășura activitățile menționate la articolul 48.
(4) În cazul în care raportarea ofițerului de legătură menționată la alineatul (3) litera (i) ridică îngrijorări privind unul
sau mai multe aspecte relevante pentru statul membru în cauză, directorul executiv informează fără întârziere statul
membru respectiv.
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(5) În sensul alineatului (3), în conformitate cu normele naționale și cu normele Uniunii în materie de securitate și de
protecție a datelor, ofițerul de legătură:
(a) primește informații de la centrul național de coordonare în cauză și tabloul situațional relevant național alcătuit în
conformitate cu articolul 25;
(b) menține contacte regulate cu autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv garda de coastă
în măsura în care îndeplinește sarcini de control la frontiere, precum și cu autoritățile naționale responsabile cu
returnarea, informând punctul de contact național în cauză.
(6) Raportul ofițerului de legătură menționat la alineatul (3) litera (c) din prezentul articol face parte din evaluarea
vulnerabilității menționată la articolul 32. Raportul se transmite statului membru în cauză.
(7)

În îndeplinirea sarcinilor care le revin, ofițerii de legătură nu acceptă instrucțiuni decât din partea agenției.

Articolul 32
Evaluarea vulnerabilității
(1) Agenția stabilește o metodologie comună de evaluare a vulnerabilității, printr-o decizie a Consiliului de adminis
trație bazată pe o propunere a directorului executiv pregătită în strânsă cooperare cu statele membre și Comisia. Această
metodologie include criterii obiective în raport cu care agenția realizează evaluarea vulnerabilității, frecvența acestor eva
luări, modalitățile de realizare a unor evaluări consecutive ale vulnerabilității și modalitățile pentru un sistem eficient de
monitorizare a punerii în aplicare a recomandărilor directorului executiv menționate la alineatul (7).
(2) Agenția monitorizează și evaluează disponibilitatea echipamentelor tehnice, a sistemelor, a capacităților, a resurse
lor, a infrastructurii și a personalului calificat și format în mod corespunzător de care dispun statele membre, necesare
pentru controlul la frontiere astfel cum este menționat la articolul 3 alineatul (1) litera (a). În acest context, agenția
evaluează planurile naționale de dezvoltare a capacităților menționate la articolul 9 alineatul (4) în ceea ce privește capa
citatea de a efectua controlul la frontieră, ținând seama de faptul că unele capacități naționale pot fi utilizate parțial
pentru alte scopuri decât controlul la frontiere. În scopul planificării viitoare, agenția realizează această monitorizare și
evaluare ca măsură preventivă pe baza analizelor de risc elaborate în conformitate cu articolul 29 alineatul (2). Agenția
efectuează o astfel de monitorizare și evaluare cel puțin o dată pe an, cu excepția cazului în care directorul executiv
decide altfel pe baza analizei de risc sau al unei evaluări anterioare a vulnerabilității. În orice caz, fiecare stat membru
face obiectul monitorizării și evaluării cel puțin o dată la trei ani.
(3) Fără a aduce atingere articolului 9, la cererea agenției, statele membre îi furnizează acesteia informații privind
echipamentele tehnice și resursele umane și, în măsura în care este posibil, resursele financiare de care dispun la nivel
național pentru efectuarea controalelor la frontieră. De asemenea, la cererea agenției, statele membre furnizează
informații referitoare la planurile lor de contingență în ceea ce privește gestionarea frontierelor.
(4) Scopul evaluării vulnerabilității este ca agenția să evalueze capacitatea și pregătirea statelor membre de a face față
provocărilor prezente și viitoare la frontierele externe; să identifice, în special pentru statele membre care se confruntă
cu provocări specifice și disproporționate, eventualele consecințe imediate la frontierele externe și consecințele ulterioare
pentru funcționarea spațiului Schengen; să evalueze capacitatea acestora de a contribui la corpul permanent și la rezerva
de echipamente tehnice, inclusiv la rezerva de echipamente pentru reacție rapidă; și să evalueze capacitatea de găzduire
a statelor membre în privința unui sprijin din partea Poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european în con
formitate cu articolul 9 alineatul (3). Evaluarea respectivă nu aduce atingere mecanismului de evaluare Schengen.
(5) În cadrul evaluării vulnerabilității, agenția evaluează, la nivel calitativ și cantitativ, capacitatea statelor membre de
a îndeplini toate sarcinile de gestionare a frontierelor, inclusiv capacitatea acestora de a face față unei eventuale sosiri
a unui număr mare de persoane pe teritoriul lor.
(6) Rezultatele preliminare ale evaluării vulnerabilității sunt transmise statelor membre în cauză. Statele membre în
cauză pot formula observații cu privire la evaluarea respectivă.
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(7) Atunci când este necesar, directorul executiv, în consultare cu statul membru în cauză, formulează o recomandare
în care stabilește măsurile necesare care trebuie luate de statul membru în cauză și termenul în care trebuie puse în
aplicare măsurile respective. Directorul executiv invită statele membre în cauză să ia măsurile necesare pe baza unui
plan de acțiune elaborat de statul membru în consultare cu directorul executiv.
(8) Directorul executiv își întemeiază măsurile pe care urmează să le recomande statelor membre în cauză pe rezulta
tele evaluării vulnerabilității, ținând cont de analiza de risc efectuată de agenție, de observațiile statului membru în cauză
și de rezultatele mecanismului de evaluare Schengen.
Măsurile recomandate trebuie să vizeze eliminarea vulnerabilităților identificate în evaluare, astfel încât statele membre
să fie mai pregătite pentru a face față provocărilor prezente și viitoare la frontierele externe, prin sporirea sau îmbu
nătățirea capacităților, a echipamentelor tehnice, a sistemelor, a resurselor și a planurilor lor de contingență. Directorul
executiv poate oferi expertiza tehnică a agenției statelor membre pentru a sprijini punerea în aplicare a măsurilor
recomandate.
(9) Directorul executiv monitorizează punerea în aplicare a măsurilor recomandate prin intermediul unor rapoarte
periodice care trebuie prezentate de statele membre pe baza planurilor de acțiune menționate la alineatul (7).
În cazul existenței unui risc ca un stat membru să nu pună în aplicare o măsură recomandată în termenul stabilit în
conformitate cu alineatul (7), directorul executiv informează imediat membrul Consiliului de administrație din statul
membru în cauză și Comisia. După consultarea membrului din Consiliul de administrație al statului membru în cauză,
directorul executiv solicită informații din partea autorităților relevante ale statului membru respectiv cu privire la moti
vele întârzierii și oferă sprijin din partea agenției pentru a facilita punerea în aplicare a măsurii recomandate.
(10) În cazul în care un stat membru nu pune în aplicare măsurile necesare din recomandare în termenul stabilit în
conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol, directorul executiv sesizează Consiliul de administrație și informează
Comisia cu privire la acest lucru. La propunerea directorului executiv, Consiliul de administrație adoptă o decizie în care
stabilește măsurile necesare care trebuie luate de statul membru în cauză și termenul în care măsurile respective trebuie
să fie puse în aplicare. Decizia Consiliului de administrație este obligatorie pentru statul membru. În cazul în care statul
membru nu pune în aplicare măsurile în termenul stabilit în decizia respectivă, Consiliul de administrație notifică acest
lucru Consiliului și Comisiei și pot fi întreprinse acțiuni suplimentare în conformitate cu articolul 42.
(11) Evaluarea vulnerabilității, inclusiv o descriere detaliată a rezultatului evaluării vulnerabilității, măsurile întreprinse
de statele membre ca răspuns la evaluarea vulnerabilității și situația punerii în practică a măsurilor recomandate anterior,
se transmit, în conformitate cu articolul 92, periodic și cel puțin o dată pe an Parlamentului European, Consiliului și
Comisiei.

Articolul 33
Sinergiile dintre evaluarea vulnerabilității și mecanismul de evaluare Schengen
(1) Sinergiile dintre evaluarea vulnerabilității și mecanismul de evaluare Schengen se maximizează în vederea stabilirii
unui tablou situațional îmbunătățit privind funcționarea spațiului Schengen, evitând, pe cât posibil, dublarea eforturilor
depuse de statele membre și asigurând o utilizare mai bine coordonată a instrumentelor financiare relevante ale Uniunii
care sprijină gestionarea frontierelor externe.
(2) În scopul menționat la alineatul (1), Comisia și agenția stabilesc dispozițiile necesare pentru a-și transmite, în mod
regulat, securizat și în timp util, toate informațiile referitoare la rezultatele evaluărilor vulnerabilității și la rezultatele
evaluărilor efectuate în cadrul mecanismului de evaluare Schengen în domeniul gestionării frontierelor. Dispozițiile de
transmitere a informațiilor respective acoperă rapoartele privind evaluările vulnerabilității și rapoartele privind vizitele
de evaluare Schengen, recomandările ulterioare, planurile de acțiune, precum și orice actualizări privind punerea în apli
care a planurilor de acțiune prezentate de statele membre.
(3) Pentru atingerea scopului mecanismului de evaluare Schengen în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe,
Comisia comunică rezultatele evaluărilor vulnerabilității tuturor membrilor echipelor de evaluare Schengen implicate în
evaluarea statului membru în cauză. Aceste informații sunt considerate sensibile în înțelesul Regulamentului (UE)
nr. 1053/2013 și sunt tratate în consecință.
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(4) Dispozițiile menționate la alineatul (2) se referă la rezultatele evaluărilor efectuate în cadrul mecanismului de eva
luare Schengen în domeniul returnării, pentru a se asigura faptul că agenția este deplin informată cu privire la defi
ciențele identificate, astfel încât aceasta să poată propune măsurile adecvate pentru a sprijini statele membre în acest
sens.
Articolul 34
Atribuirea de niveluri de impact secțiunilor de frontieră externă
(1) Pe baza analizei de risc și a evaluării vulnerabilității efectuate de agenție și în acord cu statul membru în cauză,
agenția atribuie următoarele niveluri de impact fiecăreia dintre secțiunile de frontieră externă:
(a) nivel de impact redus în cazul în care incidentele legate de imigrația ilegală sau criminalitatea transfrontalieră care au
loc la secțiunea de frontieră relevantă au un impact nesemnificativ asupra securității frontierelor;
(b) nivel de impact mediu în cazul în care incidentele legate de imigrația ilegală sau criminalitatea transfrontalieră care
au loc la secțiunea de frontieră relevantă au un impact moderat asupra securității frontierelor;
(c) nivel de impact ridicat în cazul în care incidentele legate de imigrația ilegală sau criminalitatea transfrontalieră care
au loc la secțiunea de frontieră relevantă au un impact semnificativ asupra securității frontierelor.
(2) În vederea soluționării rapide a unei situații de criză la o anumită secțiune de frontieră, atunci când analiza de risc
a agenției arată incidentele legate de imigrația ilegală sau criminalitatea transfrontalieră care au loc la secțiunea relevantă
de frontieră externă au un impact decisiv asupra securității frontierelor într-o asemenea măsură încât riscă să pună în
pericol funcționarea spațiului Schengen agenția atribuie temporar, în acord cu statul membru în cauză, un nivel de
impact „critic” respectivei secțiuni de frontieră.
(3) În cazul în care nu există un acord între statul membru în cauză și agenție cu privire la atribuirea unui nivel de
impact unei secțiuni de frontieră externă, nivelul de impact atribuit anterior secțiunii respective de frontieră rămâne
neschimbat.
(4) Centrul național de coordonare evaluează în mod constant, în strânsă cooperare cu alte autorități naționale com
petente, dacă este necesară modificarea nivelului de impact atribuit oricăreia dintre secțiunile de frontieră externă, ținând
seama de informațiile pe care le conține tabloul situațional național și informează agenția în mod corespunzător.
(5)

Agenția indică nivelurile de impact atribuite secțiunilor de frontieră externă în tabloul situațional european.
Articolul 35
Reacția corespunzătoare nivelurilor de impact

(1) Statele membre se asigură că controlul la frontiere la secțiunile de frontieră externă corespunde nivelurilor de
impact atribuite, după cum urmează:
(a) în cazul în care unei secțiuni de frontieră externă îi este atribuit un nivel de impact redus, autoritățile naționale
responsabile de controlul la frontierele externe organizează controale regulate la frontieră pe baza analizei de risc și
se asigură că în secțiunea de frontieră respectivă există suficient personal și suficiente resurse disponibile;
(b) în cazul în care unei secțiuni de frontieră externă îi este atribuit un nivel de impact mediu, autoritățile naționale
responsabile de controlul la frontierele externe, pe lângă măsurile întreprinse în temeiul literei (a) din prezentul ali
neat, asigură luarea măsurilor de control adecvate la secțiunea de frontieră respectivă; atunci când se iau astfel de
măsuri de control la frontieră, centrul național de coordonare este notificat în mod corespunzător; centrul național
de coordonare coordonează orice sprijin acordat în conformitate cu articolul 21 alineatul (3);
(c) în cazul în care unei secțiuni de frontieră externă îi este atribuit un nivel de impact ridicat, statul membru în cauză,
pe lângă măsurile întreprinse în temeiul literei (b) din prezentul alineat, se asigură, prin intermediul centrului
național de coordonare, că autoritățile naționale care acționează la secțiunea de frontieră respectivă beneficiază de
sprijinul necesar și că sunt luate măsuri de control la frontieră sporite; statul membru respectiv poate solicita sprijin
din partea agenției sub rezerva condițiilor pentru inițierea unor operațiuni comune sau a unor intervenții rapide la
frontieră, astfel cum sunt prevăzute la articolul 36;
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(d) în cazul în care unei secțiuni de frontieră externă îi este atribuit un nivel de impact critic, agenția notifică acest lucru
Comisiei; pe lângă măsurile luate în temeiul literei (c) din prezentul alineat, directorul executiv emite o recomandare
în conformitate cu articolul 41 alineatul (1), ținând seama de sprijinul permanent acordat de agenție; statul membru
în cauză răspunde recomandării în conformitate cu articolul 41 alineatul (2).
(2) Centrul național de coordonare informează în mod regulat agenția cu privire la măsurile luate la nivel național în
temeiul alineatului (1) literele (c) și (d).
(3) În cazul în care se atribuie un nivel de impact mediu, ridicat sau critic unei secțiuni de frontieră externă adiacentă
secțiunii de frontieră a unui alt stat membru sau a unei țări terțe cu care există acorduri sau rețele regionale, astfel cum
sunt menționate la articolele 72 și 73, centrul național de coordonare contactează centrul național de coordonare al
statului membru vecin sau autoritatea competentă a țării terțe și depune eforturi în vederea coordonării măsurilor tran
sfrontaliere necesare împreună cu agenția.
(4) Agenția analizează împreună cu statul membru în cauză atribuirea nivelurilor de impact și măsurile corespunză
toare adoptate la nivel național și la nivelul Uniunii. Analiza respectivă contribuie la evaluarea vulnerabilității efectuată
de agenție în conformitate cu articolul 32.

SECȚIUNEA 7

Acțiunile desfășurate de agenție la frontierele externe
Articolul 36
Acțiunile desfășurate de agenție la frontierele externe
(1) Un stat membru poate solicita sprijinul agenției în vederea îndeplinirii obligațiilor care îi revin în ceea ce privește
controlul frontierelor externe. De asemenea, agenția pune în aplicare măsuri în conformitate cu articolele 41 și 42.
(2) Agenția organizează asistența tehnică și operațională necesară pentru statul membru gazdă și, acționând în confor
mitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul internațional relevant, inclusiv cu principiul nereturnării, poate lua una sau mai
multe dintre următoarele măsuri:
(a) coordonează operațiuni comune pentru unul sau mai multe state membre și trimite corpul permanent și echipa
mente tehnice;
(b) organizează intervenții rapide la frontieră și trimite corpul permanent și echipamente tehnice;
(c) coordonarea de activități la frontierele externe pentru unul sau mai multe state membre și țări terțe, inclusiv
operațiuni comune cu țări terțe;
(d) trimite corpul permanent în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, între altele, în zonele hotspot,
cu scopul de a furniza asistență tehnică și operațională, inclusiv, dacă este necesar, în cadrul activităților de
returnare;
(e) în cadrul operațiunilor menționate la literele (a), (b) și (c) din prezentul alineat și în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 656/2014 și cu dreptul internațional, furnizează asistență tehnică și operațională statelor membre și țărilor
terțe, în sprijinul operațiunilor de căutare și de salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare care pot fi declanșate
în cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor pe mare;
(f) acordă prioritate serviciilor de fuziune EUROSUR.
(3) Agenția finanțează sau cofinanțează activitățile menționate la alineatul (2) din bugetul său, în conformitate cu nor
mele financiare aplicabile agenției.
(4) În cazul în care are nevoie de fonduri suplimentare substanțiale din cauza unei situații survenite la frontierele
externe, agenția informează fără întârziere Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la aceasta.

14.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/41

Articolul 37
Inițierea unor operațiuni comune și a unor intervenții rapide la frontierele externe
(1) Un stat membru poate solicita ca agenția să lanseze operațiuni comune pentru a face față provocărilor viitoare,
inclusiv imigrației ilegale, amenințărilor prezente sau viitoare la frontierele sale externe sau criminalității transfrontaliere,
sau să ofere asistență tehnică și operațională sporită atunci când își îndeplinește obligațiile legate de controlul frontiere
lor externe. Ca parte a solicitării respective, un stat membru poate de asemenea să indice profilurile de personal operativ
necesare operațiunii comune în cauză, inclusiv de personal cu competențe executive, dacă este cazul.
(2) La cererea unui stat membru care se confruntă cu o situație caracterizată de provocări specifice și dispro
porționate, în special sosirea, la punctele de la frontierele externe, a unui număr mare de resortisanți ai țărilor terțe care
încearcă să intre fără autorizație pe teritoriul statului membru respectiv, agenția poate efectua o intervenție rapidă la
frontieră, pentru o perioadă limitată, pe teritoriul statului membru gazdă respectiv.
(3) Directorul executiv evaluează, aprobă și coordonează propunerile din partea statelor membre pentru operațiuni
comune sau intervenții rapide la frontieră. Operațiunile comune și intervențiile rapide la frontieră trebuie să fie prece
date de o analiză de risc temeinică, fiabilă și actualizată, în măsură să permită agenției să stabilească o ordine de priori
tate pentru propunerile de operațiuni comune și de intervenții rapide la frontieră, ținând seama de nivelul de impact
atribuit secțiunilor de frontieră externă în conformitate cu articolul 34 și de disponibilitatea resurselor.
(4) Obiectivele unei operațiuni comune sau ale unei intervenții rapide la frontieră pot fi realizate ca parte a unei
operațiuni cu scopuri multiple. Astfel de operațiuni pot implica funcții de gardă de coastă și prevenirea criminalității
transfrontaliere, cu accent pe lupta împotriva traficului de migranți sau a traficului de persoane și operațiunile de gestio
nare a migrației, cu accent pe identificarea, înregistrarea, interogarea și returnarea.

Articolul 38
Planul operațional pentru operațiunile comune
(1) Pentru a pregăti o operațiune comună, directorul executiv, în cooperare cu statul membru gazdă, întocmește
o listă a echipamentelor tehnice, personalului și profilurilor de personal necesare, inclusiv a personalului cu competențe
executive, dacă este cazul, pentru a fi autorizate în conformitate cu articolul 82 alineatul (2). Lista respectivă se elabore
ază ținând seama de resursele disponibile ale statului membru gazdă și de cererea statului membru gazdă menționată la
articolul 37. Pe baza acestor elemente, agenția definește un pachet de întăriri tehnice și operative, precum și activități de
consolidare a capacităților care să fie incluse în planul operațional.
(2) Directorul executiv întocmește un plan operațional pentru operațiunile comune de la frontierele externe. Directo
rul executiv și statul membru gazdă, în urma unei strânse consultări desfășurate în timp util cu statele membre partici
pante, convin asupra unui plan operațional care prezintă în detaliu aspectele organizatorice și procedurale ale
operațiunii comune.
(3) Planul operațional este obligatoriu pentru agenție, pentru statul membru gazdă și pentru statele membre partici
pante. Acesta abordează toate aspectele considerate necesare pentru desfășurarea operațiunii comune, inclusiv:
(a) descrierea situației, împreună cu modul de operare corespunzător trimiterii și obiectivele acesteia, inclusiv obiectivul
operativ;
(b) durata estimată a operațiunii comune prognozată a fi necesară pentru atingerea obiectivelor sale;
(c) zona geografică în care se va desfășura operațiunea comună;
(d) o descriere a sarcinilor, inclusiv a celor care necesită competențe executive, a responsabilităților, inclusiv în ceea ce
privește respectarea drepturilor fundamentale și cerințele legate de protecția datelor, și a instrucțiunilor speciale
adresate echipelor, inclusiv privind bazele de date care pot fi consultate sau armele de serviciu, muniția și echipa
mentele care pot fi utilizate în statul membru gazdă;
(e) componența echipelor, precum și trimiterea altor categorii de personal relevant;
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dispozițiile privind comanda și controlul, inclusiv numele și gradele polițiștilor de frontieră ai statului membru
gazdă care sunt responsabili de cooperarea cu membrii echipelor și cu agenția, în special numele și gradele
polițiștilor de frontieră care se află la comandă pe durata trimiterii, precum și poziția membrilor echipelor în lanțul
de comandă;

(g) echipamentele tehnice care urmează să fie trimise în cadrul operațiunii comune, inclusiv cerințele specifice, cum ar
fi condițiile de utilizare, echipajul necesar, transportul și alte aspecte logistice, precum și dispozițiile financiare;
(h) normele detaliate privind raportarea imediată de către agenție a incidentelor către Consiliul de administrație și auto
ritățile naționale relevante;
(i)

o schemă de raportare și de evaluare care conține indicatori pentru raportul de evaluare, inclusiv în ceea ce privește
protecția drepturilor fundamentale, și termenul pentru transmiterea raportului final de evaluare;

(j)

în ceea ce privește operațiunile pe mare, informații specifice privind aplicarea jurisdicției și a dreptului aplicabil în
zona geografică în care are loc operațiunea comună, inclusiv trimiteri la dreptul intern, internațional și la dreptul
Uniunii referitor la interceptare, salvarea pe mare și debarcare; în această privință, planul operațional se stabilește în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 656/2014;

(k) modalitățile de cooperare cu țările terțe, cu alte organe, oficii și agenții ale Uniunii sau cu organizațiile
internaționale;
(l)

instrucțiuni generale privind modul de garantare a drepturilor fundamentale în timpul activității operative ale
agenției;

(m) procedurile prin care persoanele care au nevoie de protecție internațională, victimele traficului de persoane, minorii
neînsoțiți și persoanele aflate într-o situație vulnerabilă sunt îndrumate către autoritățile naționale competente pen
tru a primi asistența corespunzătoare;
(n) procedurile de stabilire a unui mecanism de primire și de transmitere către agenție a plângerilor formulate împo
triva oricărei persoane care participă la o activitate operativă a agenției, inclusiv a polițiștilor de frontieră sau a altor
categorii relevante de personal din statul membru gazdă și a membrilor echipelor, care reclamă presupuse încălcări
ale drepturilor fundamentale în contextul participării acestora la o activitate operativă a agenției;
(o) dispozițiile logistice, inclusiv informații cu privire la condițiile de lucru și la mediul din zonele în care operațiunea
comună urmează să aibă loc.
(4) Orice modificare sau adaptare a planului operațional necesită acordul directorului executiv și al statului membru
gazdă, după consultarea statelor membre participante. O copie a planului operațional modificat sau adaptat este trimisă
imediat de către agenție statelor membre participante.
(5)

Prezentul articol se aplică mutatis mutandis tuturor operațiunilor agenției.
Articolul 39
Procedura de lansare a unei intervenții rapide la frontieră

(1) Cererea unui stat membru de lansare a unei intervenții rapide la frontieră include o descriere a situației, eventua
lele obiective și o estimare a nevoilor, precum și profilurile de personal necesare, inclusiv de personal cu competențe
executive, dacă este cazul. Dacă este necesar, directorul executiv poate trimite imediat experți din cadrul agenției care să
evalueze situația de la frontierele externe ale statului membru în cauză.
(2) Directorul executiv informează imediat Consiliul de administrație cu privire la cererea unui stat membru de lan
sare a unei intervenții rapide la frontieră.
(3) Atunci când decide cu privire la cererea formulată de un stat membru, directorul executiv ia în considerare rezul
tatele analizelor de risc efectuate de agenție și stratul de analiză al tabloului situațional european, precum și rezultatul
evaluării vulnerabilității menționate la articolul 32 și orice altă informație relevantă furnizată de statul membru în cauză
sau de un alt stat membru.
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(4) Directorul executiv evaluează de îndată posibilitățile de relocare a membrilor echipei disponibili în cadrul corpului
permanent, în special a personalului statutar și personalului detașat la agenție de statele membre, prezent în alte zone
operative. Directorul executiv evaluează, de asemenea, nevoile suplimentare de trimitere a personalului operativ în con
formitate cu articolul 57 și, odată ce personalul în cadrul profilurilor necesare a fost epuizat, de a activa rezerva pentru
reacție rapidă în conformitate cu articolul 58.
(5) Directorul executiv ia o decizie cu privire la cererea de lansare a unei intervenții rapide la frontieră în termen de
două zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Directorul executiv informează în scris simultan statul membru în cauză
și Consiliul de administrație cu privire la decizie. Decizia precizează principalele motivele pe care se întemeiază.
(6) Atunci când ia decizia menționată la alineatul (5) din prezentul articol, directorul executiv informează statele
membre cu privire la posibilitatea de a solicita personal operativ suplimentar în conformitate cu articolul 57 și, dacă
este cazul, cu articolul 58, indicând numărul posibil de membri ai personalului și de profiluri care urmează să fie furni
zate de fiecare stat membru.
(7) În cazul în care decide să lanseze o intervenție rapidă la frontieră, directorul executiv trimite echipele de gestionare
a frontierelor disponibile din cadrul corpului permanent și echipamente din rezerva de echipamente tehnice, în confor
mitate cu articolul 64, și, în cazul în care este necesar, decide cu privire la punerea la dispoziție a unor întăriri imediate
prin recurgerea la una sau mai multe echipe de gestionare a frontierelor, în conformitate cu articolul 57.
(8) Directorul executiv, împreună și de acord cu statul membru gazdă, întocmește imediat și, în orice caz, nu mai
târziu de trei zile lucrătoare de la data deciziei un plan operațional, astfel cum este menționat la articolul 38
alineatul (2).
(9) De îndată ce planul operațional a fost convenit și furnizat statelor membre, directorul executiv trimite imediat
personalul operativ disponibil prin relocări din alte zone operative sau din cadrul altor funcții.
(10) În paralel cu trimiterea menționată la alineatul (9) și în cazul în care este necesar pentru a se furniza întăriri
imediate ale echipelor de gestionare a frontierelor realocate din alte zone sau din cadrul altor funcții, directorul executiv
solicită fiecărui stat membru numărul și profilurile membrilor personalului suplimentar care urmează să fie trimis în
plus de pe lista sa națională în vederea trimiterilor pe termen scurt menționate la articolul 57.
(11) Dacă apare o situație în care echipele de gestionare a frontierelor și personalul menționate la alineatele (7) și,
respectiv, (10) din prezentul articol sunt insuficiente, directorul executiv poate activa rezerva pentru reacție rapidă solici
tând fiecărui stat membru numărul și profilurile membrilor personalului suplimentar care urmează să fie trimis, astfel
cum se prevede la articolul 58.
(12) Informațiile menționate la alineatele (10) și (11) se furnizează în scris punctelor de contact naționale și mențione
ază data la care trimiterile de personal din fiecare categorie urmează să aibă loc. Acestor puncte de contact naționale li
se furnizează și o copie a planului operațional.
(13) Statele membre se asigură că numărul și profilurile personalului sunt puse imediat la dispoziția agenției, pentru
a se garanta o trimitere completă în conformitate cu articolul 57 și, atunci când este cazul, articolul 58.
(14) Trimiterea primelor echipe de gestionare a frontierelor realocate din alte zone sau din cadrul altor funcții are loc
cel târziu la cinci zile lucrătoare de la data aprobării planului operațional de către directorul executiv și statul membru
gazdă. Trimiterea suplimentară de echipe de gestionare a frontierelor are loc, dacă este necesar, în termen de cel mult
12 zile lucrătoare de la data aprobării planului operațional.
(15) În cazul în care urmează să aibă loc o intervenție rapidă la frontieră, directorul executiv, în consultare cu Consiliul
de administrație, examinează imediat prioritățile privind operațiunile comune ale agenției care sunt în curs sau sunt
plănuite să aibă loc la alte frontiere externe, pentru a prevedea o eventuală realocare a resurselor către zonele de la
frontierele externe unde se resimte cel mai acut nevoia consolidării echipelor.
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Articolul 40
Echipele de sprijin pentru gestionarea migrației
(1) În cazul în care un stat membru se confruntă cu o provocare disproporționată legată de migrație în anumite zone
hotspot la frontierele sale externe, caracterizată de sosiri masive de grupuri migratorii mixte, statul membru respectiv
poate solicita întăriri tehnice și operative din partea echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației alcătuite din experți
din organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii care acționează în conformitate cu mandatele lor.
Statul membru respectiv transmite Comisiei o solicitare de întăriri și o evaluare a nevoilor sale. Pe baza evaluării nevoi
lor respective, Comisia transmite cererea, după caz, către agenție, EASO, Europol sau alte organe, oficii și agenții rele
vante ale Uniunii.
(2) Organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii examinează, în conformitate cu mandatele respective, cererea de
întăriri a unui stat membru și evaluarea nevoilor sale, cu scopul de a elabora un pachet cuprinzător de întăriri, alcătuit
din diferite activități care sunt coordonate de organele, oficiile și agențiile competente ale Uniunii și care necesită apro
barea statului membru în cauză. Comisia coordonează acest proces.
(3) Comisia, în cooperare cu statul membru gazdă și cu organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, în confor
mitate cu mandatele lor respective, stabilește condițiile cooperării în zona-hotspot și este responsabilă de coordonarea
activităților echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației.
(4) Întăririle tehnice și operative furnizate, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, de către corpul perma
nent în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației pot include furnizarea de:
(a) asistență, respectând pe deplin drepturile fundamentale, pentru verificarea resortisanților țărilor terțe care sosesc la
frontierele externe, inclusiv identificarea, înregistrarea și intervievarea acestora pentru culegerea de informații, pre
cum și, la cererea statului membru, prelevarea de amprente digitale de la resortisanții țărilor terțe și oferirea de
informații privind scopul acestor proceduri;
(b) informații inițiale persoanelor care doresc să solicite protecție internațională și îndrumarea acestor persoane către
autoritățile naționale competente ale statului membru în cauză sau către experți trimiși de EASO;
(c) asistență tehnică și operațională în domeniul returnării, în conformitate cu articolul 48, inclusiv pregătirea și organi
zarea operațiunilor de returnare;
(d) echipamentele tehnice necesare.
(5) Din echipele de sprijin pentru gestionarea migrației fac parte, dacă este necesar, membri ai personalului cu
cunoștințe de specialitate în domeniile protecției copilului, traficului de ființe umane, protecției împotriva persecuției din
motive de gen sau drepturilor fundamentale.

Articolul 41
Acțiuni propuse la frontierele externe
(1) Pe baza rezultatelor evaluării vulnerabilității sau în cazul în care un impact critic este atribuit uneia sau mai multor
secțiuni de frontieră externă și ținând seama de elementele relevante din planurile de contingență ale statului membru în
cauză, de analiza de risc efectuată de agenție și de stratul de analiză al tabloului situațional european, directorul executiv
recomandă statului membru în cauză să solicite ca agenția să inițieze, să desfășoare sau să adapteze operațiuni comune,
intervenții rapide la frontieră sau orice alte acțiuni relevante desfășurate de agenție, astfel cum sunt stabilite la
articolul 36.
(2) Statul membru în cauză răspunde recomandării directorului executiv menționată la alineatul (1) în termen de șase
zile lucrătoare. În cazul unui răspuns negativ la recomandare, statul membru furnizează, de asemenea, justificările care
stau la baza acestui răspuns. Directorul executiv informează fără întârziere Consiliul de administrație și Comisia cu pri
vire la acțiunile recomandate și la justificările pentru răspunsul negativ, pentru a evalua dacă poate fi necesară o acțiune
urgentă în conformitate cu articolul 42.
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Articolul 42
Situațiile de la frontierele externe care necesită o acțiune urgentă
(1) În cazul în care controlul la frontierele externe devine ineficace într-o asemenea măsură încât există riscul ca
funcționarea spațiului Schengen să fie pusă în pericol din cauză că:
(a) un stat membru nu pune în aplicare măsurile necesare, în conformitate cu decizia Consiliului de administrație
menționată la articolul 32 alineatul (10); sau
(b) un stat membru care se confruntă cu o provocare specifică și disproporționată la frontierele externe fie nu a solicitat
sprijin suficient din partea agenției în temeiul articolului 37, al articolului 39 sau al articolului 40, fie nu întreprinde
măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acțiunilor în temeiul acestor articole sau în temeiul articolului 41,
Consiliul, pe baza unei propuneri prezentate de Comisie, poate adopta fără întârziere o decizie prin intermediul unui act
de punere în aplicare, în care identifică măsurile de atenuare a acestor riscuri care trebuie puse în aplicare de agenție și
prin care i se solicită statului membru vizat să coopereze cu agenția la punerea în aplicare a măsurilor respective. Comi
sia se consultă cu agenția înainte de a face propunerea.
(2) În cazul în care survine o situație care impune o acțiune urgentă, Parlamentul European este informat fără întârzi
ere cu privire la această situație, precum și cu privire la orice măsură și decizie ulterioară luată ca răspuns.
(3) În vederea atenuării riscului de periclitare a spațiului Schengen, decizia Consiliului menționată la alineatul (1) pre
vede ca agenția să adopte una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
(a) organizarea și coordonarea de intervenții rapide la frontieră și trimiterea corpului permanent, inclusiv a unor echipe
din rezervele pentru reacție rapidă;
(b) trimiterea corpului permanent în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației în special în zonele
hotspot;
(c) coordonarea de activități la frontierele externe pentru unul sau mai multe state membre și țări terțe, inclusiv
operațiuni comune cu țări terțe;
(d) trimiterea de echipamente tehnice;
(e) organizarea de intervenții de returnare.
(4) În termen de două zile lucrătoare de la data adoptării deciziei Consiliului menționate la alineatul (1), directorul
executiv:
(a) stabilește acțiunile care trebuie întreprinse în vederea punerii în practică a măsurilor identificate în decizia respectivă,
inclusiv echipamentele tehnice și numărul și profilurile membrilor personalului operativ necesari pentru realizarea
obiectivelor urmărite prin decizia respectivă;
(b) întocmește un proiect de plan operațional și îl transmite statelor membre în cauză.
(5) Directorul executiv și statul membru în cauză convin asupra planului operațional menționat la alineatul (4) litera
(b) în termen de trei zile lucrătoare de la data prezentării acestuia.
(6) Agenția trimite, fără întârziere și, în orice caz, în termen de cinci zile lucrătoare de la stabilirea planului
operațional, personalul operativ necesar din cadrul corpului permanent, în vederea punerii în practică a măsurilor iden
tificate în decizia Consiliului menționată la alineatul (1). Dacă este necesar, se trimit echipe suplimentare într-o etapă
ulterioară și, în orice caz, în termen de 12 zile lucrătoare de la stabilirea planului operațional.
(7) Agenția și statele membre trimit la destinația prevăzută, fără întârziere și, în orice caz, în termenul de 10 zile
lucrătoare de la stabilirea planului operațional, echipamentele tehnice necesare și personal competent, în vederea punerii
în practică a măsurilor identificate în decizia Consiliului menționată la alineatul (1).
Dacă este necesar, se trimit echipamente tehnice suplimentare într-o etapă ulterioară, în conformitate cu articolul 64.
(8) Statul membru în cauză se conformează deciziei Consiliului menționate la alineatul (1). În acest scop, statul mem
bru în cauză cooperează imediat cu agenția și ia măsurile necesare pentru a facilita punerea în aplicare a respectivei
decizii și punerea în practică a măsurilor prevăzute în decizie și în planul operațional convenit cu directorul executiv, în
special prin îndeplinirea obligațiilor prevăzute la articolele 43, 82 și 83.
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(9) În conformitate cu articolul 57 și, după caz, cu articolul 39, statele membre pun la dispoziție personalul operativ
stabilit de directorul executiv în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol.
(10) Comisia monitorizează punerea în aplicare a măsurilor identificate în decizia Consiliului menționată la
alineatul (1), precum și acțiunile întreprinse de agenție în acest scop. În cazul în care statul membru în cauză nu se
conformează deciziei Consiliului menționate la alineatul (1) din prezentul articol în termen de 30 de zile și nu coopere
ază cu agenția în conformitate cu alineatul (8) din prezentul articol, Comisia poate iniția procedura prevăzută la
articolul 29 din Regulamentul (UE) 2016/399.
Articolul 43
Instrucțiuni adresate echipelor
(1) Pe durata trimiterii echipelor de gestionare a frontierelor, a echipelor de returnare și a echipelor de sprijin pentru
gestionarea migrației, statul membru gazdă sau, în cazul cooperării cu o țară terță în conformitate cu un acord privind
statutul, statul terț în cauză formulează instrucțiuni adresate acestora, în conformitate cu planul operațional.
(2) Agenția, prin intermediul ofițerului său coordonator, poate comunica statului membru gazdă punctul său de
vedere asupra instrucțiunilor adresate echipelor. În acest caz, statul membru gazdă ține seama de punctul de vedere
exprimat și se conformează acestuia, în măsura posibilului.
(3) În cazul în care instrucțiunile adresate echipelor nu sunt conforme cu planul operațional, ofițerul coordonator îl
informează imediat pe directorul executiv, care poate, după caz, să ia măsurile care se impun, în conformitate cu
articolul 46 alineatul (3).
(4) În îndeplinirea sarcinilor și în exercitarea competențelor care le revin, membrii echipelor au obligația de a respecta
pe deplin drepturile fundamentale, printre care accesul la procedurile de azil și demnitatea umană, și acordă o atenție
deosebită persoanelor vulnerabile. Orice măsură luată în îndeplinirea sarcinilor și în exercitarea competențelor care le
revin trebuie să fie proporțională cu obiectivele urmărite prin măsurile respective. În îndeplinirea sarcinilor și în exerci
tarea competențelor care le revin, membrii echipelor nu discriminează persoanele din niciun motiv, precum discrimina
rea legată de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii
politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare
sexuală, în conformitate cu articolul 21 din Cartă.
(5) Membrilor echipelor care nu fac parte din personalul statutar li se aplică în continuare măsurile disciplinare din
statul lor membru de origine. Statul membru de origine prevede măsuri disciplinare corespunzătoare sau alte măsuri în
conformitate cu dreptul său intern referitor la încălcarea drepturilor fundamentale sau a obligațiilor de protecție
internațională în cursul oricărei activități operative desfășurate de agenție.
(6) Personalului statutar trimis ca membri ai echipelor i se aplică măsurile disciplinare prevăzute în Statutul funcționa
rilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți și măsurile de natură disciplinară prevăzute în mecanismul de supraveghere
menționat la articolul 55 alineatul (5) litera (a).
Articolul 44
Ofițerul coordonator
(1) Agenția asigură punerea în aplicare operativă a tuturor aspectelor organizatorice ale operațiunilor comune, ale
proiectelor-pilot sau ale intervențiilor rapide la frontieră, inclusiv prezența membrilor personalului statutar.
(2) Fără a aduce atingere articolului 60, directorul executiv numește unul sau mai mulți experți din cadrul personalu
lui statutar care urmează să fie trimiși în calitate de ofițeri coordonatori pentru fiecare operațiune comună sau inter
venție rapidă la frontieră. Directorul executiv informează statul membru gazdă cu privire la această numire.
(3) Ofițerul coordonator acționează în numele agenției în toate aspectele legate de trimiterea echipelor. Rolul ofițerului
coordonator este de a promova cooperarea și coordonarea între statele membre gazdă și cele participante. Ofițerul coor
donator este ajutat și îndrumat de cel puțin un responsabil cu monitorizarea respectării drepturilor fundamentale.
Ofițerul coordonator are în special următoarele sarcini:
(a) acționează ca interfață între agenție, statul membru gazdă și membrii echipelor, acordând sprijin, în numele agenției,
cu privire la toate chestiunile legate de condițiile trimiterii lor în cadrul echipelor;
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(b) monitorizează punerea corectă în aplicare a planului operațional, inclusiv, în cooperare cu responsabilii pentru
monitorizarea respectării drepturilor fundamentale, în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale și prezintă
un raport directorului executiv cu privire la aceasta;
(c) acționează în numele agenției în toate aspectele trimiterii echipelor și raportează agenției cu privire la toate aceste
aspecte;
(d) raportează directorului executiv în cazul în care instrucțiunile adresate echipelor de către statele membre gazdă nu
sunt conforme cu planul operațional, îndeosebi în ceea ce privește drepturile fundamentale, și, după caz, propune ca
directorul executiv să aibă în vedere adoptarea unei decizii în conformitate cu articolul 46.
(4) În contextul operațiunilor comune sau al intervențiilor rapide la frontieră, directorul executiv poate să îl autorizeze
pe ofițerul coordonator să ajute la soluționarea eventualelor neînțelegeri legate de executarea planului operațional și
trimiterea echipelor.
Articolul 45
Costuri
(1) Agenția trebuie să acopere integral următoarele costuri suportate de statele membre în vederea punerii la dis
poziție a membrilor personalului lor în scopul trimiterii acestora din cadrul corpului permanent în calitate de membri ai
echipelor în statele membre și în țările terțe pe termen scurt în conformitate cu articolul 57 sau în statele membre prin
rezerva pentru reacție rapidă în conformitate cu articolul 58:
(a) costurile de deplasare din statul membru de origine în statul membru gazdă și din statul membru gazdă în statul
membru de origine și în interiorul statului membru gazdă în scopul trimiterii sau al relocării în statul membru
gazdă respectiv sau într-un alt stat membru gazdă și în scopul trimiterilor într-o țară terță sau a relocărilor pe terito
riul țării terțe respective sau într-o altă țară terță;
(b) costurile legate de vaccinări;
(c) costurile legate de nevoile speciale de asigurare;
(d) costurile legate de asistența medicală, inclusiv asistență psihologică;
(e) diurnele, inclusiv costurile de cazare.
(2) Pe baza unei propuneri din partea directorului executiv, Consiliul de administrație adoptă norme detaliate privind
rambursarea costurilor suportate de personalul trimis pe termen scurt, în conformitate cu articolele 57 și 58 și le actua
lizează atunci când este necesar. Pentru a se asigura respectarea cadrului juridic aplicabil, directorul executiv prezintă
o astfel de propunere după ce primește avizul pozitiv al Comisiei. Normele detaliate se bazează, în măsura posibilului,
pe opțiunile simplificate în materie de costuri, în conformitate cu articolul 125 alineatul (1) literele (c), (d) și (e) din
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Dacă este cazul, Consiliul de administrație asigură coerența cu normele aplica
bile cheltuielilor de delegație ale personalului statutar.
Articolul 46
Decizii privind suspendarea, încetarea sau neinițierea activităților
(1) Directorul executiv dispune încetarea oricărei activități a agenției în cazul în care condițiile de desfășurare a acestei
activități nu mai sunt îndeplinite. Directorul executiv informează în prealabil statul membru în cauză cu privire la înce
tarea activității respective.
(2) Statele membre care participă la o activitate operativă a agenției îi pot solicita directorului executiv să dispună
încetarea activității operative respective. Directorul executiv informează Consiliul de administrație cu privire la această
solicitare.
(3) Directorul executiv poate, după ce informează statul membru în cauză, să retragă finanțarea unei activități, să
o suspende sau să dispună încetarea acesteia în cazul în care statul membru gazdă nu respectă planul operațional.
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(4) Directorul executiv, după consultarea ofițerului pentru drepturile fundamentale și după ce informează statul mem
bru în cauză, retrage finanțarea pentru orice activitate a agenției sau dispune suspendarea sau încetarea totală sau
parțială a oricărei activități a agenției în cazul în care consideră că există încălcări grave sau care sunt susceptibile să
persiste, ale drepturilor fundamentale sau ale obligațiilor de protecție internațională, legate de activitatea în cauză.
(5) Directorul executiv, după consultarea ofițerului pentru drepturile fundamentale, nu inițiază nicio activitate
a agenției în cazul în care consideră că ar exista deja motive serioase, la începutul activității, de a o suspenda sau înceta,
pentru că activitatea în cauză ar putea duce la încălcări grave ale drepturilor fundamentale sau ale obligațiilor de pro
tecție internațională. Directorul executiv informează statul membru în cauză cu privire la decizia respectivă.
(6) Deciziile menționate la alineatele (4) și (5) se justifică în mod corespunzător. Când adoptă astfel de decizii, directo
rul executiv ține seama de informații pertinente, cum ar fi numărul și obiectul plângerilor înregistrate care nu au fost
soluționate de o autoritate națională competentă, rapoartele privind incidentele grave, rapoartele din partea ofițerilor
coordonatori, organizațiilor internaționale și a instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii din domeniile vizate
de prezentul regulament. Directorul executiv informează Consiliul de administrație cu privire la aceste decizii și îi pre
zintă justificările pentru acestea.
(7) În cazul în care directorul executiv decide să suspende sau să înceteze trimiterea de către agenție a unei echipe de
sprijin pentru gestionarea migrației, acesta informează celelalte organe, oficii și agenții relevante care își desfășoară acti
vitatea în zona hotspot cu privire la această decizie.

Articolul 47
Evaluarea activităților
Directorul executiv evaluează rezultatele tuturor activităților operaționale ale agenției. Acesta transmite Consiliului de
administrație rapoarte detaliate de evaluare, însoțite de observațiile ofițerului pentru drepturile fundamentale, în termen
de 60 de zile de la data încetării activităților respective. Directorul executiv efectuează o analiză cuprinzătoare a acestor
rezultate în vederea îmbunătățirii calității, a coerenței și a eficacității viitoarelor activități, include această analiză în
raportul anual de activitate al agenției. Directorul executiv asigură luarea în considerare a analizei rezultatelor respective
de către agenție în activitățile sale operative viitoare.

SECȚIUNEA 8

Acțiunile agenției în domeniul returnării
Articolul 48
Returnarea
(1) Fără a intra în aspectele de fond ale deciziilor de returnare, care rămân în responsabilitatea exclusivă a statelor
membre, și cu respectarea drepturilor fundamentale, a principiilor generale ale dreptului Uniunii și ale dreptului
internațional, inclusiv protecția internațională, respectarea principiului nereturnării și drepturile copiilor, în ceea ce
privește returnarea, agenția are următoarele sarcini:
(a) acordă asistență tehnică și operațională statelor membre în materie de returnare, inclusiv la:
(i) colectarea informaților necesare pentru emiterea deciziilor de returnare, identificarea resortisanților țărilor terțe
care fac obiectul procedurilor de returnare și pentru alte activități ale statelor membre premergătoare returnării,
legate de returnare și de faza ce urmează sosirii și returnării, pentru a realiza un sistem integrat de gestionare
a returnărilor între autoritățile competente ale statelor membre, cu participarea autorităților responsabile ale
țărilor terțe și a altor părți interesate relevante;
(ii) obținerea de documente de călătorie, inclusiv prin intermediul cooperării consulare, fără a divulga informații cu
privire la faptul că s-a depus o cerere de protecție internațională sau orice alte informații care nu sunt necesare
pentru executarea returnării;
(iii) organizarea și coordonarea operațiunilor de returnare și, în cooperare cu statele membre, acordă sprijin în cazul
returnărilor voluntare;
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(iv) returnările voluntare asistate din statele membre, acordarea de asistență persoanelor returnate în etapa premer
gătoare plecării, în timpul deplasării și după sosire, precum și în fazele ce urmează returnării, ținând seama de
necesitățile persoanelor vulnerabile;
(b) acordă asistență tehnică și operațională statelor membre care se confruntă cu dificultăți legate de sistemele lor de
returnare;
(c) elaborează, în consultare cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, a unui model de referință opțional pentru un
sistem informatic la nivel național de gestionare a cazurilor de returnare, care să descrie structura acestor sisteme și
să le ofere statelor membre asistență tehnică și operațională pentru elaborarea unor astfel de sisteme care să fie
compatibile cu modelul;
(d) utilizează și dezvoltă în continuare o platformă integrată de gestionare a returnărilor și o infrastructură de comu
nicații care permite conectarea sistemelor din statele membre de gestionare a returnărilor cu platforma în scopul
schimbului de date și informații, inclusiv a transmiterii automate de date statistice, și le oferă statelor membre asis
tență tehnică și operațională pentru conectarea la infrastructura de comunicare;
(e) organizează, promovează și coordonează activitățile care permit schimbul de informații, precum și identificarea și
punerea în comun a bunelor practici în materie de returnare între statele membre;
(f) finanțează sau cofinanțează, din bugetul său, în conformitate cu normele financiare aplicabile agenției, operațiunile,
intervențiile și activitățile menționate în prezentul capitol, inclusiv rambursarea costurilor generate de adaptarea
necesară a sistemelor informatice naționale de gestionare a returnărilor în scopul asigurării unei comunicări securi
zate cu platforma integrată de gestionare a returnărilor.
(2) Asistența tehnică și operațională menționată la alineatul (1) litera (b) include activități menite să ajute statele mem
bre în cadrul procedurilor de returnare desfășurate de autoritățile naționale competente prin furnizarea, în special, de:
(a) servicii de interpretariat;
(b) informații practice, inclusiv analiza acestor informații, și recomandările agenției privind țările terțe de returnare, care
sunt relevante pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în cooperare, după caz, cu alte organe, oficii și
agenții ale Uniunii, îndeosebi cu EASO;
(c) consiliere cu privire la punerea în aplicare și gestionarea procedurilor de returnare în conformitate cu
Directiva 2008/115/CE;
(d) consiliere și asistență în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor adoptate de statele membre în conformitate
cu Directiva 2008/115/CE și cu dreptul internațional, care sunt necesare pentru a asigura prezența, în scopul retur
nării, a persoanelor care fac obiectul unei decizii de returnare și pentru a împiedica respectivele persoane să se sus
tragă acestei proceduri, precum și consiliere și sprijin în ceea ce privește alternativele la luarea în custodie publică;
(e) echipamentele, resursele și expertiza necesare pentru punerea în aplicare a deciziilor de returnare și pentru identifi
carea resortisanților țărilor terțe.
(3) Agenția vizează crearea de sinergii și stabilirea de legături între rețelele și programele finanțate de Uniune în
domeniul returnării, în strânsă cooperare cu Comisia și cu sprijinul părților interesate relevante, inclusiv al Rețelei euro
pene de migrație.
Articolul 49
Sistemele de schimb de informații și gestionarea returnărilor
(1) Agenția exploatează și dezvoltă în continuare o platformă integrată de gestionare a returnărilor, în conformitate cu
articolul 48 alineatul (1) litera (d), pentru prelucrarea informațiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal transmise de
sistemele de gestionare a returnărilor ale statelor membre, de care agenția are nevoie pentru a acorda asistență tehnică și
operațională. Datele cu caracter personal pot conține numai date biografice sau liste de pasageri. Datele cu caracter
personal se transmit numai dacă acestea îi sunt necesare agenției pentru a-i permite să ofere asistență în coordonarea
sau organizarea operațiunilor de returnare în țările terțe, indiferent de mijlocul de transport. Aceste date cu caracter
personal se transmit platformei numai după luarea unei decizii de a se iniția o operațiune de returnare și se șterg de
îndată ce operațiunea se încheie.
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Datele biografice se transmit platformei numai în cazul în care nu pot fi accesate de membrii echipelor în conformitate
cu articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1860 al Parlamentului European și al Consiliului (39).
Platforma poate fi utilizată de agenție și pentru transmiterea securizată a datelor biografice sau biometrice, inclusiv
a tuturor tipurilor de documente care pot fi considerate drept probe sau dovezi la prima vedere ale cetățeniei resorti
sanților țărilor terțe care fac obiectul deciziilor de returnare, dacă aceste date cu caracter personal trebuie transmise
pentru ca agenția să poată acorda asistență, în cazuri individuale și la cererea statelor membre, în ceea ce privește confir
marea identității și a cetățeniei resortisanților țărilor terțe. Aceste date nu se păstrează pe platformă și se șterg imediat
după ce a fost confirmată primirea lor.
(2) Agenția elaborează, instalează și exploatează sisteme de informații și aplicații software care permit schimbul de
informații în cadrul Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european în scopul returnării și în scopul schimbului
de date cu caracter personal.
(3)

Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu articolele 86, 87, 88 și 91, după caz.

Articolul 50
Operațiunile de returnare
(1) Fără a intra în aspectele de fond ale deciziilor de returnare, care rămân în responsabilitatea exclusivă a statelor
membre, agenția acordă statelor membre asistență tehnică și operațională și asigură coordonarea sau organizarea
operațiunilor de returnare, inclusiv prin închirierea de aeronave pentru astfel de operațiuni și organizarea de returnări cu
zboruri regulate sau cu alte mijloace de transport. Agenția poate, din proprie inițiativă și cu acordul statului membru în
cauză, să coordoneze sau să organizeze operațiuni de returnare.
(2) Prin intermediul platformei menționate la articolul 49 alineatul (1), statele membre pun la dispoziție datele
operaționale privind returnările de care are nevoie agenția pentru a evalua nevoile în materie de returnare și informează
agenția cu privire la planificarea lor orientativă privind numărul de persoane returnate și țările terțe de returnare,
ambele referindu-se la operațiunile naționale de returnare relevante, și cu privire la nevoile lor de asistență sau coordo
nare din partea agenției. Agenția întocmește și actualizează un plan operațional continuu pentru a furniza statelor mem
bre solicitante asistența operațională și întăririle necesare, inclusiv prin intermediul echipamentelor tehnice. Agenția
poate, fie din proprie inițiativă și cu acordul statului membru în cauză, fie la solicitarea unui stat membru, să includă în
planul operațional continuu datele și destinațiile operațiunilor de returnare pe care le consideră necesare, pe baza unei
evaluări a nevoilor. La propunerea directorului executiv, Consiliul de administrație decide cu privire la modul de operare
al planului operațional continuu. Statul membru în cauză confirmă agenției că toate persoanele vizate de o operațiune
de returnare organizată sau coordonată de către agenție fac obiectul unei decizii executorii de returnare.
În cazul în care sunt trimiși membri ai echipelor, aceștia consultă Sistemul de Informații Schengen, înainte de returnarea
oricărei persoane, pentru a verifica dacă decizia de returnare emisă în legătură cu persoana returnată a fost suspendată
sau dacă executarea deciziei în cauză a fost amânată.
Planul operațional continuu trebuie să conțină elementele necesare pentru executarea unei operațiuni de returnare,
inclusiv cele legate de respectarea drepturilor fundamentale, și să se refere, între altele, la codurile de conduită aplicabile
și la procedurile de monitorizare, raportare și la mecanismul de tratare a plângerilor.
(3) Agenția poate să acorde asistență tehnică și operațională statelor membre și poate, de asemenea, să asigure, fie din
proprie inițiativă și cu acordul statului membru în cauză, fie la cererea statelor membre participante coordonarea sau
organizarea operațiunilor de returnare în cazul cărora mijloacele de transport și escortele pentru returnări sunt asigurate
de o țară terță de returnare (denumite în continuare „operațiuni de returnare în sarcina destinatarului”). Statele membre
participante și agenția se asigură că este garantată pe durata întregii operațiuni de returnare respectarea drepturilor fun
damentale, a principiului nereturnării, a utilizării proporționale a mijloacelor de constrângere și a demnității persoanei
returnate. Cel puțin un reprezentant al statului membru și un monitor pentru returnările forțate din rezerva constituită
în temeiul articolului 51 sau din sistemul de supraveghere al statului membru participant sunt prezenți pe parcursul
întregii operațiuni de returnare, până la sosirea în țara terță de returnare.
(39) Regulamentul (UE) 2018/1860 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind utilizarea Sistemului de
informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 312, 7.12.2018, p. 1).
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(4) Directorul executiv întocmește fără întârziere un plan de returnare pentru operațiunile de returnare în sarcina des
tinatarului. Directorul executiv și orice stat membru participant convin asupra planului, care prezintă în detaliu aspec
tele organizatorice și procedurale ale operațiunii de returnare în sarcina destinatarului, ținând cont de implicațiile pentru
drepturile fundamentale și de riscurile unei astfel de operațiuni. Orice modificare sau adaptare a acestui plan necesită
acordul părților menționate la alineatul (3) și la prezentul alineat.
Planul de returnare al operațiunilor de returnare în sarcina destinatarului este obligatoriu pentru agenție și pentru orice
stat membru participant. Acesta acoperă toți pașii necesari pentru desfășurarea operațiunii de returnare în sarcina
destinatarului.
(5) Toate operațiunile de returnare organizate sau coordonate de agenție sunt supravegheate în conformitate cu
articolul 8 alineatul (6) din Directiva 2008/115/CE. Supravegherea operațiunilor de returnare forțată se efectuează de
monitorul pentru returnările forțate pe baza unor criterii obiective și transparente și vizează operațiunea de returnare în
ansamblul ei, din faza premergătoare plecării până la predarea persoanelor returnate în țara terță de returnare. Monito
rul pentru returnările forțate prezintă un raport privind fiecare operațiune directorului executiv, ofițerului pentru drep
turile fundamentale și autorităților naționale competente ale tuturor statelor membre implicate în operațiunea respectivă.
Dacă este necesar, directorul executiv și, respectiv, autoritățile naționale competente iau lua măsurile subsecvente cores
punzătoare.
(6) În cazul în care agenția are îndoieli cu privire la respectarea drepturilor fundamentale în orice stadiu al unei
operațiuni de returnare, aceasta le comunică statelor membre participante și Comisiei.
(7) Directorul executiv evaluează rezultatele operațiunilor de returnare și, o dată la șase luni, transmite Parlamentului
European, Consiliului, Comisiei și Consiliului de administrație un raport detaliat de evaluare privind toate operațiunile
de returnare desfășurate în cursul semestrului anterior, împreună cu observațiile ofițerului pentru drepturile fundamen
tale. Directorul executiv realizează o analiză comparativă cuprinzătoare a acestor rezultate în vederea îmbunătățirii
calității, a coerenței și a eficacității viitoarelor operațiuni de returnare. Directorul executiv include această analiză în
raportul anual de activitate al agenției.
(8) Agenția finanțează sau cofinanțează operațiunile de returnare din bugetul său, în conformitate cu normele finan
ciare aplicabile agenției, acordând prioritate operațiunilor derulate de cel puțin două state membre sau celor din zonele
hotspot.

Articolul 51
Rezerva de monitori pentru returnările forțate
(1) Agenția, ținând seama în mod corespunzător de avizul ofițerului pentru drepturile fundamentale, constituie
o rezervă de monitori pentru returnările forțate puși la dispoziție de organismele competente din statele membre, care
efectuează activități de supraveghere a returnărilor forțate în conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din
Directiva 2008/115/CE și care au beneficiat de formare în conformitate cu articolul 62 din prezentul regulament.
(2) Consiliul de administrație stabilește, pe baza unei propuneri formulate de directorul executiv, profilul și numărul
monitorilor pentru returnările forțate care vor fi puși la dispoziție pentru rezervă. Aceeași procedură se aplică și în ceea
ce privește eventualele modificări ulterioare ale profilului și ale numărului total de monitori.
Statelor membre le revine responsabilitatea de a contribui la rezervă prin numirea de monitori pentru returnările forțate
care corespund profilului definit, fără a aduce atingere independenței de care se bucură acești monitori în temeiul drep
tului intern, atunci când dreptul intern prevede astfel. Agenția contribuie de asemenea la această rezervă cu monitori
pentru drepturile fundamentale, menționați la articolul 110. Din rezervă trebuie să facă parte monitori pentru returnă
rile forțate care au cunoștințe de specialitate în domeniul protecției copilului.
(3) Contribuția statelor membre în ceea ce privește monitorii pentru returnările forțate la operațiuni și intervenții de
returnare în anul următor se planifică pe baza negocierilor și a acordurilor bilaterale anuale dintre agenție și statele
membre. Conform acestor acorduri, statele membre pun la dispoziție monitori pentru returnările forțate în vederea tri
miterii lor la cererea agenției, cu excepția cazului în care statele membre se confruntă cu o situație excepțională, care
afectează în mod substanțial îndeplinirea sarcinilor naționale. O astfel de cerere se introduce cu cel puțin 21 de zile
lucrătoare înainte de data prevăzută pentru trimitere sau cinci zile lucrătoare în cazul unei intervenții rapide de
returnare.
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(4) Agenția pune monitorii pentru returnările forțate la dispoziția statelor membre participante, la cererea acestora,
pentru a supraveghea, în numele lor, desfășurarea corectă a operațiunilor de returnare și a intervențiilor de returnare, pe
întreaga lor durată. Pentru toate operațiunile de returnare în care sunt implicați copii, agenția pune la dispoziție moni
tori pentru returnările forțate care au cunoștințe de specialitate în domeniul protecției copilului.
(5) Pe parcursul unei operațiuni sau intervenții de returnare, monitorilor pentru returnările forțate li se aplică în conti
nuare măsurile disciplinare ale statului membru de origine. Membrilor personalului statutar trimiși ca monitori pentru
returnările forțate li se aplică măsurile disciplinare prevăzute în Statutul funcționarilor și în Regimul aplicabil celorlalți
agenți.
Articolul 52
Echipele de returnare
(1) Agenția poate trimite echipe de returnare fie din proprie inițiativă și cu acordul statului membru în cauză, fie la
cererea unui stat membru. Agenția poate trimite astfel de echipe de returnare în timpul intervențiilor de returnare, în
cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației sau în funcție de necesități, pentru a asigura asistență tehnică și
operațională suplimentară în domeniul returnării. Dacă este necesar, echipele de returnare conțin ofițeri cu competențe
specifice în domeniul protecției copiilor.
(2)

Articolul 40 alineatele (2)-(5) și articolele 43, 44 și 45 se aplică mutatis mutandis echipelor de returnare.
Articolul 53
Intervențiile de returnare

(1) Atunci când un stat membru se confruntă cu o dificultate în îndeplinirea obligației de returnare a persoanelor care
fac obiectul deciziilor de returnare, agenția asigură asistența tehnică și operațională corespunzătoare sub forma unei
intervenții de returnare, fie din proprie inițiativă și cu acordul statului membru în cauză, fie la cererea statului membru
respectiv. O astfel de intervenție poate consta în trimiterea echipelor de returnare în statul membru gazdă care acordă
asistență în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de returnare și pentru organizarea operațiunilor de retur
nare din statul membru gazdă.
Articolul 50 se aplică, de asemenea, operațiunilor de returnare organizate sau coordonate de agenție în cadrul inter
vențiilor de returnare.
(2) În situația în care un stat membru se confruntă cu provocări specifice și disproporționate în îndeplinirea obligației
sale de returnare a persoanelor care fac obiectul deciziilor de returnare, agenția asigură asistența tehnică și operațională
corespunzătoare sub forma unei intervenții rapide de returnare, fie din proprie inițiativă cu acordul statului membru în
cauză, fie la cererea statului membru respectiv. O intervenție rapidă de returnare poate consta în trimiterea imediată
a echipelor de returnare în statul membru gazdă care acordă asistență în ceea ce privește punerea în aplicare a procedu
rilor de returnare și pentru organizarea operațiunilor de returnare din statul membru gazdă.
(3) În contextul unei intervenții de returnare, directorul executiv întocmește fără întârziere un plan operațional, cu
acordul statului membru gazdă și al statelor membre participante. Se aplică mutatis mutandis dispozițiile articolului 38.
(4) Directorul executiv ia o decizie privind planul operațional cât mai repede posibil, iar, în cazul menționat la
alineatul (2), în termen de cinci zile lucrătoare. Decizia se notifică imediat în scris statelor membre în cauză și Consiliu
lui de administrație.
(5) Agenția finanțează sau cofinanțează din bugetul său intervențiile de returnare, în conformitate cu normele finan
ciare aplicabile agenției.
SECȚIUNEA 9

Capacități
Articolul 54
Corpul permanent al Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european
(1) Un corp permanent al Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european având capacitatea menționată în
anexa I face parte din agenție. Corpul permanent cuprinde următoarele patru categorii de personal operativ în confor
mitate cu schema anuală a disponibilităților stabilită în anexa I:
(a) categoria 1: personalul statutar trimis în calitate de membri ai echipelor în zonele operative în conformitate cu
articolul 55, precum și personal responsabil cu funcționarea unității centrale a ETIAS;
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(b) categoria 2: personalul detașat din statele membre în cadrul agenției pe termen lung, ca parte a corpului permanent,
în conformitate cu articolul 56;
(c) categoria 3: personalul din statele membre care este pregătit pentru a fi pus la dispoziția agenției pentru trimiteri pe
termen scurt, ca parte a corpului permanent, în conformitate cu articolul 57; și
(d) categoria 4: rezerva pentru reacție rapidă, compusă din personal din statele membre care este pregătit pentru a fi
trimis în conformitate cu articolul 58 în scopul unor intervenții rapide la frontiere în conformitate cu articolul 39.
(2) Agenția trimite membrii corpului permanent să facă parte din echipele de gestionare a frontierelor, din echipele de
sprijin pentru gestionarea migrației și din echipele de returnare în cadrul unor operațiuni comune, intervenții rapide la
frontieră, intervenții de returnare sau la orice alte activități operative relevante din statele membre sau din țările terțe.
Aceste activități se desfășoară numai cu autorizația statului membru în cauză sau a țării terțe în cauză. Numărul perso
nalului trimis din corpul permanent depinde de nevoile operative.
Echipele trimise de corpul permanent completează eforturile statelor membre.
(3) Atunci când acordă asistență statelor membre, membrii corpului permanent trimiși ca membri ai echipelor au
capacitatea de a efectua sarcini de control la frontiere sau de returnare, inclusiv sarcini care necesită competențe execu
tive prevăzute în dreptul intern relevant sau, în cazul personalului statutar, sarcinile care necesită competențele executive
stabilite la articolul 55 alineatul (7).
Membrii corpului permanent trebuie să îndeplinească cerințele privind formarea specializată și profesionalismul prevă
zute la articolul 16 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2016/399 sau în alte instrumente aplicabile.
(4) La propunerea directorului executiv și ținând seama de analiza de risc efectuată de agenție, de rezultatele evaluării
vulnerabilității și de ciclul multianual de politică strategică pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, și de
numărul de membri ai personalului și profilurile de personal de care dispune agenția prin personalul statutar și persona
lului în curs de detașare, Consiliul de administrație adoptă, până la data de 31 martie a fiecărui an, o decizie:
(a) de definire a profilurilor și de stabilire a cerințelor aplicabile personalului operativ din cadrul corpului permanent;
(b) privind numărul de membri ai personalului pentru fiecare profil specific din categoriile 1, 2 și 3, care urmează să
formeze echipe în anul următor, în funcție de nevoile operative așteptate în anul următor;
(c) de specificare detaliată a contribuțiilor prevăzute în anexele II și III, prin stabilirea, pentru fiecare stat membru,
a numărului și profilurilor specifice ale membrilor personalului care urmează să fie detașați în cadrul agenției în
conformitate cu articolul 56 și să fie numiți în conformitate cu articolul 57 în anul următor;
(d) de specificare detaliată a contribuțiilor prevăzute în anexa IV, prin stabilirea, pentru fiecare stat membru, a număru
lui și profilurilor specifice ale membrilor personalului operativ în cadrul rezervei pentru reacție rapidă, care urmează
să fie puși la dispoziție în anul următor în cazul intervențiilor rapide la frontieră în conformitate cu articolele 39 și
58; și
(e) de stabilire a planificării multianuale orientative a profilurilor pentru anii următori, menită să faciliteze planificarea
pe termen lung a contribuțiilor statelor membre și recrutarea personalului statutar.
(5) Echipajul pentru echipamentele tehnice asigurată în conformitate cu articolul 64 se ia în considerare în cadrul
contribuțiilor din anul următor la trimiterile pe termen scurt efectuate de statele membre în conformitate cu
articolul 57. În vederea elaborării deciziei corespunzătoare a Consiliului de administrație menționate la alineatul (4) din
prezentul articol, statul membru vizat informează agenția, până la sfârșitul lunii ianuarie a fiecărui an, cu privire la
intenția sa de a trimite echipamentele tehnice împreună cu echipajul corespunzător.
(6) În sensul articolului 73, agenția își elaborează și instituie propriile structuri de comandă și control pentru trimite
rea efectivă a corpului permanent pe teritoriul unor țări terțe.
(7) Agenția poate recruta un număr suficient de membri ai personalului statutar, care poate constitui până la 4 % din
efectivul total al corpului permanent stabilit la anexa I pentru funcții de sprijin sau de monitorizare pentru instituirea
corpului permanent, pentru planificarea și gestionarea operațiunilor sale și pentru achiziționarea echipamentelor proprii
ale agenției.
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(8) Membrii personalului menționați la alineatul (7) și membrii personalului responsabili cu funcționarea unității cen
trale a ETIAS nu pot fi trimiși ca membri ai echipelor, dar pot fi totuși luați în considerare ca personal de categoria 1 în
scopul anexei I.
Articolul 55
Personalul statutar care face parte din corpul permanent
(1) Agenția contribuie la corpul permanent cu membri ai personalului său statutar (categoria 1), care urmează să fie
trimiși în zonele operative ca membri ai echipelor, cu sarcinile și competențele prevăzute la articolul 82, inclusiv sarcina
de a exploata echipamentele proprii ale agenției.
(2) Atunci când efectuează recrutări de personal, agenția asigură că doar candidați care dau dovadă de un înalt nivel
de profesionalism, aderă la valori etice de un înalt nivel și au competențe lingvistice corespunzătoare sunt selectați.
(3) În conformitate cu articolul 62 alineatul (2), după ce sunt recrutați, membrii personalului statutar care urmează să
fie trimiși ca membri ai echipelor urmează formarea necesară privind controlul la frontieră sau sarcinile de returnare,
inclusiv în ceea ce privește drepturile fundamentale, în funcție de profilurile de personal decise de Consiliul de adminis
trație în conformitate cu articolul 54 alineatul (4), ținându-se seama de calificările și experiența profesională dobândite
anterior în domeniile corespunzătoare.
Procesul de formare menționat la primul paragraf se desfășoară în cadrul unor programe de formare specifice elaborate
de agenție și, pe baza acordurilor cu anumite state membre, organizate în instituțiile de formare și învățământ speciali
zate ale acestora, inclusiv în academiile din statele membre cu care agenția are acorduri de parteneriat. După recrutare,
pentru fiecare membru al personalului se întocmește o hartă de formare corespunzătoare, menită să garanteze că acesta
are în permanență calificarea profesională necesară pentru îndeplinirea sarcinilor de control la frontieră sau de returnare.
Hărțile de formare se actualizează regulat. Costul formării este acoperit în întregime de agenție.
Membrii personalului statutar care constituie echipajul tehnic pentru exploatarea echipamentelor agenției nu sunt
obligați să efectueze integral programul de formare pentru controlul la frontieră sau returnare.
(4) Agenția se asigură că, pe toată durata raportului de muncă, personalul său statutar își îndeplinește sarcinile în
calitate de membri ai echipelor, în conformitate cu cele mai înalte standarde și cu respectarea deplină a drepturilor
fundamentale.
(5)

Pe baza unei propuneri a directorului executiv, Consiliul de administrație:

(a) instituie un mecanism de supraveghere corespunzător pentru monitorizarea aplicării de către personalul statutar
a dispozițiilor privind utilizarea forței, inclusiv norme privind raportarea și măsuri specifice, cum ar fi cele cu carac
ter disciplinar, care vizează utilizarea forței în timpul trimiterilor;
(b) instituie norme pentru directorul executiv pentru autorizarea personalului statutar să poarte și să utilizeze arme, în
conformitate cu articolul 82 și a anexei V, inclusiv în ceea ce privește cooperarea obligatorie cu autoritățile naționale
competente, îndeosebi cu cele din statul membru al cetățeniei, din statul membru al domiciliului și din statul mem
bru al formării inițiale; normele respective tratează, de asemenea, modalitatea în care directorul executiv se asigură
că condițiile de emitere a unor astfel de autorizații continuă să fie îndeplinite de către personalul statutar, îndeosebi
în ceea ce privește mânuirea armelor, inclusiv prin supunerea la teste regulate de tragere cu arma;
(c) instituie norme specifice pentru facilitarea păstrării armelor, munițiilor și a altor echipamente în condiții securizate,
precum și transportul acestora către zona operativă.
În ceea ce privește normele menționate la primul paragraf litera (a) din prezentul alineat, Comisia își dă avizul cu privire
la respectarea de către acestea a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, în conformitate cu
articolul 110 alineatul (2) din Statutul funcționarilor. Ofițerul pentru drepturile fundamentale este consultat cu privire la
propunerea directorului executiv în ceea ce privește normele respective.
(6) Personalul agenției care nu este calificat să îndeplinească sarcini de control la frontiere sau de returnare sunt
trimiși numai în cadrul operațiunilor comune în scopul coordonării, al monitorizării drepturilor fundamentale și al altor
sarcini conexe. Aceștia nu fac parte din echipe.
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(7) Membrii personalului statutar care urmează să fie trimiși ca membri ai echipelor, trebuie să aibă capacitatea de
a îndeplini, în conformitate cu articolul 82, următoarele sarcini care necesită competențe executive, în conformitate cu
profilurile de personal și și de formarea corespunzătoare:
(a) verificarea identității și a cetățeniei persoanelor, inclusiv consultarea bazelor de date corespunzătoare de la nivelul
Uniunii și de la nivel național;
(b) autorizarea intrării în cazul în care sunt respectate condițiile de intrare prevăzute la articolul 6 din Regulamentul
(UE) 2016/399;
(c) refuzul intrării în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/399;
(d) ștampilarea documentelor de călătorie în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2016/399;
(e) eliberarea vizelor sau refuzul de a elibera vize la frontieră în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (CE)
nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (40) și introducerea datelor corespunzătoare în Sistemul de
informații privind vizele;
(f) supravegherea frontierelor, inclusiv patrularea între punctele de trecere a frontierei pentru a preveni trecerile neauto
rizate ale frontierei, pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și pentru a lua măsuri împotriva persoanelor
care au trecut ilegal frontiera, inclusiv interceptarea sau reținerea acestora;
(g) înregistrarea în Eurodac a amprentelor digitale ale persoanelor reținute în legătură cu trecerea ilegală a unei frontiere
externe, în conformitate cu capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului (41);
(h) contactarea țărilor terțe în vederea identificării resortisanților țărilor terțe care fac obiectul returnării și în vederea
obținerii documentelor de călătorie pentru aceștia;
(i) escortarea resortisanților țărilor terțe care fac obiectul returnării forțate.
Articolul 56
Participarea statelor membre la corpul permanent prin detașări de lungă durată
(1) Statele membre contribuie la corpul permanent prin detașarea de personal operativ în cadrul agenției în calitate de
membri ai echipelor (categoria 2). Durata fiecărei detașări este de 24 de luni. Cu acordul statului membru de origine și
al agenției, detașările individuale pot fi prelungite o singură dată cu 12 sau cu 24 de luni. Pentru a facilita punerea în
aplicare a sistemului de sprijin financiar menționat la articolul 61, detașările încep, ca regulă generală, la începutul unui
an calendaristic.
(2) Fiecărui stat membru îi revine responsabilitatea de a asigura continuitatea contribuției sale cu efective de personal
operativ care participă la echipe în calitate de membri detașați, în conformitate cu anexa II. Plata costurilor aferente
detașării personalului în temeiul prezentului articol se efectuează în conformitate cu normele adoptate în temeiul
articolului 95 alineatul (6).
(3) Membrii personalului operativ detașați în cadrul agenției au aceleași sarcini și competențe ca membrii echipelor în
conformitate cu articolul 82. Statul membru care i-a detașat pe respectivii membri ai personalului operativ este conside
rat a fi statul membru de origine al acestora. Pe durata detașării, directorul executiv hotărăște, în funcție de nevoile
operative, locul (locurile) și durata trimiterii membrilor echipei. Agenția asigură formarea continuă a membrilor perso
nalului operativ în perioada de detașare a acestora.
(40) Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar
de vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).
(41) Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Euro
dac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor
și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate întrunul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare
a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la
scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 180, 29.6.2013, p. 1).
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(4) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, fiecare stat membru numește candidații pentru detașare din rândul persona
lului său operativ în funcție de efectivele și profilurile specifice stabilite de Consiliul de administrație pentru anul urmă
tor, astfel cum se prevede la articolul 54 alineatul (4). Agenția verifică dacă personalul operativ propus de statele mem
bre corespunde profilurilor de personal stabilite și are cunoștințele lingvistice necesare. Până la data de 15 septembrie
a fiecărui an, agenția acceptă candidații propuși sau îi refuză în cazul în care aceștia nu corespund profilului cerut, au
competențe lingvistice insuficiente sau au comis o abatere de la normele aplicabile ori au încălcat aceste norme în cursul
trimiterilor anterioare și solicită statului membru să propună alți candidați pentru detașare.

(5) În cazul în care, din motive de forță majoră, unul dintre membrii personalului operativ nu poate fi detașat sau nu
își poate continua detașarea, statul membru în cauză asigură înlocuirea acestuia cu un alt membru al personalului ope
rativ care are profilul cerut.

Articolul 57
Participarea statelor membre la corpul permanent prin trimiteri pe termen scurt
(1) În plus față de detașările în temeiul articolului 56, până la data de 30 iunie a fiecărui an, statele membre contri
buie, de asemenea, la corpul permanent desemnând polițiștii de frontieră și alte categorii relevante de personal care sunt
înscriși pe lista națională preliminară a personalului operativ disponibil pentru trimiteri pe termen scurt (categoria 3) în
conformitate cu contribuțiile prevăzute în anexa III și în conformitate cu efectivele și profilurile specific ale personalului
decise de Consiliul de administrație pentru anul următor, astfel cum se prevede la articolul 54 alineatul (4). Listele
naționale preliminare cu personalul operativ desemnat se comunică agenției. Componența definitivă a listelor anuale îi
este confirmată agenției după încheierea negocierilor bilaterale anuale, înainte de data de 1 decembrie a anului respectiv.

(2) Fiecare stat membru se asigură că personalul operativ nominalizat este disponibil la cererea agenției, în conformi
tate cu modalitățile stabilite în prezentul articol. Fiecare membru al personalului operativ este disponibil pentru o peri
oadă de cel mult patru luni într-un an calendaristic. Cu toate acestea, statele membre pot decide să trimită un anumit
membru al personalului pentru o perioadă ce depășește patru luni. O asemenea prelungire se consideră o contribuție
separată a statului membru respectiv la același profil sau la un alt profil necesar, dacă membrul personalului în cauză
are competențele necesare. Plata costurilor aferente trimiterii personalului în temeiul prezentului articol se efectuează în
conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 45 alineatul (2).

(3) Membrii personalului operativ trimiși în temeiul prezentului articol au aceleași sarcini și competențe ca membrii
echipelor în conformitate cu articolul 82.

(4) Agenția poate verifica dacă membrii personalului operativ numiți de statele membre pentru trimiteri pe termen
scurt corespund profilurilor de personal stabilite și au cunoștințele lingvistice necesare. Agenția refuză membrii persona
lului operativ desemnați în cazul în care aceștia au competențe lingvistice insuficiente sau au comis o abatere de la
normele aplicabile ori au încălcat aceste norme în cursul trimiterilor anterioare. Agenția refuză, de asemenea, membrii
personalului operativ desemnați în cazul în care aceștia nu respectă profilurile cerute, cu excepția cazului în care mem
brii respectivi ai personalului corespund unui alt profil repartizat statului membru în cauză. În caz de refuz din partea
agenției al unui membru al personalului, statul membru în cauză asigură înlocuirea cu un alt membru al personalului
operativ, care are profilul cerut.

(5) Până la data de 31 iulie a fiecărui an, agenția solicită ca statele membre să contribuie cu membrii personalului
operativ pentru a fi trimiși la operațiunile comune în anul următor, cu respectarea efectivelor și a profilurilor stabilite.
Perioada corespunzătoare fiecărei trimiteri se stabilește în cadrul negocierilor și al acordurilor bilaterale anuale dintre
agenție și statele membre.

(6) În urma negocierilor bilaterale anuale, statele membre pun la dispoziție, în vederea unor trimiteri specifice, perso
nalul operativ inclus pe listele naționale menționate la alineatul (1), care corespunde efectivelor și profilurilor precizate
în cererea agenției.

(7) În cazul în care, din motive de forță majoră, unul dintre membrii personalului operativ nu poate fi trimis în con
formitate cu acordurile, statul membru în cauză asigură înlocuirea cu un alt membru al personalului operativ de pe
listă, cu profilul cerut.
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(8) În cazul unei nevoi sporite de consolidare a operațiunilor comune în curs, unei nevoi de lansare a unei intervenții
rapide la frontieră sau unei noi operațiuni comune care nu este prevăzută în programul anual de lucru corespunzător
sau în concluziile corespunzătoare ale negocierilor bilaterale anuale, trimiterea respectivă se efectuează în limitele prevă
zute în anexa III. Directorul executiv informează fără întârziere statele membre cu privire la nevoile suplimentare, indi
când eventualele efective și profiluri ale personalului operativ care urmează să fie pus la dispoziție de către fiecare stat
membru. După ce directorul executiv și statul membru gazdă convin asupra unui plan operațional modificat sau, după
caz, a unui nou plan operațional, directorul executiv prezintă o cerere oficială care precizează efectivele și profilurile
membrilor personalului operativ. Membrii echipelor sunt trimiși de fiecare stat membru în termen de 20 de zile lucră
toare de la această cerere oficială, fără a aduce atingere articolului 39.
(9) În cazul în care o analiză de risc și, dacă este disponibilă, o evaluare a vulnerabilității arată că un stat membru se
confruntă cu o situație care ar afecta în mod substanțial îndeplinirea sarcinilor sale naționale, statul membru respectiv
contribuie cu personal operativ în conformitate cu solicitarea menționată la alineatul (5) sau (8) de la prezentul articol.
Cu toate acestea, contribuțiile în cauză nu pot depăși împreună jumătate din contribuția statului membru respectiv pen
tru anul respectiv prevăzută în anexa III. În cazul în care un stat membru invocă o astfel de situație excepțională, acesta
prezintă agenției în scris, în detaliu, motivele sale și date cu privire la situația invocată, iar conținutul acestei informări
este inclus în raportul menționat la articolul 65.
(10) Durata trimiterii pentru o operațiune specifică este stabilită de statul membru de origine, dar aceasta nu trebuie să
fie în niciun caz sub 30 de zile, cu excepția cazului în care operațiunea din care face parte trimiterea respectivă durează
mai puțin de 30 de zile.
(11) Echipajul tehnic luat în considerare în ceea ce privește contribuția statelor membre în temeiul articolului 54
alineatul (5) este trimis numai în conformitate cu acordurile ce rezultă în urma negocierilor bilaterale anuale ce vizează
echipamentele respective menționate la articolul 64 alineatul (9).
Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, statele membre includ în listele lor anuale echipajul tehnic
menționat la primul paragraf din prezentul alineat numai după încheierea negocierilor bilaterale anuale. Statele membre
pot să adapteze listele anuale corespunzătoare în cazul oricărei modificări a echipajului tehnic în cursul anului respectiv.
Statele membre informează agenția cu privire la aceste modificări.
Verificările menționate la alineatul (4) din prezentul articol nu privesc competențele legate de exploatarea echipamente
lor tehnice.
Membrii echipajelor care au atribuții exclusiv de ordin tehnic sunt indicați în listele anuale numai pe bază de funcții.
Durata trimiterii echipajelor tehnice se stabilește în conformitate cu articolul 64.
Articolul 58
Participarea statelor membre la corpul permanent prin rezerva pentru reacție rapidă
(1) Statele membre contribuie cu personal operativ la corpul permanent prin intermediul unei rezerve de reacție
rapidă (categoria 4), care urmează să fie activată pentru intervenții rapide la frontieră în conformitate cu articolul 37
alineatul (2) și cu articolul 39, cu condiția ca personalul operativ din categoriile 1, 2 și 3 să fi fost deja trimis pe deplin
în vederea intervenției rapide respective la frontieră.
(2) Fiecare stat membru are responsabilitatea de a asigura disponibilitatea personalului operativ în conformitate cu
efectivele și cu profilurile corespunzătoare decise de Consiliul de administrație pentru anul următor, astfel cum se pre
vede la articolul 54 alineatul (4), la cererea agenției, în limitele prevăzute în anexa IV și în conformitate cu modalitățile
stabilite la prezentul articol. Fiecare membru al personalului operativ este disponibil pentru o perioadă de cel mult patru
luni într-un an calendaristic.
(3) Trimiterile din cadrul rezervei pentru reacție rapidă în vederea intervențiilor rapide la frontieră au loc în conformi
tate cu articolul 39 alineatele (11) și (13).
Articolul 59
Evaluarea corpului permanent
(1) Până la 31 decembrie 2023, în special pe baza rapoartelor menționate la articolul 62 alineatul (10) și la
articolul 65, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o evaluare a numărului total și a componenței
corpului permanent, inclusiv amploarea contribuțiilor fiecărui stat membru la corpul permanent, precum și a compe
tențelor profesionale și a profesionalismului corpului permanent și a formării pe care o primește. Evaluarea analizează,
de asemenea, necesitatea menținerii rezervei pentru reacție rapidă în cadrul corpului permanent.
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În evaluare se descriu și se iau în considerare nevoile operative existente și cele eventuale ale corpului permanent în ceea
ce privește capacitatea de reacție rapidă, precum și împrejurările semnificative care afectează capacitatea a statelor mem
bre de a contribui la corpul permanent și evoluția personalului statutar în ceea ce privește contribuția agenției la corpul
permanent.
(2) Până la 29 februarie 2024, Comisia prezintă, dacă este necesar, propuneri corespunzătoare de modificare a anexe
lor I, II, III și IV. În cazul în care nu prezintă o propunere, Comisia explică motivele deciziei sale.
Articolul 60
Birourile antenă
(1) Sub rezerva acordului cu statul membru gazdă sau a includerii explicite a acestei posibilități în acordul privind
statutul încheiat cu țara terță gazdă, agenția poate înființa birouri antenă pe teritoriul statului membru sau al țării terțe
în cauză pentru a facilita și a îmbunătăți coordonarea activităților operative, inclusiv în domeniul returnării, organizate
de agenție în statul membru respectiv, în regiunea învecinată sau în țară terță respectivă, și pentru a asigura gestionarea
eficace a resurselor umane și tehnice ale agenției. Birourile antenă sunt înființate în funcție de nevoile operative, pentru
perioada de timp în care agenția desfășoară activități operative importante în statul membru respectiv, în regiunea înve
cinată sau în țara terță în cauză. Perioada de funcționare menționată poate fi prelungită, dacă este necesar.
Înainte de înființarea unui birou antenă, se evaluează și se calculează cu atenție toate consecințele bugetare și se prevăd
în buget sumele corespunzătoare.
(2) Agenția și statul membru gazdă sau țara terță gazdă în care se înființează biroul antenă iau măsurile necesare care
să îi asigure acestuia cele mai bune condiții posibile de care aceasta are nevoie în vederea îndeplinirii sarcinilor ce îi
revin. Locul de muncă al personalului care lucrează în cadrul birourilor antenă se stabilește în conformitate cu
articolul 95 alineatul (2).
(3)

După caz, birourile antenă:

(a) asigură sprijinul operativ și logistic și asigură coordonarea activităților agenției în zonele operative în cauză;
(b) oferă sprijin operativ statului membru sau țării terțe în zonele operative în cauză;
(c) monitorizează activitățile echipelor agenției și raportează cu regularitate la sediul central al agenției;
(d) cooperează cu statul membru gazdă sau cu țara terță gazdă cu privire la toate aspectele legate de punerea în practică
a activităților operative organizate de agenție în statul membru respectiv sau în țara terță, inclusiv cu privire la orice
aspect suplimentar care poate apărea în cursul acestor activități;
(e) oferă sprijin ofițerului coordonator menționat la articolul 44 în cadrul cooperării sale cu statele membre partici
pante în privința tuturor aspectelor legate de contribuția acestora la activitățile operative organizate de agenție și,
dacă este necesar, asigură legătura cu sediul central;
(f) oferă sprijin ofițerului coordonator și observatorilor pentru drepturile fundamentale care au fost numiți pentru
a monitoriza o activitate operativă, facilitând, dacă este necesar, coordonarea și comunicarea între echipele agenției și
autoritățile responsabile ale statului membru gazdă sau ale țării terțe gazdă;
(g) organizează sprijinul logistic necesar pentru trimiterea membrilor echipelor și pentru trimiterea și utilizarea echipa
mentelor tehnice;
(h) acordă orice alt tip de sprijin logistic în ceea ce privește zona operativă de care răspunde respectivul birou antenă,
pentru a facilita buna funcționare a activităților operative organizate de agenție;
(i) sprijină ofițerul de legătură al agenției, fără a aduce atingere sarcinilor și atribuțiilor acestuia menționate la
articolul 31, în identificarea provocărilor actuale sau viitoare legate de gestionarea frontierelor în zona de care răs
punde respectivul birou antenă sau în aplicarea acquis-ului în materie de returnare și raportează cu regularitate la
sediul central al agenției;
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(j) asigură gestionarea eficace a echipamentelor proprii ale agenției în zonele în care își desfășoară activitatea, inclusiv
eventuala înregistrare a acestora și întreținerea pe termen lung a echipamentului respectiv și orice sprijin logistic
necesar.
(4) Fiecare birou antenă este administrat de un reprezentant al agenției numit de directorul executiv în calitate de șef
al biroului antenă. Șeful biroului antenă supraveghează întreaga activitate a acestuia și acționează ca punct unic de con
tact cu sediul central.
(5) Pe baza unei propuneri a directorului executiv, Consiliul de administrație decide în privința înființării, compo
nenței și perioadei de funcționare a unui birou antenă, precum și a eventualei prelungiri, după caz, a perioadei de
funcționare a biroului antenă, ținând seama de avizul Comisiei și de acordul statului membru gazdă sau a țării terțe
gazdă.
(6)

Statul membru acordă agenției asistență pentru a-i asigura capacitatea operativă.

(7) Directorul executiv prezintă trimestrial Consiliului de administrație un raport privind activitățile pe care le
desfășoară biroul antenă. Activitățile pe care le desfășoară birourile antenă sunt descrise într-o secțiune separată a rapor
tului anual de activitate.

Articolul 61
Sprijinul financiar pentru dezvoltarea corpului permanent
(1) În conformitate cu articolul 125 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, statele mem
bre au dreptul să primească anual fonduri sub formă de finanțare care nu este legată de costuri, pentru a facilita dezvol
tarea resurselor umane care să le asigure contribuția la corpul permanent prevăzută la anexele II, III și IV. Această
finanțare urmează să fie plătită după sfârșitul anului în cauză, sub rezerva respectării condițiilor stabilite la alineatele
(3) și (4) din prezentul articol. Această finanțare se bazează pe o valoare de referință stabilită la alineatul (2) din prezen
tul articol și reprezintă, după caz:
(a) 100 % din suma de referință înmulțită cu numărul membrilor personalului operativ prevăzut pentru anul N + 2 care
urmează să fie detașate anual în conformitate cu anexa II;
(b) 37 % din suma de referință înmulțită cu numărul membrilor personalului trimiși efectiv în conformitate cu
articolul 57, în limitele stabilite în anexa III, și în conformitate cu articolul 58, în limitele stabilite în anexa IV, după
caz;
(c) o plată unică de 50 % din suma de referință înmulțită cu numărul membrilor personalului operativ recrutați de către
agenție ca personal statutar; această plată unică li se aplică membrilor personalului care pleacă din serviciile
naționale și care se află în serviciu activ de cel mult 15 ani în momentul recrutării de către agenție.
(2) Suma de referință este echivalentă cu salariul de bază anual al unui agent contractual din grupa de funcții III
gradul 8 treapta 1, astfel cum este stabilit în articolul 93 din Regimul aplicabil celorlalți agenți și care face obiectul unui
coeficient corector aplicabil în statul membru în cauză.
(3) Suma prevăzută la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol devine exigibilă cu condiția ca statele membre să își
majoreze în consecință efectivele naționale totale de polițiști de frontieră prin recrutarea de noi membri ai personalului
în perioada respectivă. Informațiile relevante pentru întocmirea raportului sunt puse la dispoziția agenției în cadrul
negocierilor bilaterale anuale și sunt verificate prin evaluarea vulnerabilității în anul următor. Plata anuală a sumei prevă
zute la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol se efectuează integral în funcție de numărul membrilor personalului
trimiși efectiv pe o perioadă continuă sau discontinuă de patru luni, în conformitate cu articolul 57, în limita stabilită în
anexa III, și în conformitate cu articolul 58, în limitele stabilite în anexa IV. În cazul trimiterilor efective menționate la
alineatul (1) litera (b) de la prezentul articol, plățile se calculează în mod proporțional cu o perioadă de referință de
patru luni.
Agenția acordă o plată în avans aferentă plăților anuale ale sumelor menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) din
prezentul articol în conformitate cu actul de punere în aplicare menționat la alineatul (4) din prezentul articol în urma
prezentării de către statul membru contribuitor a unei cereri în acest sens, care trebuie să fie justificată.
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(4) Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește norme detaliate privind modalitățile de plată
anuală și monitorizarea condițiilor aplicabile prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol. Aceste norme conțin moda
litățile pentru efectuarea plăților în avans odată ce sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (3) din prezentul
articol, precum și modalitățile calculului proporțional, inclusiv pentru cazurile în care trimiterea echipajului tehnic ar
depăși, în mod excepțional, contribuția națională maximă prevăzută în anexa III. Actul respectiv de punere în aplicare se
adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 122 alineatul (2).

(5) Atunci când execută sprijinul financiar prevăzut la prezentul articol, agenția și statele membre asigură respectarea
principiilor de cofinanțare și de evitare a dublei finanțări.

Articolul 62
Formarea
(1) În funcție de foaia de parcurs privind dezvoltarea capacității menționată la articolul 9 alineatul (8), atunci când
aceasta este disponibilă, și în cooperare cu entitățile de formare responsabile din statele membre, agenția și, după caz,
EASO, FRA, Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în
Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare
a Legii (CEPOL) elaborează instrumente de formare specifice, inclusiv o formare specifică în domeniul protecției copiilor
și a altor persoane aflate într-o situație vulnerabilă. Conținutul formării ține seama de rezultatele științifice pertinente și
de bunele practici. Agenția le oferă polițiștilor de frontieră, specialiștilor în materie de returnare, escortelor pentru retur
nări și altor categorii relevante de personal care fac parte din corpul permanent, precum și monitorilor pentru returnă
rile forțate și observatorilor pentru drepturile fundamentale o formare specializată relevantă pentru sarcinile și compe
tențele lor. Agenția desfășoară exerciții periodice cu respectivii polițiști de frontieră și cu ceilalți membri ai echipelor, în
conformitate cu calendarul de formare specializată prevăzut în programul anual de lucru al agenției.

(2) Agenția se asigură că, pe lângă formarea menționată la articolul 55 alineatul (3), toți membrii personalului statutar
care urmează să fie trimiși ca membri ai echipelor au beneficiat, înainte de a fi trimiși pentru prima dată să participe la
activități operative organizate de agenție, de formare adecvată în domeniul dreptului Uniunii și al dreptului internațional
relevant, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale, accesul la protecție internațională, orientări în scopul identificării
persoanelor care solicită protecție și al îndrumării acestora către procedurile corespunzătoare, orientări pentru tratarea
nevoilor speciale ale copiilor, inclusiv ale minorilor neînsoțiți, ale victimelor traficului de persoane, ale persoanelor care
au nevoie de asistență medicală de urgență și ale altor persoane deosebit de vulnerabile și, în cazul în care se preconize
ază participarea lor la operațiuni maritime, în materie de căutare și salvare.

Această formare include, de asemenea, formare privind utilizarea forței în conformitate cu anexa V.

(3) În scopul alineatului (2), pe baza acordurilor încheiate cu anumite state membre, agenția organizează programele
de formare necesare în cadrul instituțiilor specializate de formare și învățământ ale statelor membre respective, inclusiv
la academiile din statele membre care sunt partenere ale agenției. Agenția garantează că formarea urmează programa
comună de bază, este armonizată și favorizează înțelegerea reciprocă și o cultură comună bazată pe valorile consacrate
în tratate. Costul formării este acoperit în întregime de agenție.

După ce obține aprobarea Consiliului de administrație, agenția poate înființa un centru de formare al său pentru
a facilita și mai mult includerea unei culturi europene comune în formarea oferită.

(4) Agenția adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că toți membrii personalului din statele membre care parti
cipă la echipe din cadrul corpului permanent au beneficiat de formarea menționată la alineatul (2) primul paragraf.

(5) Agenția adoptă măsurile necesare pentru a asigura formarea personalului implicat în sarcini de returnare care este
alocat corpului permanent și rezervei prevăzute la articolul 51. Agenția se asigură că personalul său statutar și întregul
personal care participă la operațiuni sau intervenții de returnare au urmat, înainte să participe la activități operative
organizate de agenție, la cursuri de formare în domeniul dreptului Uniunii și al dreptului internațional relevant, inclusiv
cu privire la drepturile fundamentale, accesul la protecție internațională și îndrumarea persoanelor vulnerabile.

14.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/61

(6) Agenția elaborează și dezvoltă în continuare programa comună de bază pentru formarea polițiștilor de frontieră și
asigură o formare la nivel european pentru instructorii polițiștilor de frontieră naționali ai statelor membre, inclusiv cu
privire la drepturile fundamentale, accesul la protecție internațională și dreptul maritim relevant, precum și o programă
comună pentru formarea personalului implicat în sarcini de returnare. Programa comună de bază urmărește promova
rea celor mai înalte standarde și a bunelor practici în punerea în aplicare a dreptului Uniunii privind gestionarea frontie
relor și returnarea. Agenția întocmește programa comună de bază după ce consultă forumul consultativ menționat la
articolul 108 (denumit în continuare „forumul consultativ”) și ofițerul pentru drepturile fundamentale. Statele membre
integrează programa comună de bază în formarea pe care o oferă polițiștilor de frontieră naționali și personalului impli
cat în sarcini de returnare.

(7) Agenția oferă, de asemenea, agenților serviciilor competente ale statelor membre și, după caz, ale țărilor terțe cur
suri de formare și seminare suplimentare pe subiecte legate de controlul frontierelor externe și returnarea resortisanților
țărilor terțe.

(8)

Agenția poate organiza activități de formare în cooperare cu statele membre și țările terțe, pe teritoriul acestora.

(9) Agenția instituie un program de schimb prin care polițiștii de frontieră participanți la echipele sale, precum și
personalul care participă la echipele de intervenții de returnare să poată dobândi cunoștințe sau competențe de speciali
tate pe baza experienței dobândite în alte state membre și a bunelor practici existente în străinătate, lucrând cu polițiștii
de frontieră și cu personalul implicat în sarcini de returnare dintr-un alt stat membru decât cel de origine.

(10) Agenția stabilește și dezvoltă în continuare un mecanism intern de control al calității pentru a garanta nivelul înalt
de formare, expertiză și profesionalism al personalului său statutar, în special al personalului statutar care participă la
activitățile operaționale ale agenției. Pe baza punerii în aplicare a mecanismului de control al calității, agenția pregătește
un raport anual de evaluare care se anexează la raportul anual de activitate.

Articolul 63
Achiziționarea sau închirierea de echipamente tehnice
(1) Agenția poate achiziționa, pe cont propriu sau în coproprietate cu un stat membru, ori poate închiria echipa
mente tehnice care să fie utilizate în cadrul operațiunilor comune, al proiectelor-pilot, al intervențiilor rapide la frontieră,
al activităților din domeniul returnării, inclusiv al operațiunilor de returnare și al intervențiilor de returnare, al trimiterii
echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației sau în cadrul proiectelor de asistență tehnică, în conformitate cu nor
mele financiare aplicabile agenției.

(2) Pe baza unei propuneri a directorului executiv, Consiliul de administrație adoptă o strategie multianuală globală
privind modul în care vor fi consolidate capacitățile tehnice ale agenției în funcție de ciclul multianual de politică strate
gică pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, inclusiv de foaia de parcurs privind dezvoltarea capacității
menționată la articolul 9 alineatul (8), atunci când este disponibilă, precum și de resursele bugetare disponibile în acest
scop în cadrul financiar multianual. Pentru a se asigura respectarea cadrelor juridice, financiare și politice aplicabile,
directorul executiv prezintă propunerea în cauză numai după ce primește avizul pozitiv al Comisiei.

Strategia multianuală este însoțită de un plan de punere în aplicare detaliat, care precizează calendarul de achiziție sau
de închiriere, planificarea achizițiilor și reducerea riscurilor. Dacă, atunci când adoptă strategia și planul, Consiliul de
administrație decide să nu respecte avizul Comisiei, acesta prezintă Comisiei o justificare în acest sens. După adoptarea
strategiei multianuale, planul de punere în aplicare devine parte a componentei de programare multianuală a documen
tului unic de programare menționat la articolul 100 alineatul (2) litera (k).

(3) Agenția poate achiziționa echipamente tehnice pe baza unei decizii a directorului executiv, adoptată după consulta
rea Consiliului de administrație în conformitate cu normele aplicabile în materie de achiziții publice. Orice achiziție sau
închiriere de echipamente care presupune costuri semnificative pentru agenție este precedată de o analiză riguroasă
a nevoilor și a raportului cost-beneficiu. Orice cheltuială legată de o astfel de achiziție sau închiriere se prevede în buge
tul agenției, astfel cum a fost adoptat de Consiliul de administrație.
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(4) În cazul în care agenția achiziționează sau închiriază echipamente tehnice importante, cum ar fi aeronave, vehicule
de serviciu sau nave, se aplică următoarele condiții:
(a) în cazul achiziționării de către agenție sau al deținerii în coproprietate, agenția convine cu un stat membru ca acesta
să asigure înregistrarea echipamentului ca fiind destinat unui serviciu public în conformitate cu dreptul aplicabil al
statului membru respectiv, inclusiv prerogativele și imunitățile aplicabile echipamentului tehnic respectiv în temeiul
dreptului internațional;
(b) în cazul închirierii, echipamentul se înregistrează într-un stat membru.
(5) Pe baza unui acord-tip întocmit de agenție și aprobat de Consiliul de administrație, statul membru de înregistrare
și agenția convin asupra modalităților de asigurare a operabilității echipamentului. În cazul activelor deținute în copro
prietate, aceste modalități acoperă, de asemenea, perioadele în care activele sunt puse în totalitate la dispoziția agenției și
prevăd condițiile de utilizare a activelor respective, inclusiv dispoziții specifice privind trimiterea rapidă în timpul inter
vențiilor rapide la frontieră și finanțarea acestor active.
(6) În cazul în care agenția nu dispune de personalul statutar calificat necesar, statul membru de înregistrare sau furni
zorul echipamentelor tehnice pune la dispoziție experții necesari și echipajele tehnice necesare pentru utilizarea echipa
mentelor tehnice într-un mod corect din punct de vedere legal și în condiții de siguranță, în conformitate cu modelul de
acord menționat la alineatul (5) din prezentul articol și în mod planificat pe baza negocierilor și acordurilor anuale
bilaterale menționate la articolul 64 alineatul (9). Într-un astfel de caz, echipamentele tehnice aflate în proprietatea
exclusivă a agenției sunt puse la dispoziția acesteia la cerere, iar statul membru de înregistrare nu poate invoca situația
excepțională prevăzută la articolul 64 alineatul (9).
Atunci când solicită unui stat membru să furnizeze echipamente tehnice și personal, agenția ia în considerare provocă
rile operative specifice cu care se confruntă respectivul stat membru în momentul solicitării.
Articolul 64
Rezerva de echipamente tehnice
(1) Agenția instituie și păstrează evidențe centralizate privind echipamentele care fac parte dintr-o rezervă de echipa
mente tehnice, compusă din echipamentele deținute de statele membre sau de agenție și din echipamentele deținute în
coproprietate de statele membre și de agenție, pentru activitățile sale operative.
(2) Echipamentele aflate exclusiv în proprietatea agenției sunt disponibile în totalitate, în orice moment, pentru a fi
trimise.
(3) Echipamentele deținute în coproprietate, în care agenția deține peste 50 %, sunt, de asemenea, disponibile pentru
a fi trimise în conformitate cu un acord între un stat membru și agenție încheiat în conformitate cu articolul 63
alineatul (5).
(4) Agenția asigură compatibilitatea și interoperabilitatea echipamentelor care figurează în rezerva de echipamente
tehnice.
(5) În scopul alineatului (4), agenția, în strânsă cooperare cu statele membre și cu Comisia, stabilește standarde tehnice
pentru echipamentele care urmează să fie trimise în cadrul activităților agenției, atunci când este necesar. Echipamentele
care sunt achiziționate de către agenție, fie ca proprietar unic, fie în coproprietate, și echipamentele deținute de statele
membre care figurează în rezerva de echipamente tehnice trebuie să îndeplinească aceste standarde.
(6) Pe baza unei propuneri din partea directorului executiv, ținând seama de analiza de risc efectuată de agenție și de
rezultatele evaluărilor vulnerabilității, Consiliul de administrație decide, până la 31 martie a fiecărui an, numărul minim
de echipamente tehnice necesare pentru a răspunde nevoilor agenției în anul următor, în special în ceea ce privește
desfășurarea operațiunilor comune, trimiterea echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, intervențiile rapide la
frontieră, activitățile în domeniul returnării, inclusiv operațiunile și intervențiile de returnare. Echipamentele proprii ale
agenției se contabilizează în numărul minim de echipamente tehnice. Decizia respectivă stabilește norme referitoare la
trimiterea echipamentelor tehnice în cadrul activităților operative.
Dacă numărul minim de echipamente tehnice se dovedește a fi insuficient pentru îndeplinirea planului operațional con
venit pentru astfel de activități, agenția revizuiește acest număr minim pe baza nevoilor justificate și a unui acord cu
statele membre.
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(7) Rezerva de echipamente tehnice conține numărul minim de echipamente pe care agenția îl consideră necesar pen
tru fiecare tip de echipament tehnic. Echipamentele care figurează în rezerva de echipamente tehnice sunt folosite în
cadrul operațiunilor comune, al trimiterii echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, al proiectelor-pilot, al inter
vențiilor rapide la frontieră, al operațiunilor de returnare sau al intervențiilor de returnare.
(8) Rezerva de echipamente tehnice include o rezervă de echipamente pentru reacție rapidă, care conține un număr
redus de echipamente necesare pentru eventuale intervenții rapide la frontieră. Contribuția statelor membre la rezerva de
echipamente pentru reacție rapidă se planifică în conformitate cu negocierile și acordurile bilaterale anuale menționate
la alineatul (9) din prezentul articol. În ceea ce privește echipamentele de pe lista de echipamente din această rezervă,
statele membre nu pot invoca situația excepțională menționată la alineatul (9) din prezentul articol.
Statul membru în cauză trimite echipamentele de pe această listă, împreună cu experții necesari și echipajele tehnice
necesare, la destinație cât mai rapid posibil în vederea utilizării, dar în orice caz nu mai târziu de 10 zile de la data la
care este convenit planul operațional.
Agenția contribuie la această rezervă cu echipamente puse la dispoziția agenției, astfel cum se menționează la
articolul 63 alineatul (1).
(9) Statele membre contribuie la rezerva de echipamente tehnice. Contribuția statelor membre la rezervă și trimiterea
echipamentelor tehnice pentru operațiuni specifice se planifică pe baza unor negocieri și acorduri bilaterale anuale între
agenție și statele membre. La cererea agenției și în afara cazului în care se confruntă cu o situație excepțională care
afectează în mod substanțial executarea sarcinilor naționale, statele membre își pun la dispoziție echipamentele tehnice
pentru trimitere în conformitate cu aceste acorduri și în măsura în care acestea fac parte din numărul minim de echipa
mente tehnice pentru un anumit an. În cazul în care un stat membru invocă o astfel de situație excepțională, acesta
prezintă agenției în scris, în detaliu, motivele sale și date cu privire la situația invocată, iar conținutul acestei informări
este inclus în raportul menționat la articolul 65 alineatul (1). Agenția introduce cererea cu cel puțin 45 de zile înainte de
data prevăzută pentru trimiterea echipamentelor în cazul echipamentelor tehnice importante și cu cel puțin 30 de zile
înainte de data prevăzută pentru trimitere în cazul altor echipamente. Contribuțiile la rezerva de echipamente tehnice
sunt revizuite anual.
(10) Pe baza unei propuneri din partea directorului executiv, Consiliul de administrație stabilește anual regulile referi
toare la echipamentele tehnice, inclusiv numărul minim total pentru fiecare tip de echipament tehnic, condițiile de trimi
tere și rambursare a costurilor, precum și numărul limitat de echipamente tehnice pentru o rezervă de echipamente
pentru reacție rapidă. Din motive bugetare, această decizie trebuie luată de Consiliul de administrație până la data de 31
martie a fiecărui an.
(11) În cazul în care are loc o intervenție rapidă la frontieră, se aplică articolul 39 alineatul (15).
(12) Dacă după stabilirea numărului minim necesar de echipamente tehnice apar nevoi neașteptate de echipamente
tehnice pentru o operațiune comună sau o intervenție rapidă la frontieră, iar aceste nevoi nu pot fi acoperite din rezerva
de echipamente tehnice sau din rezerva de echipamente pentru reacție rapidă, statele membre pun la dispoziția agenției,
la cererea acesteia și ad-hoc, dacă este posibil, echipamentele tehnice pentru trimitere.
(13) Directorul executiv informează periodic Consiliul de administrație cu privire la componența rezervei de echipa
mente tehnice și la trimiterea echipamentelor care fac parte din aceasta. Dacă nu se atinge numărul minim de echipa
mente tehnice necesar pentru rezervă, directorul executiv informează fără întârziere Consiliul de administrație. Acesta
decide de urgență cu privire la ierarhizarea priorităților de trimitere a echipamentelor tehnice și ia măsurile corespunză
toare pentru remedierea lipsurilor identificate. Consiliul de administrație informează Comisia cu privire la lipsurile iden
tificate și cu privire la măsurile pe care le-a luat pentru remedierea acestora. Comisia informează ulterior Parlamentul
European și Consiliul cu privire la aceasta și cu privire la propria sa evaluare.
(14) Statele membre înregistrează în rezerva de echipamente tehnice toate mijloacele de transport și echipamentele ope
rative achiziționate în cadrul acțiunilor specifice ale Fondului pentru securitate internă în conformitate cu articolul 7
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (42) sau, după caz, prin
utilizarea altor viitoare fonduri specifice ale Uniunii puse la dispoziția statelor membre cu obiectivul clar de a dezvolta
capacitatea operativă a agenției. Echipamentul tehnic respectiv face parte din numărul minim de echipamente tehnice
pentru un anumit an.
(42) Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pen
tru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE
(JO L 150, 20.5.2014, p. 143).
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La cererea agenției, făcută în cadrul negocierilor bilaterale anuale, statele membre pun echipamentele tehnice cofinanțate
în cadrul acțiunilor specifice ale Fondului pentru securitate internă sau prin orice altă formă de viitoare finanțare speci
fică din partea Uniunii, astfel cum se specifică în primul paragraf din prezentul alineat, la dispoziția agenției pentru
trimitere. Fiecare echipament este pus la dispoziție pentru o perioadă de maximum patru luni, astfel cum se prevede în
negocierile bilaterale anuale. Statele membre pot decide să trimită un echipament pentru o perioadă mai mare de patru
luni. În cazul operațiunilor menționate la articolul 39 sau 42 din prezentul regulament, statele membre nu pot invoca
situația excepțională prevăzută la alineatul (9) din prezentul articol.
(15) Agenția gestionează evidențele privind rezerva de echipamente tehnice după cum urmează:
(a) clasificare pe tipuri de echipamente și pe tipuri de operațiuni;
(b) clasificare în funcție de proprietar (stat membru, agenția, alții);
(c) numărul total de echipamente necesare;
(d) cerințele referitoare la personal, dacă este cazul;
(e) alte informații, precum date de înregistrare, cerințe de transport și întreținere, regimuri naționale de export aplica
bile, instrucțiuni tehnice sau alte informații relevante pentru utilizarea corespunzătoare a echipamentelor;
(f) mențiune care precizează dacă un echipament a fost finanțat din fonduri ale Uniunii.
(16) Agenția finanțează integral trimiterea echipamentelor tehnice care fac parte din numărul minim de echipamente
tehnice puse la dispoziție de un anumit stat membru într-un anumit an. Trimiterea echipamentelor tehnice care nu fac
parte din numărul minim de echipamente tehnice este cofinanțată de agenție până la maximum 100 % din cheltuielile
eligibile, în funcție de circumstanțele specifice ale statelor membre care trimit astfel de echipamente tehnice.
Articolul 65
Raportarea privind capacitățile agenției
(1) Pe baza unei propuneri din partea directorului executiv, Consiliul de administrație adoptă un raport anual privind
punerea în aplicare a articolelor 51, 55-58, 63 și 64, pe care îl prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei
(„raport anual privind punerea în aplicare”).
(2)

Raportul anual privind punerea în aplicare cuprinde în special:

(a) numărul de membri ai personalului pe care fiecare stat membru s-a angajat să îi pună la dispoziția corpului perma
nent, inclusiv prin rezerva pentru reacție rapidă și rezerva de monitori pentru returnările forțate;
(b) numărul de membri ai personalului statutar pe care agenția s-a angajat să îi pună la dispoziția corpului permanent;
(c) numărul de membri ai personalului din cadrul corpului permanent trimiși efectiv de fiecare stat membru și de
agenție, pe profiluri, în anul precedent;
(d) numărul de echipamente tehnice pe care fiecare stat membru și agenția s-au angajat să le pună la dispoziție pentru
rezerva de echipamente tehnice;
(e) numărul de echipamente tehnice trimise de fiecare stat membru și de agenție în anul precedent din cadrul rezervei
de echipamente tehnice;
(f) angajamentele asumate în privința rezervei de echipamente pentru reacție rapidă și trimiterile echipamentelor din
această rezervă;
(g) dezvoltarea capacităților umane și tehnice proprii ale agenției.
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(3) Raportul anual de punere în aplicare cuprinde o listă a statelor membre care au invocat situația excepțională
menționată la articolul 57 alineatul (9) și la articolul 64 alineatul (9) în cursul anului precedent și conține motivele și
informațiile furnizate de statele membre în cauză.
(4) În vederea asigurării transparenței, directorul executiv informează Consiliul de administrație trimestrial cu privire
la elementele enumerate la alineatul (2) pentru anul în curs.
Articolul 66
Cercetarea și inovarea
(1) Agenția monitorizează în mod proactiv și contribuie la activitățile de cercetare și inovare relevante pentru gestio
narea europeană integrată a frontierelor externe, inclusiv utilizarea tehnologiilor avansate de control la frontieră, ținând
seama de foaia de parcurs privind dezvoltarea capacității menționată la articolul 9 alineatul (8). Agenția comunică rezul
tatele acestor activități de cercetare Parlamentului European, statelor membre și Comisiei, în conformitate cu
articolul 92. Agenția poate utiliza rezultatele respective, după caz, în operațiuni comune, intervenții rapide la frontieră,
operațiuni și intervenții de returnare.
(2) În funcție de foaia de parcurs privind dezvoltarea capacității menționată la articolul 9 alineatul (8), agenția asistă
statele membre și Comisia în identificarea principalelor teme de cercetare. Agenția asistă statele membre și Comisia la
elaborarea și punerea în aplicare a programelor-cadru relevante ale Uniunii dedicate activităților de cercetare și inovare.
(3) Agenția pune în aplicare părțile din Programul-cadru pentru cercetare și inovare care se referă la securitatea fronti
erelor. În acest scop și în cazul în care Comisia i-a delegat competențele relevante, agenția are următoarele sarcini:
(a) gestionarea, pe baza programelor de lucru relevante adoptate de Comisie, a unor etape ale punerii în aplicare
a programelor și a unor etape ale ciclului de viață al unor proiecte specifice;
(b) adoptarea instrumentelor de execuție bugetară pentru venituri și cheltuieli și efectuarea tuturor operațiunilor nece
sare pentru gestionarea programelor;
(c) furnizarea de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor.
(4)

Agenția poate planifica și pune în aplicare proiecte-pilot privind aspecte reglementate de prezentul regulament.

(5) Agenția va face publice informații privind proiectele sale de cercetare, inclusiv proiectele demonstrative, partenerii
de cooperare implicați și bugetul proiectelor.

SECȚIUNEA 10

Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)
Articolul 67
Unitatea centrală a ETIAS
Agenția asigură înființarea și funcționarea unității centrale a ETIAS menționate la articolul 7 din Regulamentul (UE)
2018/1240.

SECȚIUNEA 11

Cooperarea
Articolul 68
Cooperarea agenției cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și cu organizațiile internaționale
(1) Agenția cooperează cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și poate coopera cu organizațiile
internaționale, în limitele cadrelor juridice ale acestora, și utilizează informațiile, resursele și sistemele existente disponi
bile în cadrul EUROSUR.
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În conformitate cu primul paragraf, agenția cooperează în special cu:
(a) Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (EEAS);
(b) Europol;
(c) EASO;
(d) FRA;
(e) Eurojust;
(f) Centrul Satelitar al Uniunii Europene;
(g) EFCA și EMSA;
(h) eu-LISA;
(i) Agenția Uniunii Europene de Siguranță a Aviației (AESA) și administratorul de rețea al EATMN;
(j) misiunile și operațiunile PSAC, în conformitate cu mandatele lor, în scopul de a asigura următoarele:
(i) promovarea standardelor în materie de gestionare europeană integrată a frontierelor;
(ii) conștientizarea situației și analiza de risc.
Agenția poate coopera, de asemenea, cu următoarele organizații internaționale în măsura în care acest lucru este rele
vant pentru îndeplinirea funcțiilor sale, în limitele cadrelor juridice ale acestora:
(a) Organizația Națiunilor Unite prin birourile, agențiile, organizațiile și alte entități relevante ale sale, în special Oficiul
Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drep
turile Omului, Organizația Internațională pentru Migrație, Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate și
Organizația Aviației Civile Internaționale;
(b) Organizația Internațională de Poliție Criminală (Interpol);
(c) Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa;
(d) Consiliul Europei și comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului;
(e) Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante (MAOC-N).
(2) Cooperarea menționată la alineatul (1) are loc în cadrul acordurilor de lucru încheiate cu entitățile menționate la
alineatul (1). Aceste acorduri trebuie să fie aprobate în prealabil de către Comisie. În toate cazurile, agenția informează
Parlamentul European și Consiliul în legătură cu aceste acorduri.
(3) În ceea ce privește gestionarea informațiilor clasificate, acordurile de lucru menționate la alineatul (2) prevăd res
pectarea de către organul, oficiul sau agenția Uniunii sau de către organizația internațională în cauză a unor norme și
standarde de securitate echivalente celor aplicate de agenție. Înainte de încheierea acordului se organizează o vizită de
evaluare, iar Comisia este informată cu privire la rezultatul acestei vizite.
(4) Deși nu intră sub incidența prezentului regulament, agenția se angajează de asemenea în relații de cooperare cu
Comisia și, dacă este cazul, cu statele membre și cu SEAE în cadrul activităților referitoare la domeniul vamal, inclusiv
gestionarea riscurilor, atunci când respectivele activități se susțin reciproc. Această cooperare nu trebuie să aducă atin
gere competențelor existente ale Comisiei, ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de secu
ritate sau ale statelor membre.
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(5) Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și organizațiile internaționale menționate la alineatul (1) utilizează
informațiile primite de la agenție exclusiv în limitele propriilor competențe și în măsura în care acestea respectă dreptu
rile fundamentale, inclusiv cerințele privind protecția datelor cu caracter personal.
Orice transmitere a datelor cu caracter personal prelucrate de agenție către alte instituții, organe, oficii sau agenții ale
Uniunii în temeiul articolului 87 alineatul (1) literele (c) și (d) face obiectul unor acorduri de lucru specifice privind
schimbul de date cu caracter personal.
Acordurile de lucru menționate la al doilea paragraf includ o dispoziție care garantează că datele cu caracter personal
transmise de către agenție instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii pot fi prelucrate în alt scop numai dacă
acest lucru este autorizat de agenție și dacă este compatibil cu scopul inițial pentru care agenția a colectat și transmis
datele. Instituțiile, organele, oficiile și agențiile respective ale Uniunii păstrează o evidență în scris a evaluărilor compati
bilității de la caz la caz.
Orice transfer de către agenție al datelor cu caracter personal către organizațiile internaționale menționate în temeiul
articolului 87 alineatul (1) litera (c) trebuie să respecte dispozițiile secțiunii 2 din capitolul IV.
În special, agenția se asigură că orice acord de lucru încheiat cu organizațiile internaționale cu privire la schimbul de
date cu caracter personal în temeiul articolului 87 alineatul (1) litera (c) respectă capitolul V din Regulamentul (UE)
2018/1725 și face obiectul autorizării din partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor, în cazul în care acest
lucru este prevăzut în regulamentul respectiv.
Agenția se asigură că datele cu caracter personal transferate organizațiilor internaționale sunt prelucrate numai în scopul
în care au fost transferate.
(6) Schimburile de informații între agenție și instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și organizațiile
internaționale menționate la alineatul (1) se fac prin intermediul rețelei de comunicații menționate la articolul 14 sau
prin intermediul altor sisteme de schimb de informații acreditate care îndeplinesc criteriile de disponibilitate, confi
dențialitate și integritate.
Articolul 69
Cooperarea europeană privind îndeplinirea funcțiilor de gardă de coastă
(1) Fără a aduce atingere EUROSUR, în cooperare cu EFCA și cu EMSA, agenția sprijină autoritățile naționale care
îndeplinesc funcții de gardă de coastă la nivel național și la nivelul Uniunii și, dacă este cazul, la nivel internațional, prin:
(a) punerea la dispoziție, corelarea și analizarea informațiilor disponibile în cadrul sistemelor de raportare a navelor și al
altor sisteme de informații găzduite de agențiile respective sau accesibile acestora, în conformitate cu temeiurile juri
dice ale fiecărei agenții și fără a se aduce atingere drepturilor de proprietate ale statelor membre asupra datelor;
(b) furnizarea de servicii de supraveghere și comunicații bazate pe tehnologii de ultimă generație, inclusiv infrastructuri
spațiale și terestre și senzori instalați pe orice tip de platformă;
(c) consolidarea capacităților prin elaborarea de orientări și recomandări și stabilirea de bune practici, precum și prin
oferirea de cursuri de formare și prin intermediul schimburilor de personal;
(d) intensificarea schimbului de informații și a cooperării cu privire la funcțiile de gardă de coastă, inclusiv prin analiza
rea provocărilor operative și a riscurilor emergente din domeniul maritim;
(e) partajarea capacităților prin planificare și punerea în aplicare a unor operațiuni cu scopuri multiple și prin utilizarea
în comun a activelor și a altor capacități, în măsura în care aceste activități sunt coordonate de agențiile respective și
sunt aprobate de autoritățile competente ale statelor membre vizate.
(2) Modalitățile precise de cooperare în privința funcțiilor de gardă de coastă dintre agenție, EFCA și EMSA se stabilesc
printr-un acord de lucru, în conformitate cu mandatele lor respective și cu normele financiare aplicabile agențiilor res
pective. Acest acord se aprobă de către Consiliul de administrație al agenției, de către Consiliul de administrație al EFCA
și de către Consiliul de administrație al EMSA. Agenția, EFCA și EMSA utilizează informațiile primite în contextul coo
perării lor exclusiv în limitele cadrelor lor juridice și în conformitate cu drepturile fundamentale, inclusiv cu cerințele
privind protecția datelor.
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(3) Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, cu agenția, cu EFCA și cu EMSA, pune la dispoziție un manual
practic privind cooperarea europeană în materie de funcții de gardă de coastă. Acest manual trebuie să conțină orientări,
recomandări și bune practici privind schimbul de informații. Comisia adoptă acest manual sub forma unei recomandări.
Articolul 70
Cooperarea cu Irlanda și Regatul Unit
(1) Agenția facilitează cooperarea operativă a statelor membre cu Irlanda și cu Regatul Unit în cea ce privește activități
specifice.
(2) În scopurile EUROSUR, schimbul de informații și cooperarea cu Irlanda și Regatul Unit pot avea loc pe baza unor
acorduri bilaterale sau multilaterale între Irlanda, respectiv Regatul Unit, și unul sau mai multe state membre vecine sau
prin intermediul rețelelor regionale bazate pe aceste acorduri. Centrele naționale de coordonare reprezintă punctele de
contact pentru schimbul de informații cu autoritățile omoloage din Irlanda și Regatul Unit în cadrul EUROSUR.
(3) Acordurile menționate la alineatul (2) se limitează la transmiterea următoarelor informații între un centru național
de coordonare și autoritatea omoloagă a Irlandei sau a Regatului Unit:
(a) informațiile conținute în tabloul situațional național al unui stat membru, în măsura în care acestea au fost tran
smise agenției în scopurile tabloului situațional;
(b) informațiile colectate de către Irlanda sau Regatul Unit care sunt relevante pentru scopurile tabloului situațional
european;
(c) informațiile menționate la articolul 25 alineatul (5).
(4) Informațiile furnizate în contextul EUROSUR de către agenție sau de către un stat membru care nu este parte la
unul dintre acordurile menționate la alineatul (2) nu trebuie comunicate Irlandei sau Regatului Unit decât cu aprobarea
prealabilă a agenției sau a statului membru respectiv. Statele membre și agenția au obligația de a respecta refuzul de
a transmite informațiile respective Irlandei sau Regatului Unit.
(5) Se interzice transmiterea ulterioară sau orice altă comunicare a informațiilor transmise în temeiul prezentului arti
col către țări terțe sau către părți terțe.
(6) Acordurile menționate la alineatul (2) includ dispoziții privind costurile legate de participarea Irlandei sau
a Regatului Unit la punerea în aplicare a acestor acorduri.
(7) Sprijinul care trebuie acordat de agenție în temeiul articolului 10 alineatul (1) literele (n), (o) și (p) acoperă organi
zarea operațiunilor de returnare ale statelor membre la care participă și Irlanda sau Regatul Unit.
(8) Aplicarea prezentului regulament în cazul frontierelor Gibraltarului se suspendă până la data la care se ajunge la
un acord asupra domeniului de aplicare al măsurilor privind trecerea frontierelor externe de către persoane.
Articolul 71
Cooperarea cu țările terțe
(1) Statele membre și agenția cooperează cu țările terțe în scopul gestionării europene integrate a frontierelor și
a politicii în materie de migrație în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (g).
(2) Pe baza priorităților în materie de politică stabilite în conformitate cu articolul 8 alineatul (4), agenția furnizează
asistență tehnică și operațională țărilor terțe în cadrul politicii de acțiune externă a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește
protecția drepturilor fundamentale și a datelor cu caracter personal și principiul nereturnării.
(3) Agenția și statele membre respectă dreptul Uniunii, inclusiv normele și standardele care fac parte din acquis-ul
Uniunii, inclusiv atunci când cooperarea cu țările terțe are loc pe teritoriul țărilor terțe respective.
(4) Instituirea cooperării cu țările terțe permite promovarea standardelor în materie de gestionare europeană integrată
a frontierelor.
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Articolul 72
Cooperarea statelor membre cu țările terțe
(1) Statele membre pot coopera la nivel operațional cu una sau mai multe țări terțe în legătură cu domeniile care fac
obiectul prezentului regulament. Această cooperare poate include schimbul de informații și se poate desfășura pe baza
acordurilor bilaterale sau multilaterale, a altor forme de acorduri, sau prin intermediul rețelelor regionale instituite în
baza acestor acorduri.
(2) Atunci când încheie acordurile bilaterale și multilaterale menționate la alineatul (1) din prezentul articol, statele
membre pot include dispoziții privind schimbul de informații și cooperarea în scopurile EUROSUR, în conformitate cu
articolele 75 și 89.
(3) Acordurile bilaterale și multilaterale și alte forme de acorduri menționate la alineatul (1) trebuie să respecte dreptul
Uniunii și dreptul internațional privind drepturile fundamentale și protecția internațională, inclusiv Carta, Convenția
europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și Convenția privind statutul refugiaților din
1951 cu protocolul la aceasta din 1967, în special principiul nereturnării. Atunci când pun în aplicare aceste acorduri,
statele membre evaluează situația generală din țara terță respectivă și țin seama de aceasta periodic și, având în vedere și
articolul 8.

Articolul 73
Cooperarea dintre agenție și țările terțe
(1) Agenția poate coopera, în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor sale, cu autoritățile țărilor terțe compe
tente în domeniile reglementate de prezentul regulament. Chiar și atunci când cooperează cu țări terțe pe teritoriul aces
tora, agenția respectă dreptul Uniunii, inclusiv normele și standardele care fac parte din acquis-ul Uniunii.
(2) Atunci când cooperează cu autoritățile țărilor terțe astfel cum se menționează la alineatul (1) din prezentul articol,
agenția acționează în cadrul politicii externe a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale și
a datelor cu caracter personal, principiul nereturnării, interzicerea trimiterii arbitrare în custodie publică și interzicerea
torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante, cu sprijinul delegațiilor Uniunii și, după caz, al misiu
nilor și operațiunilor PSAC și în coordonare cu acestea, în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) paragraful al doilea
litera (j).
(3) În situațiile în care trebuie trimise echipe de gestionare a frontierelor din cadrul corpului permanent către o țară
terță în care membrii echipei vor exercita competențe de executare, Uniunea, în conformitate cu articolul 218 din Trata
tul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), încheie cu țara terță respectivă un acord privind statutul, elaborat pe
baza modelului de acord privind statutul menționat la articolul 76 alineatul (1). Acordul privind statutul acoperă toate
aspectele necesare pentru desfășurarea acțiunilor. În special, acesta stabilește domeniul de aplicare al operațiunii, dis
poziții privind răspunderea civilă și penală, sarcinile și atribuțiile membrilor echipelor, măsurile legate de înființarea unui
birou antenă și măsurile practice legate de respectarea drepturilor fundamentale. Acordul privind statutul asigură respec
tarea deplină a drepturilor fundamentale în timpul acestor operațiuni și prevede un mecanism de tratare a plângerilor.
Se consultă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la dispozițiile acordului privind statutul în ceea ce
privește transferurile de date în cazul în care dispozițiile diferă substanțial față de modelul de acord privind statutul.
(4) În conformitate cu articolul 76 alineatul (4), agenția acționează și în cadrul acordurilor de lucru încheiate cu auto
ritățile țărilor terțe menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în concordanță cu dreptul și politicile Uniunii.
Acordurile de lucru menționate la primul paragraf din prezentul alineat precizează domeniul de aplicare, natura și sco
pul cooperării, sunt legate de gestionarea cooperării operaționale. Acordurile de lucru respective pot include dispoziții
privind schimbul de informații neclasificate sensibile și cooperarea în cadrul EUROSUR în conformitate cu articolul 74
alineatul (3).
Agenția se asigură că țările terțe cărora le-au fost transferate informații prelucrează informațiile respective numai în sco
pul în care au fost transferate. Orice acord de lucru privind schimbul de informații clasificate se încheie în conformitate
cu articolul 76 alineatul (4) din prezentul regulament. Agenția solicită autorizare prealabilă din partea Autorității Euro
pene pentru Protecția Datelor, atunci când aceste acorduri de lucru prevăd transferul de date cu caracter personal și
atunci când Regulamentul (UE) 2018/1725 prevede acest lucru.
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(5) Agenția contribuie la punerea în aplicare a politicii externe a Uniunii în materie de returnare și de readmisie în
cadrul politicii de acțiune externă a Uniunii, în domeniile reglementate de prezentul regulament.
(6) Agenția poate primi finanțare din partea Uniunii în conformitate cu dispozițiile instrumentelor relevante care spri
jină țările terțe și activitățile legate de acestea. Agenția poate iniția și finanța în țări terțe proiecte de asistență tehnică în
domeniile reglementate de prezentul regulament și în conformitate cu normele financiare care i se aplică. Aceste proi
ecte se includ în documentul unic de programare prevăzut la articolul 102.
(7) Agenția informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la activitățile realizate în temeiul prezen
tului articol și, în special, cu privire la activitățile legate de asistența tehnică și operațională în domeniul gestionării
frontierelor și al returnării în țările terțe și trimiterea de ofițeri de legătură și le furnizează informații detaliate privind
respectarea drepturilor fundamentale. Agenția publică toate acordurile, acordurile de lucru, proiectele-pilot și proiectele
de asistență tehnică cu țările terțe în conformitate cu articolul 114 alineatul (2).
(8)

Agenția include o evaluare a cooperării cu țările terțe în rapoartele sale anuale.

Articolul 74
Asistența tehnică și operațională acordată de agenție țărilor terțe
(1) Agenția poate coordona cooperarea operativă dintre statele membre și țările terțe și poate oferi o asistență tehnică
și operațională țărilor terțe în contextul gestionării europene integrate a frontierelor.
(2) Agenția poate desfășura acțiuni legate de gestionarea europeană integrată a frontierelor pe teritoriul unei țări terțe,
cu condiția obținerii acordului țării terțe în cauză.
(3) Operațiunile de pe teritoriul unei țări terțe sunt incluse în programul anual de lucru adoptat de Consiliul de admi
nistrație în conformitate cu articolul 102 și se efectuează pe baza unui plan operațional convenit între agenție și țara
terță în cauză și în consultare cu statele membre participante. În cazul în care un stat membru sau statele membre sunt
învecinate cu țara terță sau cu zona operativă a țării terțe, planul operațional și orice modificări ale acestuia trebuie să
aibă acordul statului membru sau al statelor membre în cauză. Articolele 38, 43, 46, 47 și 54-57 se aplică mutatis
mutandis echipelor de intervenție trimise în țările terțe.
(4)

Directorul executiv garantează securitatea personalului trimis în țări terțe.

În scopul primului paragraf, statele membre informează directorul executiv cu privire la orice preocupări legate de secu
ritatea resortisanților acestora dacă aceștia sunt trimiși pe teritoriul anumitor țări terțe.
În cazul în care nu poate fi garantată securitatea oricărui membru al personalului trimis în țări terțe, directorul executiv
ia măsurile corespunzătoare prin suspendarea sau încetarea aspectelor corespunzătoare ale asistenței tehnice și
operaționale acordate de agenție țării terțe respective.
(5) Fără a se aduce atingere trimiterii membrilor corpului permanent în conformitate cu articolele 54-58, participarea
statelor membre la operațiuni pe teritoriul unor țări terțe se face în mod voluntar.
Pe lângă mecanismul relevant menționat la articolul 57 alineatul (9) și alineatul (4) din prezentul articol, în cazul în care
securitatea personalului său participant nu poate fi garantată într-o măsură considerată suficientă de statul membru în
cauză, acesta își poate retrage contribuția la operațiunea din țara terță în cauză. În cazul în care un stat membru invocă
o astfel de situație excepțională, acesta prezintă agenției în scris, în detaliu, motivele sale și informații cu privire la
situația invocată, al căror conținut se include în raportul menționat la articolul 65. Motivele și informațiile respective se
prezintă în timpul negocierilor bilaterale anuale și cu maximum 21 de zile înainte de trimitere. Trimiterea personalului
detașat în conformitate cu articolul 56 este supusă aprobării statului membru de origine comunicat în notificarea de
către agenție și cu maximum 21 de zile înainte de trimitere.
(6) Planurile operaționale menționate la alineatul (3) pot include dispoziții privind schimbul de informații și coopera
rea în scopurile EUROSUR, în conformitate cu articolele 75 și 89.
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Articolul 75
Schimbul de informații cu țările terțe în cadrul EUROSUR
(1) Centrele naționale de coordonare și, după caz, agenția sunt punctele de contact pentru schimbul de informații și
cooperarea cu țările terțe în scopurile EUROSUR.
(2) Dispozițiile privind schimbul de informații și cooperarea în scopurile EUROSUR conținute în acordurile bilaterale
sau multilaterale menționate la articolul 72 alineatul (2) abordează:
(a) tablourile situaționale specifice partajate cu țările terțe;
(b) datele provenite din țări terțe care pot fi partajate în tabloul situațional european și procedurile de partajare a acestor
date;
(c) procedurile și condițiile în care se pot furniza servicii de fuziune EUROSUR autorităților țărilor terțe;
(d) normele detaliate privind cooperarea și schimbul de informații cu observatori din țări terțe în scopurile EUROSUR.
(3) Informațiile furnizate în contextul EUROSUR de către agenție sau de către un stat membru care nu este parte la
unul dintre acordurile menționate la articolul 72 alineatul (1) nu se comunică niciuneia dintre țările terțe care sunt parte
la acord decât cu aprobarea prealabilă a agenției sau a statului membru respectiv. Statele membre și agenția au obligația
de a respecta refuzul de a transmite informațiile respective țării terțe în cauză.

Articolul 76
Rolul Comisiei în ceea ce privește cooperarea cu țările terțe
(1) Comisia, după consultarea statelor membre, a agenției, a FRA și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor,
elaborează un model de acord privind statutul pentru acțiunile desfășurate pe teritoriul unor țări terțe.
(2) Comisia, în cooperare cu statele membre și cu agenția, întocmește modele de dispoziții pentru schimbul de
informații în cadrul EUROSUR în conformitate cu articolul 70 alineatul (2) și articolul 72 alineatul (2).
După ce se consultă cu agenția și alte organe, oficii sau agenții relevante ale Uniunii, inclusiv FRA și Autoritatea Europe
ană pentru Protecția Datelor, Comisia întocmește un model de acord de lucru menționat la articolul 73 alineatul (4). Un
astfel de model include dispoziții referitoare la drepturile fundamentale și la garanțiile în materie de protecție a datelor,
abordând măsuri practice.
(3) Înainte de a încheia un nou acord bilateral sau multilateral menționat la articolul 72 alineatul (1), statul membru
sau statele membre în cauză notifică Comisiei proiectele sale de dispoziții legate de gestionarea frontierelor și de
returnare.
Statele membre vizate notifică Comisiei dispozițiile unor astfel de acordurilor bilaterale și multilaterale, noi și existente,
legate de gestionarea frontierelor și de returnare, iar Comisia informează Consiliul și agenția cu privire la acestea.
(4) Înainte ca eventuale acorduri de lucru între agenție și autoritățile competente ale unor țări terțe să fie aprobate de
Consiliul de administrație, acestea sunt notificate de agenție Comisiei, care le aprobă în prealabil. Înainte de încheierea
oricărui astfel de acord de lucru, agenția furnizează Parlamentului European informații detaliate cu privire la părțile la
acordul de lucru, precum și cu privire la conținutul avut în vedere.
(5) Agenția notifică Comisiei planurile operaționale menționate la articolul 74 alineatul (3). Orice decizie de a trimite
ofițeri de legătură în țări terțe în conformitate cu articolul 77 este condiționată de primirea avizului prealabil al Comi
siei. Parlamentul European este informat pe deplin și fără întârziere cu privire la aceste activități.
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Articolul 77
Ofițerii de legătură în țările terțe
(1) Agenția poate trimite în țări terțe experți din cadrul personalului său statutar și alți experți, în calitate de ofițeri de
legătură, care trebuie să beneficieze de cel mai înalt grad de protecție în îndeplinirea sarcinilor lor. Aceștia fac parte din
rețelele locale sau regionale de cooperare ale ofițerilor de legătură în materie de imigrație și ale experților în domeniul
securității din Uniune și din statele membre, inclusiv din rețeaua creată în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1240. Prin
decizia Consiliului de administrație, agenția poate stabili profiluri specifice ale ofițerilor de legătură, în funcție de nevoile
operative în contextul țării terțe în cauză.

(2) În cadrul politicii de acțiune externă a Uniunii, se acordă prioritate trimiterii de ofițeri de legătură în acele țări
terțe care, pe baza unei analize de risc, reprezintă țări de origine sau de tranzit în ceea ce privește imigrația ilegală.
Agenția poate primi ofițeri de legătură detașați de țările terțe respective, pe bază de reciprocitate. Pe baza unei propuneri
din partea directorului executiv, Consiliul de administrație adoptă anual lista priorităților. Trimiterea ofițerilor de legă
tură este aprobată de Consiliul de administrație, după ce Comisia își dă avizul.

(3) Sarcinile ofițerilor de legătură ai agenției includ stabilirea și menținerea de contacte cu autoritățile competente ale
țărilor terțe în care sunt trimiși, pentru a contribui la prevenirea și combaterea imigrației ilegale și la returnarea persoa
nelor care fac obiectul unei decizii de returnare, inclusiv prin acordarea de asistență tehnică în ceea ce privește identifi
carea resortisanților țărilor terțe și obținerea de documente de călătorie. Aceste sarcini se efectuează în conformitate cu
dreptul Uniunii și cu respectarea drepturilor fundamentale. Ofițerii de legătură ai agenției au relații de strânsă colaborare
cu delegațiile Uniunii, cu statele membre în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/1240 și, dacă este cazul, cu misiu
nile și operațiile PSAC, astfel cum se prevede la articolul 68 alineatul (1) al doilea paragraf litera (j). Ori de câte ori este
posibil, birourile lor sunt situate în aceeași incintă ca delegațiile Uniunii.

(4) În țările terțe în care nu trimite ofițeri de legătură pentru returnare, agenția poate sprijini trimiterea unui ofițer de
legătură pentru returnare de către un stat membru pentru a oferi sprijin statelor membre, precum și sprijin activităților
agenției, în conformitate cu articolul 48.

Articolul 78
Observatorii care participă la activitățile agenției
(1) Cu acordul statelor membre în cauză, agenția poate invita observatori din partea instituțiilor, organelor, oficiilor
sau agențiilor Uniunii ori din partea organizațiilor internaționale și a misiunilor și operațiilor PSAC menționate la
articolul 68 alineatul (1) al doilea paragraf litera (j), să participe la activitățile sale, în special la operațiunile comune și la
proiectele-pilot, la analiza de risc și activitățile de formare, în măsura în care prezența lor este în conformitate cu obiec
tivele acestor activități, poate contribui la îmbunătățirea cooperării și a schimbului de bune practici și nu afectează sigu
ranța și securitatea generală a activităților. Acești observatori pot participa la analiza de risc și activitățile de formare
numai cu acordul statelor membre în cauză. În ceea ce privește operațiunile comune și proiectele-pilot, participarea
observatorilor este condiționată de acordul statului membru gazdă. Normele detaliate cu privire la participarea observa
torilor sunt incluse în planul operațional. Observatorii respectivi urmează cursuri de formare oferite de agenție înainte
să participe la activități.

(2) Agenția poate invita, cu acordul statelor membre în cauză, observatori din țările terțe să participe la activitățile
sale de la frontierele externe, la operațiunile de returnare, la intervențiile de returnare și la acțiunile de formare
menționate la articolul 62, în măsura în care prezența lor este conformă obiectivelor acestor activități, poate contribui la
îmbunătățirea cooperării și a schimbului de bune practici și nu afectează securitatea generală a activităților respective sau
siguranța resortisanților țărilor terțe. Normele detaliate cu privire la participarea observatorilor sunt incluse în planul
operațional. Observatorii respectivi urmează cursuri de formare oferite de agenție înainte să participe la activități. Obser
vatorii au obligația să respecte codurile de conduită ale agenției atunci când participă la activitățile acesteia.

(3)

Agenția se asigură că prezența observatorilor nu prezintă riscuri legate de respectarea drepturilor fundamentale.

14.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/73

CAPITOLUL III

SISTEMUL „DOCUMENTE FALSE ȘI AUTENTICE ONLINE” (FADO)
Articolul 79
Agenția preia și gestionează sistemul „Documente false și autentice online” (FADO), instituit în conformitate cu Acțiunea
comună 98/700/JAI.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII GENERALE
SECȚIUNEA 1

Norme generale
Articolul 80
Protecția drepturilor fundamentale și o strategie privind drepturile fundamentale
(1) Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european garantează protecția drepturilor fundamentale în îndeplini
rea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu dreptul relevant al Uniunii, în special cu
Carta și cu dreptul internațional relevant, inclusiv cu Convenția din 1951 privind statutul refugiaților, Protocolul din
1967 la acesta, Convenția cu privire la drepturile copilului și obligațiile privind accesul la protecție internațională, în
special principiul nereturnării.

În acest scop, agenția, cu contribuția ofițerului pentru drepturile fundamentale și sub rezerva aprobării acestuia,
întocmește, pune în aplicare și dezvoltă în continuare o strategie și un plan de acțiune privind drepturile fundamentale,
inclusiv un mecanism eficace de monitorizare a respectării drepturilor fundamentale în cadrul tuturor activităților
agenției.

(2) În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european se asigură că nicio
persoană, încălcând principiul nereturnării, nu este forțată să debarce, forțată să intre sau condusă într-o țară în care
există, printre altele, un risc grav ca persoana în cauză să fie supusă pedepsei cu moartea, torturii, persecuției sau altor
tratamente sau pedepse inumane sau degradante sau în care viața sau libertatea persoanei respective ar fi amenințată din
motive legate de rasă, religie, naționalitate, orientare sexuală, apartenența sa la un anumit grup social sau din cauza
opiniilor sale politice, sau în care există un risc de expulzare, de îndepărtare, de extrădare sau de returnare către o altă
țară cu încălcarea principiului nereturnării, precum și că nicio persoană nu este predată în alt fel sau returnată auto
rităților unei astfel de țări.

(3) În îndeplinirea sarcinilor sale, Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ține cont de nevoile speciale
ale copiilor, ale minorilor neînsoțiți, ale persoanelor cu dizabilități, ale victimelor traficului de persoane, ale persoanelor
care au nevoie de asistență medicală, ale persoanelor care au nevoie de protecție internațională, ale persoanelor aflate în
pericol pe mare și ale altor persoane aflate într-o situație deosebit de vulnerabilă și abordează aceste nevoi în cadrul
mandatului său. În toate activitățile sale, Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european acordă o atenție deose
bită drepturilor copilului și se asigură că sunt respectate interesele superioare ale copilului.

(4) În îndeplinirea sarcinilor sale, în relațiile sale cu statele membre și în cooperarea sa cu țările terțe, agenția ține cont
de rapoartele forumului consultativ menționat la articolul 108 și ale rapoartelor ofițerului pentru drepturile
fundamentale.

Articolul 81
Codul de conduită
(1) Agenția, în cooperare cu forumul consultativ, întocmește și dezvoltă în continuare un cod de conduită care se
aplică tuturor operațiunilor de control la frontiere coordonate de agenție și tuturor persoanelor care participă la acti
vitățile agenției. Codul de conduită stabilește proceduri menite să garanteze principiile statului de drept și respectării
drepturilor fundamentale, acordându-se o atenție specială persoanelor vulnerabile, inclusiv copiilor, minorilor neînsoțiți
și altor persoane aflate într-o situație vulnerabilă, precum și persoanelor care solicită protecție internațională.

L 295/74

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2019

(2) Agenția, în cooperare cu forumul consultativ, întocmește și dezvoltă în continuare un cod de conduită pentru
operațiunile de returnare și intervențiile de returnare, aplicabil în cursul tuturor operațiunilor și al intervențiilor de retur
nare coordonate și organizate de către agenție. Acest cod de conduită descrie proceduri comune standardizate destinate
să simplifice organizarea operațiunilor și a intervențiilor de returnare și asigură returnarea în condiții umane și cu res
pectarea deplină a drepturilor fundamentale, în special a principiilor demnității umane și interzicerii torturii și a trata
mentelor sau a pedepselor inumane ori degradante, a dreptului la libertate și la siguranță, precum și a dreptului la pro
tecția datelor cu caracter personal și a principiului nediscriminării.
(3) Codul de conduită privind returnarea ține seama în mod special de obligația statelor membre de a pune la dis
poziție un sistem eficient de supraveghere a returnării forțate, prevăzut la articolul 8 alineatul (6) din
Directiva 2008/115/CE, și de strategia privind drepturile fundamentale.

Articolul 82
Sarcinile și competențele membrilor echipelor
(1) Membrii echipelor au capacitatea de a executa sarcinile și de a exercita competențele în materie de control la fron
tiere și de returnare, precum și pe cele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Regulamentelor (UE) nr. 656/2014 și
(UE) 2016/399 și ale Directivei 2008/115/CE.
(2) Îndeplinirea sarcinilor și exercitarea competențelor de către membrii echipelor, în special ale celor care necesită
competențe executive, sunt supuse autorizării statului membru gazdă pe teritoriul său, precum și dreptului Uniunii,
dreptului național sau internațional aplicabil, în special Regulamentului (UE) nr. 656/2014, astfel cum se descrie în pla
nurile operaționale menționate la articolul 38.
(3) În cursul executării sarcinilor care le revin și al exercitării propriilor competențe, membrii echipelor garantează
respectarea pe deplin a drepturilor fundamentale și respectă dreptul Uniunii, dreptul internațional și dreptul intern al
statului membru gazdă.
(4) Fără a aduce atingere articolului 95 alineatul (1) în ceea ce privește personalul statutar, membrii echipelor execută
sarcini și exercită competențe numai în baza instrucțiunilor polițiștilor de frontieră sau ale membrilor personalului
implicați în sarcini de returnare ai statului membru gazdă și, ca regulă generală, în prezența acestora. Statul membru
gazdă poate autoriza membrii echipelor să acționeze în numele său.
(5) Prin intermediul ofițerului coordonator, statul membru gazdă poate raporta agenției incidentele legate de nerespec
tarea planului operațional de către membrii echipei, inclusiv în ceea ce privește drepturile fundamentale, în vederea unor
eventuale acțiuni ulterioare, care pot include măsuri disciplinare.
(6) Membrii echipelor care fac parte din personalul statutar poartă uniforma corpului permanent în cursul executării
sarcinilor care le revin și al exercitării propriilor competențe. În cursul executării sarcinilor care le revin și al exercitării
propriilor competențe, membrii echipelor detașați de către statele membre pe termen lung sau trimiși pe termen scurt
poartă propriile lor uniforme.
Prin derogare de la primul paragraf de la prezentul alineat, decizia Consiliului de administrație menționată la
articolul 54 alineatul (4) litera (a) indică profilurile cărora nu li se aplică obligația de a purta uniformă având în vedere
natura specifică a activității operative.
Toți membrii echipelor poartă pe uniformă un element vizibil de identificare personală și o banderolă albastră cu însem
nele Uniunii și ale agenției, prin care se indică faptul că participă la o operațiune comună, la trimiterea unei echipe de
sprijin pentru gestionarea migrației, la un proiect-pilot, la o intervenție rapidă la frontieră sau la o operațiune ori inter
venție de returnare. Pentru a se legitima în fața autorităților naționale ale statului membru gazdă, membrii echipelor au
în permanență asupra lor un document de acreditare, pe care au obligația să îl prezinte la cerere.
Designul și specificațiile pentru uniformele personalului statutar se stabilesc printr-o decizie a Consiliului de adminis
trație, pe baza unei propuneri efectuată de directorul executiv după primirea avizului Comisiei.
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(7) În cazul personalului detașat în cadrul agenției sau trimis de către un stat membru pe termen scurt, capacitatea de
a purta și de a utiliza armele de serviciu, munițiile și echipamentele se supune legislației naționale a statului membru de
origine.
Capacitatea de a purta și de a utiliza arme de serviciu, muniție și echipamente de către membrii personalului statutar
trimiși ca membri ai echipelor face obiectul cadrului și al normelor detaliate prevăzute în acest articol și în anexa V.
În scopul punerii în aplicare a prezentului alineat, directorul executiv poate autoriza personalul statutar să poarte și să
utilizeze arme în conformitate cu normele adoptate de Consiliul de administrație, în conformitate cu articolul 55
alineatul (5) litera (b).
(8) Membrii echipelor, inclusiv personalul statutar, trebuie să fie autorizați pentru profilurile relevante de către statul
membru gazdă pentru a îndeplini, pe durata unei trimiteri, sarcinile care necesită utilizarea forței, inclusiv portul și
utilizarea armelor de serviciu, a muniției și a echipamentelor și sunt supuși aprobării fie din partea statului membru de
origine, fie, în cazul personalului statutar, din partea agenției. Utilizarea forței, inclusiv portul și utilizarea armelor de
serviciu, a muniției și a echipamentelor se exercită în conformitate cu dreptul național al statului membru gazdă și în
prezența polițiștilor de frontieră ai statului membru gazdă. Cu acordul statului membru de origine sau al agenției, dacă
este cazul, statul membru gazdă poate să îi autorizeze pe membrii echipelor să folosească forța pe teritoriul său, în
absența polițiștilor de frontieră ai statului membru gazdă.
Statul membru gazdă poate interzice purtarea anumitor arme de serviciu, muniții și echipamente, cu condiția ca în
propria legislație să se aplice aceeași interdicție pentru propriii polițiști de frontieră sau propriul personal implicat în
sarcini de returnare. Înainte de trimiterea membrilor echipelor, statul membru gazdă informează agenția în privința
armelor de serviciu, a muniției și a echipamentelor autorizate, precum și în privința condițiilor de utilizare a acestora.
Agenția pune aceste informații la dispoziția tuturor statelor membre.
(9) Armele de serviciu, muniția și echipamentele pot fi utilizate pentru autoapărare legitimă și pentru apărarea legi
timă a membrilor echipelor sau a altor persoane, în conformitate cu dreptul intern al statului membru gazdă, precum și
cu principiile relevante ale dreptului internațional al drepturilor omului și cu Carta.
(10) În scopul prezentului regulament, statul membru gazdă îi autorizează pe membrii echipelor să consulte bazele de
date ale Uniunii a căror consultare este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor operative specificate în planul
operațional privind verificările la frontiere, supravegherea frontierelor și returnarea, prin interfețele lor naționale sau
prin alte forme de acces prevăzute de actele juridice ale Uniunii prin care se creează aceste baze de date, după caz. Statul
membru gazdă poate, de asemenea, autoriza membrii echipelor să consulte bazele sale de date naționale, atunci când
acest lucru este necesar în același scop. Statele membre se asigură că oferă acces la aceste baze de date într-un mod
eficient și efectiv. Membrii echipelor consultă numai datele care sunt strict necesare pentru executarea sarcinilor care le
revin și exercitarea propriilor competențe. Înainte de a-i trimite pe membrii echipelor, statul membru gazdă informează
agenția în privința bazelor de date naționale și ale Uniunii care pot fi consultate. Comisia pune aceste informații la
dispoziția tuturor statelor membre care participă la trimitere.
Consultarea respectivă se efectuează în conformitate cu dreptul Uniunii în materie de protecție a datelor și cu dreptul
intern al statului membru gazdă în materie de protecție a datelor.
(11) Deciziile de refuz al intrării adoptate în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/399 și deciziile
de respingere a cererilor de viză la frontieră în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 sunt
luate exclusiv de polițiștii de frontieră ai statului membru gazdă sau de membrii echipelor, dacă statul membru gazdă i-a
autorizat să acționeze în numele său.
Articolul 83
Documentul de acreditare
(1) Agenția, în cooperare cu statul membru gazdă, eliberează membrilor echipelor un document în limba oficială
a statului membru gazdă și într-o altă limbă oficială a instituțiilor Uniunii, care să permită identificarea acestora și să
ateste faptul că sunt autorizați să execute sarcinile și să exercite competențele menționate la articolul 82. Documentul
respectiv include următoarele date privind fiecare membru al echipelor:
(a) numele și cetățenia;
(b) gradul sau denumirea postului;
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(c) o fotografie recentă în format digital; și
(d) sarcinile pe care persoana respectivă este autorizată să le execute în timpul trimiterii.
(2) Documentul se înapoiază agenției la încheierea fiecărei operațiuni comune, a trimiterii echipelor de sprijin pentru
gestionarea migrației, a proiectului-pilot, a intervenției rapide la frontieră și a operațiunii sau a intervenției de returnare.
Articolul 84
Răspunderea civilă a membrilor echipei
(1) Fără a se aduce atingere articolului 95, în cazul în care membrii echipelor desfășoară operațiuni într-un stat mem
bru gazdă, acel stat membru răspunde pentru eventualele daune provocate de aceștia în cursul operațiunilor, în confor
mitate cu dreptul său intern.
(2) În cazul în care astfel de daune sunt cauzate din neglijență gravă sau abateri săvârșite cu intenție de către membrii
echipelor detașați sau trimiși de statele membre, statul membru gazdă poate solicita statului membru de origine să îi
ramburseze sumele pe care statul membru gazdă le-a plătit persoanelor vătămate sau persoanelor îndreptățite să prime
ască astfel de sume în numele persoanelor vătămate.
În cazul în care astfel de daune sunt cauzate din neglijență gravă sau abateri săvârșite cu intenție de către personalul
statutar, statul membru gazdă poate solicita agenția să îi ramburseze sumele pe care statul membru gazdă le-a plătit
persoanelor vătămate sau persoanelor îndreptățite să primească astfel de sume în numele persoanelor vătămate. Acest
lucru nu aduce atingere înaintării unei acțiuni în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare
„Curtea de Justiție”) împotriva agenției în conformitate cu articolul 98.
(3) Fără a aduce atingere exercitării drepturilor sale față de terți, fiecare stat membru renunță la toate cererile de ram
bursare adresate statului membru gazdă sau oricărui alt stat membru pentru eventualele daune pe care le-a suferit, cu
excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție.
(4) Orice litigiu între statele membre sau între un stat membru și agenție în legătură cu aplicarea alineatelor (2) și
(3) din prezentul articol care nu poate fi soluționat prin negocieri între acestea este înaintat de către statele membre
Curții de Justiție.
(5) Fără a se aduce atingere exercitării drepturilor sale în raport cu părți terțe, agenția suportă costurile aferente dau
nelor provocate echipamentelor agenției în cursul trimiterii, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor
săvârșite cu intenție.
Articolul 85
Răspunderea penală a membrilor echipelor
Fără a se aduce atingere articolului 95, în cursul unei operațiuni comune, al unui proiect-pilot, al trimiterii unei echipe
de sprijin pentru gestionarea migrației, al unei intervenții rapide la frontieră, al unei operațiuni de returnare sau al unei
intervenții de returnare, membrii echipelor de pe teritoriul statului membru gazdă, inclusiv personalul statutar, sunt
tratați în același fel ca funcționarii statului membru gazdă în ceea ce privește infracțiunile care ar putea fi comise împo
triva lor sau pe care le-ar putea comite aceștia.
SECȚIUNEA 2

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Poliția de frontieră și garda de coastă
Articolul 86
Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către agenție
(1)

Atunci când prelucrează date cu caracter personal, agenția aplică Regulamentul (UE) 2018/1725.

(2) Consiliul de administrație adoptă norme interne de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1725 de către agenție,
inclusiv norme referitoare la responsabilul cu protecția datelor din cadrul agenției.
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În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725, agenția poate adopta norme interne privind res
tricționarea aplicării articolelor 14-22, 35 și 36 din regulamentul menționat. În special, pentru îndeplinirea sarcinilor
sale în domeniul returnării, agenția poate prevedea norme interne prin care se restricționează aplicarea acestor dispoziții
de la caz la caz, atât timp cât aplicarea dispozițiilor respective ar risca să pună în pericol procedurile de returnare. Astfel
de restricții respectă esența drepturilor și libertăților fundamentale, trebuie să fie necesare și proporționale cu obiectivul
urmărit și includ prevederi specifice, după caz, astfel cum se prevede la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
2018/1725.
(3) Agenția poate transfera datele cu caracter personal menționate la articolele 49, 88 și 89 unei țări terțe sau unei
organizații internaționale în conformitate cu capitolul V din Regulamentului (UE) 2018/1725, în măsura în care un
astfel de transfer este necesar pentru ca agenția să își îndeplinească sarcinile. Agenția se asigură că datele cu caracter
personal transferate unei țări terțe sau unei organizații internaționale sunt prelucrate numai în scopul în care au fost
furnizate. La momentul transferării datelor cu caracter personal unei țări terțe sau unei organizații internaționale, agenția
indică, în termeni generali sau specifici, eventualele restricții privind accesul sau utilizarea datelor respective, inclusiv în
ceea ce privește transferul, ștergerea sau distrugerea. Dacă necesitatea unor astfel de restricții apare după transferul date
lor cu caracter personal, agenția informează țara terță sau organizația internațională în acest sens. Agenția se asigură că
țara terță sau organizația internațională în cauză respectă astfel de restricții.
(4) Transferul de date cu caracter personal către țări terțe nu aduce atingere drepturilor solicitanților de protecție
internațională și beneficiarilor de protecție internațională, în special în ceea ce privește principiul nereturnării, și nici
interdicției de a divulga sau de a obține informații prevăzute la articolul 30 din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului
European și a Consiliului (43).
(5) Statele membre și agenția se asigură, după caz, că informațiile transferate sau divulgate țărilor terțe în temeiul
prezentului regulament nu sunt transmise ulterior către alte țări terțe sau către alte părți terțe. Dispoziții în acest sens se
includ în orice acord sau aranjament încheiat cu o țară terță care prevede un schimb de informații.
Articolul 87
Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
(1)

Agenția poate prelucra date cu caracter personal exclusiv în următoarele scopuri:

(a) executarea sarcinilor sale de organizare și coordonare a operațiunilor comune, a proiectelor-pilot și a intervențiilor
rapide la frontieră, precum și în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, astfel cum se prevede la
articolele 37-40;
(b) îndeplinirea sarcinilor sale de sprijinire a statelor membre și a țărilor terțe în activitățile prealabile returnării și în
activitățile de returnare, operarea sistemelor de gestionare a returnărilor, precum și coordonarea sau organizarea
operațiunilor de returnare și furnizarea de asistență tehnică și operațională statelor membre și țărilor terțe în confor
mitate cu articolul 48;
(c) facilitarea schimbului de informații cu statele membre, Comisia, SEAE și următoarele organe, oficii și agenții ale
Uniunii și organizații internaționale: EASO, Centrul Satelitar al Uniunii Europene, EFCA, EMSA, AESA și administra
torul de rețea al EATMN, în conformitate cu articolul 88;
(d) facilitarea schimbului de informații cu autoritățile de aplicare a legii din statele membre, cu Europol sau cu Eurojust,
în conformitate cu articolul 90;
(e) analiza de risc efectuată de agenție în conformitate cu articolul 29;
(f) îndeplinirea sarcinilor sale în cadrul EUROSUR, în conformitate cu articolul 89;
(g) operarea sistemului FADO în conformitate cu articolul 79;
(h) executarea unor sarcini administrative.
(43) Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retra
gere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).
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(2) Statele membre și autoritățile de aplicare a legii ale acestora, Comisia, SEAE și organele, oficiile și agențiile Uniunii
și organizațiile internaționale menționate la alineatul (1) literele (c) și (d) care transmit date cu caracter personal agenției
determină scopul sau scopurile prelucrării acestor date, astfel cum se menționează la alineatul (1). Agenția poate decide
să prelucreze astfel de date cu caracter personal pentru un scop diferit, de asemenea prevăzut la alineatul (1), numai de
la caz la caz și după ce a stabilit că o astfel de prelucrare este compatibilă cu scopul inițial în care datele au fost colec
tate și dacă există autorizarea entității care furnizează datele cu caracter personal. Agenția păstrează o evidență scrisă
a evaluărilor compatibilității de la caz la caz.
(3) La momentul transmiterii datelor cu caracter personal, agenția, statele membre și autoritățile de aplicare a legii ale
acestora, Comisia, SEAE și organele, oficiile și agențiile Uniunii și organizațiile internaționale menționate la alineatul (1)
literele (c) și (d) pot indica, în termeni generali sau specifici, eventualele restricții privind accesul la aceste date sau utili
zarea unor astfel de date, inclusiv în ceea ce privește transferul, ștergerea sau distrugerea unor astfel de date. Dacă după
transferul datelor cu caracter personal apare necesitatea unor astfel de restricții, acestea informează destinatarii în conse
cință. Destinatarii se conformează acestor restricții.

Articolul 88
Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în cursul operațiunilor comune, al operațiunilor de returnare,
al intervențiilor de returnare, al proiectelor-pilot, al intervențiilor rapide la frontieră și al trimiterii echipelor
de sprijin pentru gestionarea migrației
(1) Înainte de fiecare operațiune comună, operațiune de returnare, intervenție de returnare, proiect-pilot, intervenție
rapidă la frontieră sau trimiterii echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, agenția și statul membru gazdă stabi
lesc în mod transparent responsabilitățile în ceea ce privește respectarea obligațiilor în materie de protecție a datelor.
Atunci când scopul și metodele de prelucrare sunt stabilite în comun de agenție și de statul membru gazdă, acestea
devin operatori asociați, prin intermediul unui acord încheiat între ele.
În scopurile menționate la articolul 87 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (e) și (f), agenția prelucrează numai următoarele
categorii de date cu caracter personal care au fost colectate de statele membre, de membrii echipei, de personalul său
sau de EASO și care i-au fost transmise în contextul operațiunilor comune, al operațiunilor de returnare, al intervențiilor
de returnare, al proiectelor-pilot, al intervențiilor rapide la frontieră și al trimiterii echipelor de sprijin pentru gestionarea
migrației:
(a) datele cu caracter personal referitoare la persoane care trec fără autorizație frontierele externe;
(b) datele cu caracter personal necesare pentru a confirma identitatea și cetățenia resortisanților țărilor terțe în cadrul
activităților de returnare, inclusiv listele de pasageri;
(c) numerele de înmatriculare, numerele de identificare ale vehiculelor, numerele de telefon sau numerele de identificare
ale navelor și aeronavelor, care au legătură cu persoanele menționate la litera (a) și care sunt necesare pentru analiza
rea rutelor și metodelor utilizate pentru imigrația ilegală.
(2)

Datele cu caracter personal menționate la alineatul (1) pot fi prelucrate de agenție în următoarele cazuri:

(a) atunci când transmiterea datelor respective către autoritățile statelor membre relevante care sunt responsabile de
controlul la frontiere, migrație, azil sau returnare sau către organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii este
necesară pentru ca autoritățile respective sau organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii să își îndeplinească
sarcinile care le revin în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern;
(b) atunci când transmiterea datelor respective către autoritățile statelor membre relevante, către organele, oficiile și
agențiile relevante ale Uniunii, către țările terțe de returnare sau către organizațiile internaționale relevante este nece
sară pentru identificarea resortisanților țărilor terțe, obținerea de documente de călătorie sau pentru returnarea ori
facilitarea sau sprijinirea returnării;
(c) atunci când acest lucru este necesar pentru pregătirea unor analize de risc.
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Articolul 89
Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul EUROSUR
(1) Atunci când tabloul situațional național necesită prelucrarea unor date cu caracter personal, datele respective se
prelucrează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și, după caz, cu Directiva (UE) 2016/680. Fiecare stat
membru desemnează autoritatea care trebuie considerată operator în sensul articolului 4 punctul 7 din Regulamentul
(UE) 2016/679 sau al articolului 3 punctul 8 din Directiva (UE) 2016/680, după caz, și care are principala responsabili
tate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către statul membru respectiv. Fiecare stat membru notifică
Comisiei datele de contact ale acestei autorități.
(2) Numerele de identificare ale navelor și aeronavelor sunt singurele date cu caracter personal care pot fi accesate în
tabloul situațional european și în tablourile situaționale specifice și în cadrul serviciilor de fuziune EUROSUR.
(3) În cazul în care prelucrarea informațiilor în cadrul EUROSUR necesită, în mod excepțional, prelucrarea datelor cu
caracter personal, altele decât numerele de identificare ale navelor și aeronavelor, orice astfel de prelucrare se limitează
strict la ceea ce este necesar în scopurile EUROSUR în conformitate cu articolul 18.
(4) Orice schimb de date cu caracter personal cu țări terțe în cadrul EUROSUR se limitează strict la ceea ce este
absolut necesar în sensul prezentului regulament. Acest schimb se realizează de către agenție în conformitate cu
capitolul V din Regulamentul (UE) 2018/1725, iar de către statele membre, în conformitate cu capitolul V din Regula
mentul (UE) 2016/679, cu capitolul V din Directiva (UE) 2016/680, după caz, și cu dispozițiile naționale relevante pri
vind protecția datelor care transpun directiva respectivă.
(5) Este interzis orice schimb de informații efectuat în temeiul articolului 72 alineatul (2), al articolului 73
alineatul (3) și al articolului 74 alineatul (3) care oferă unei țări terțe date ce ar putea fi utilizate pentru identificarea
persoanelor sau a grupurilor de persoane a căror cerere de acces la protecție internațională este în curs de examinare
sau care se confruntă cu un risc grav de a fi supuse torturii, unui tratament sau unei pedepse inumane sau degradante
sau oricărei alte încălcări a drepturilor fundamentale.
(6) Statele membre și agenția țin o evidență a activităților de prelucrare în conformitate cu articolul 30 din Regula
mentul (UE) 2016/679, articolul 24 din Directiva (UE) 2016/680 și articolul 31 din Regulamentul (UE) 2018/1725,
după caz.
Articolul 90
Prelucrarea datelor operaționale cu caracter personal
(1) Atunci când, în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul articolului 10 alineatul (1) litera (q) din prezentul regula
ment, agenția prelucrează datele cu caracter personal pe care le-a colectat în cursul monitorizării fluxurilor de migrație,
al efectuării analizelor de risc sau al operațiunilor sale în scopul identificării persoanelor suspectate de criminalitate
transfrontalieră, aceasta prelucrează aceste date cu caracter personal în conformitate cu capitolul IX din Regulamentul
(UE) 2018/1725. Datele cu caracter personal prelucrate în acest scop, incluzând numere de înmatriculare, numere de
identificare ale vehiculelor, numere de telefon, numere de identificare ale navelor sau ale aeronavelor, care au legătură cu
aceste persoane, se referă la persoane fizice suspectate, din motive întemeiate, de către autoritățile competente ale state
lor membre, de către Europol, Eurojust sau de către agenție de implicare în infracțiuni transfrontaliere. Astfel de date cu
caracter personal pot include date cu caracter personal referitoare la victime sau martori, în cazul în care respectivele
date completează datele cu caracter personal cu privire la persoanele suspectate, prelucrate de agenție în conformitate cu
prezentul articol.
(2) Agenția face schimb de date cu caracter personal, astfel cum se menționează la alineatul (1) din prezentul articol
numai cu:
(a) Europol sau Eurojust, atunci când aceste date sunt strict necesare pentru executarea mandatelor lor respective și în
conformitate cu articolul 68;
(b) autoritățile de aplicare a legii competente din statele membre, atunci când aceste date sunt strict necesare pentru
autoritățile respective în scopul prevenirii, depistării, anchetării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave transfron
taliere.
Articolul 91
Păstrarea datelor
(1) Agenția șterge datele cu caracter personal de îndată ce acestea sunt transmise autorităților competente ale statelor
membre, altor organe, oficii și agenții ale Uniunii, în special EASO, sau transferate către țări terțe sau organizații
internaționale sau folosite pentru elaborarea analizelor de risc. Perioada de păstrare nu depășește în niciun caz 90 de zile
de la data colectării acestor date. În rezultatele analizelor de risc, datele sunt anonimizate.
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(2) Datele cu caracter personal prelucrate în scopul executării sarcinilor legate de returnări sunt șterse de îndată ce se
atinge scopul pentru care au fost colectate și nu mai târziu de 30 de zile după încheierea sarcinilor respective.
(3) Datele cu caracter personal prelucrate în sensul articolului 90 sunt șterse de îndată ce scopul pentru care au fost
colectate este atins de către agenție. Agenția analizează în permanență necesitatea stocării unor astfel de date, în special
a datelor cu caracter personal ale victimelor și ale martorilor. În orice caz, agenția analizează necesitatea stocării unor
astfel de date în termen de cel mult trei luni de la începerea prelucrării inițiale a acestor date și, ulterior, din șase în șase
luni. Agenția decide cu privire la stocarea în continuare a datelor cu caracter personal, în special a datelor cu caracter
personal ale victimelor și ale martorilor, până la următoarea analiză a necesității stocării, numai în cazul în care o astfel
de stocare este necesară în continuare pentru îndeplinirea sarcinilor agenției în temeiul articolului 90.
(4)

Prezentul articol nu se aplică datelor cu caracter personal colectate în contextul sistemului FADO.

Articolul 92
Normele de securitate privind protecția informațiilor clasificate și a informațiilor neclasificate sensibile
(1) Agenția își adoptă propriile norme de securitate, care trebuie să se bazeze pe principiile și normele stabilite în
normele de securitate ale Comisiei pentru protecția informațiilor clasificate ale Uniunii Europene (IUEC) și
a informațiilor neclasificate sensibile, inclusiv, printre altele, dispoziții privind schimbul de astfel de informații cu țări
terțe și prelucrarea și stocarea acestor informații în conformitate cu Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 (44) și (UE, Eura
tom) 2015/444 (45) ale Comisiei. Orice acord administrativ privind schimbul de informații clasificate cu autoritățile rele
vante ale unei țări terțe sau, în absența unui astfel de acord, orice transmitere de informații excepțională ad-hoc a IUEC
către autoritățile respective trebuie aprobate în prealabil de către Comisie.
(2) Consiliul de administrație adoptă normele de securitate ale agenției în urma aprobării de către Comisie. Atunci
când evaluează normele de securitate propuse, Comisia se asigură de compatibilitatea acestora cu Deciziile (UE, Eura
tom) 2015/443 și (UE, Euratom) 2015/444.
(3) Clasificarea nu împiedică punerea informațiilor la dispoziția Parlamentului European. Transmiterea și gestionarea
informațiilor și a documentelor transmise Parlamentului European în conformitate cu prezentul regulament respectă
normele privind transmiterea și gestionarea informațiilor clasificate aplicabile în relațiile dintre Parlamentul European și
Comisie.

SECȚIUNEA 3

Cadrul general și organizarea agenției
Articolul 93
Statutul juridic și sediul
(1)

Agenția este un organ al Uniunii. Aceasta are personalitate juridică.

(2) În fiecare stat membru, agenția dispune de cea mai extinsă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice în
temeiul dreptului intern. În special, aceasta poate să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile sau imobile și poate
să aibă capacitate procesuală.
(3)

Agenția este independentă în exercitarea mandatului său tehnic și operativ.

(4)

Agenția este reprezentată de directorul său executiv.

(5)

Sediul agenției este la Varșovia, în Polonia.

(44) Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).
(45) Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE cla
sificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).
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Articolul 94
Acordul privind sediul
(1) Dispozițiile necesare privind găzduirea agenției în statul membru în care aceasta își are sediul și privind infrastruc
tura care trebuie pusă la dispoziție de statul membru respectiv, precum și normele specifice aplicabile în statul membru
respectiv directorului executiv, directorilor executivi adjuncți, membrilor Consiliului de administrație, personalului
agenției și membrilor familiilor acestora sunt prevăzute într-un acord privind sediul încheiat între agenție și statul mem
bru în care își are sediul agenția.
(2)

Acordul privind sediul se încheie după ce se obține aprobarea Consiliului de administrație.

(3) Statul membru în care își are sediul agenția oferă cele mai bune condiții posibile pentru a se asigura funcționarea
corespunzătoare a agenției, inclusiv condiții de școlarizare multilingvă cu orientare europeană, precum și legături de
transport adecvate.
Articolul 95
Personalul
(1) Personalului statutar i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți, precum și normele
adoptate de comun acord de instituțiile Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului
aplicabil celorlalți agenți.
(2)

Locul de muncă se stabilește, în principiu, în statul membru în care își are sediul agenția.

(3) În principiu, membrii personalului statutar cărora li se aplică Regimul aplicabil celorlalți agenți sunt angajați inițial
pentru o perioadă fixă de cinci ani. Contractele lor pot fi, în principiu, reînnoite o singură dată, pentru o perioadă
determinată de maximum cinci ani. Orice prelungire ulterioară se face pentru o perioadă nedeterminată.
(4) În scopul punerii în aplicare a articolelor 31 și 44, pot fi numiți ofițeri de legătură sau ofițeri coordonatori numai
membrii personalului statutar cărora li se aplică Statutul funcționarilor sau titlul II din Regimul aplicabil celorlalți agenți.
În scopul punerii în aplicare a articolului 55, pot fi trimiși ca membri ai echipelor numai membrii personalului statutar
cărora li se aplică Statutul funcționarilor sau Regimul aplicabil celorlalți agenți.
(5) Consiliul de administrație adoptă norme de punere în aplicare a Statutului funcționarilor și Regimului aplicabil
celorlalți agenți în acord cu Comisia, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Statutul funcționarilor.
(6) După aprobarea prealabilă a Comisiei, Consiliul de administrație adoptă normele referitoare la personalul din sta
tele membre care urmează să fie detașat în cadrul agenției în conformitate cu articolul 56 și le actualizează în funcție de
necesități. Normele respective includ, în special, dispozițiile financiare referitoare la detașările respective, inclusiv legate
de asigurare și formare. Normele respective țin seama de faptul că membrii personalului sunt detașați pentru a fi trimiși
în calitate de membri ai echipelor și urmează să aibă sarcinile și competențele prevăzute la articolul 82. Astfel de norme
includ dispoziții privind condițiile de trimitere. Dacă este cazul, Consiliul de administrație urmărește să asigure coerența
cu normele aplicabile rambursării cheltuielilor de delegație ale personalului statutar.
Articolul 96
Privilegiile și imunitățile
Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)
și la TFUE se aplică agenției și personalului statutar al acesteia.
Articolul 97
Răspunderea
(1) Fără a aduce atingere articolelor 84 și 85, agenția este responsabilă pentru orice activități pe care le-a întreprins în
conformitate cu prezentul regulament.
(2)

Răspunderea contractuală a agenției este reglementată de dreptul aplicabil contractului în cauză.
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(3) Curtea de Justiție este competentă să se pronunțe în temeiul oricărei clauze compromisorii dintr-un contract
încheiat de agenție.
(4) În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre,
agenția acordă despăgubiri pentru orice prejudiciu provocat de serviciile sale sau de membrii personalului său în execu
tarea îndatoririlor care le revin, inclusiv a celor legate de exercitarea competențelor executive.
(5)

Curtea de Justiție este competentă în litigiile privind repararea prejudiciului menționat la alineatul (4).

(6) Răspunderea personală a personalului statutar față de agenție este reglementată de dispozițiile stabilite în Statutul
funcționarilor și în Regimul aplicabil celorlalți agenți care le este aplicabil.
Articolul 98
Acțiuni în fața Curții de Justiție
(1) Pot fi înaintate Curții de Justiție acțiuni pentru anularea actelor agenției menite să producă efecte juridice față de
terți, în conformitate cu articolul 263 din TFUE, și pentru neîndeplinirea obligației de a acționa, în conformitate cu
articolul 265 din TFUE, pentru răspunderea extracontractuală pentru daunele cauzate de agenție și, în temeiul unei
clauze compromisorii, pentru răspunderea contractuală pentru daunele cauzate de acte ale agenției, în conformitate cu
articolul 340 din TFUE.
(2)

Agenția ia măsurile necesare pentru a respecta hotărârile Curții de Justiție.
Articolul 99
Structura administrativă și de conducere a agenției

Structura administrativă și de conducere a agenției include:
(a) un consiliu de administrație;
(b) un director executiv;
(c) directori executivi adjuncți; și
(d) un ofițer pentru drepturile fundamentale.
Un forum consultativ asistă agenția în calitate de organ consultativ.
Articolul 100
Funcțiile Consiliului de administrație
(1) Consiliul de administrație este responsabil cu luarea deciziilor strategice ale agenției în conformitate cu prezentul
regulament.
(2)

Consiliul de administrație:

(a)

numește directorul executiv pe baza propunerii Comisiei, în conformitate cu articolul 107;

(b)

numește directorii executivi adjuncți pe baza propunerii Comisiei, în conformitate cu articolul 107;

(c)

adoptă deciziile de înființare a birourilor antenă sau de prelungire a perioadei de funcționare a acestora, în confor
mitate cu articolul 60 alineatul (5), cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor cu drept de vot;

(d)

adoptă decizii privind realizarea evaluărilor vulnerabilității în conformitate cu articolul 32 alineatele (1) și (10),
deciziile prin care se stabilesc măsuri în conformitate cu articolul 32 alineatul (10) adoptându-se cu o majoritate
de două treimi din membrii cu drept de vot;

(e)

adoptă decizii privind listele de informații și date obligatorii care trebuie transmise agenției de către autoritățile
naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv garda de coastă în măsura în care îndeplinește sarcini
de control la frontiere, precum și autoritățile naționale responsabile cu returnarea, pentru ca agenția să își poată
îndeplini sarcinile, fără a aduce atingere obligațiilor stabilite în prezentul regulament, în special la articolele 49
și 86-89;
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(f)

adoptă decizii privind stabilirea unui model comun integrat de analiză de risc în conformitate cu articolul 29
alineatul (1);

(g)

adoptă decizii privind natura și condițiile trimiterii ofițerilor de legătură în statele membre în conformitate cu
articolul 31 alineatul (2);

(h)

adoptă o strategie tehnică și operațională pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, în conformitate cu
articolul 8 alineatul (5);

(i)

adoptă decizii privind profilurile și numărul membrilor personalului operativ pentru gestionarea frontierelor și
a migrației din cadrul corpului permanent, în conformitate cu articolul 54 alineatul (4);

(j)

adoptă raportul anual de activitate al agenției pentru anul anterior și îl transmite, cel târziu până la data de 1 iulie
a fiecărui an, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi;

(k)

până la data de 30 noiembrie a fiecărui an și după ce ține seama în mod corespunzător de avizul Comisiei,
adoptă, cu o majoritate de două treimi din membrii cu drept de vot, un document unic de programare care
conține, printre altele, programul de lucru multianual al agenției și programul de lucru al acesteia pentru anul
următor și îl înaintează Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

(l)

stabilește procedurile prin care directorul executiv adoptă deciziile privind sarcinile tehnice și operative ale
agenției;

(m)

adoptă, cu o majoritate de două treimi din membrii cu drept de vot, bugetul anual al agenției și exercită alte
funcții legate de bugetul agenției, în temeiul secțiunii 4 din prezentul capitol;

(n)

exercită autoritate disciplinară asupra directorului executiv și, în consultare cu directorul executiv, asupra directori
lor executivi adjuncți;

(o)

stabilește regulamentul de procedură;

(p)

stabilește structura organizatorică a agenției și adoptă politica de personal a agenției;

(q)

adoptă o strategie antifraudă proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de costurile și beneficiile măsuri
lor care urmează să fie puse în aplicare;

(r)

adoptă norme interne de prevenire și gestionare a conflictelor de interese aplicabile membrilor săi;

(s)

în conformitate cu alineatul (8), exercită, în ceea ce privește personalul statutar, competențele conferite autorității
împuternicite să facă numiri prin Statutul funcționarilor și cele conferite autorității abilitate să încheie contracte de
muncă prin Regimul aplicabil celorlalți agenți (denumite în continuare „competențele de autoritate împuternicită
să facă numiri”);

(t)

adoptă norme de punere în aplicare a Statutului funcționarilor și Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformi
tate cu articolul 110 alineatul (2) din Statutul funcționarilor;

(u)

se asigură că se dă curs în mod adecvat concluziilor și recomandărilor care decurg din rapoartele de audit și
evaluările interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă
(OLAF);

(v)

adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de difuzare menționate la articolul 10 alineatul (2) al
doilea paragraf;

(w)

numește un contabil, căruia i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți și care își înde
plinește îndatoririle în condiții de independență completă;

(x)

decide cu privire la o metodologie comună de evaluare a vulnerabilităților, inclusiv cu privire la criteriile obiective
pe care agenția trebuie să le utilizeze pentru evaluarea vulnerabilităților, precum și la frecvența și la modalitățile de
realizare a evaluărilor consecutive a vulnerabilităților;

(y)

decide cu privire la evaluarea și monitorizarea consolidată a unui stat membru, astfel cum se menționează la
articolul 32 alineatul (2);
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(z)

numește ofițerul pentru drepturile fundamentale și un ofițer adjunct pentru drepturile fundamentale, în conformi
tate cu articolul 109;

(aa)

stabilește norme speciale pentru a garanta independența ofițerului pentru drepturile fundamentale în îndeplinirea
sarcinilor sale;

(ab) aprobă acordurile de lucru cu țări terțe;
(ac)

adoptă, după aprobarea prealabilă a Comisiei, normele de securitate ale agenției privind protecția IUEC și
a informațiilor neclasificate sensibile, astfel cum se menționează la articolul 92;

(ad) numește un ofițer de securitate, în conformitate cu Statutul funcționarilor și cu Regimul aplicabil celorlalți agenți,
care este responsabil cu securitatea în cadrul agenției, inclusiv cu protecția informațiilor clasificate și a celor sensi
bile neclasificate;
(ae)

decide cu privire la orice alt aspect atunci când acest lucru este prevăzut în prezentul regulament;

Raportul anual de activitate menționat la litera (j) este făcut public.
(3) Propunerile de decizii ale Consiliului de administrație, menționate la alineatul (2), privind activitățile specifice ale
agenției care trebuie îndeplinite la frontierele externe ale unui anumit stat membru sau în imediata lor apropiere sau
acordurile de lucru cu țările terțe menționate la articolul 73 alineatul (4) necesită un vot favorabil din partea membrului
Consiliului de administrație care reprezintă statul membru respectiv sau statul membru învecinat cu țara terță în cauză.
(4) Consiliul de administrație poate face recomandări directorului executiv în orice chestiune care este legată de dez
voltarea gestionării operative a frontierelor externe și a formării, inclusiv cu privire la activitățile de cercetare.
(5) În cazul în care Irlanda sau Regatul Unit solicită să participe la activități specifice, Consiliul de administrație
hotărăște în acest sens.
Consiliul de administrație hotărăște de la caz la caz. La adoptarea deciziilor sale, Consiliul de administrație analizează
dacă participarea Irlandei sau a Regatului Unit contribuie la realizarea activității în cauză. Deciziile stabilesc contribuția
financiară a Irlandei sau a Regatului Unit la activitatea pentru care s-a prezentat o cerere de participare.
(6) Consiliul de administrație prezintă anual Parlamentului European și Consiliului (denumită în continuare „autorita
tea bugetară”) informațiile relevante privind rezultatul procedurilor de evaluare efectuate de agenție.
(7) Consiliul de administrație poate institui un comitet executiv alcătuit din maximum patru reprezentanți ai Consiliu
lui de administrație, dintre care unul este președintele său, iar altul un reprezentant din partea Comisiei; scopul acestui
comitet executiv este să acorde sprijin Consiliului de administrație și directorului executiv la pregătirea deciziilor,
a programelor și a activităților pe care trebuie să le adopte Consiliul de administrație și, dacă este necesar, să adopte
anumite decizii provizorii urgente în numele Consiliului de administrație atunci când este necesar. Comitetul executiv nu
ia decizii pentru adoptarea cărora este nevoie de o majoritate de două treimi din membrii Consiliului de administrație.
Consiliul de administrație poate delega comitetului executiv anumite sarcini clar definite, în special atunci când astfel se
îmbunătățește eficiența agenției. Consiliul de administrație nu poate delega comitetului executiv sarcini legate de decizii
pentru adoptarea cărora este nevoie de o majoritate de două treimi din membrii Consiliului de administrație.
(8) Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie bazată pe
articolul 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și pe articolul 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care îi
deleagă directorului executiv competențe relevante ale autorității împuternicite să facă numiri și stabilește condițiile în
care această delegare de competențe poate fi suspendată. Directorul executiv este autorizat să subdelege aceste
competențe.
În cazul în care împrejurări excepționale impun acest lucru, Consiliul de administrație poate, printr-o decizie, să sus
pende temporar delegarea către directorul executiv a competențelor autorității împuternicite să facă numiri și subdelega
rea competențelor de către acesta și să le exercite el însuși sau să le delege unuia dintre membrii săi ori unui alt membru
al personalului statutar decât directorul executiv.
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Articolul 101
Componența Consiliului de administrație
(1) Fără a aduce atingere alineatului (3), Consiliul de administrație este format dintr-un reprezentant al fiecărui stat
membru și doi reprezentanți ai Comisiei, fiecare având drept de vot. În acest scop, fiecare stat membru numește un
membru al Consiliului de administrație, precum și un supleant care îl va reprezenta pe membru în cazul în care acesta
lipsește. Comisia numește doi membri și doi supleanți. Durata mandatului este de patru ani. Mandatul poate fi reînnoit.
(2) Membrii Consiliului de administrație sunt numiți pe baza experienței și a cunoștințelor lor de specialitate relevante
de nivel înalt din domeniul cooperării operative în materie de gestionare a frontierelor și de returnare și a abilităților de
conducere, administrative și bugetare relevante. Statele membre și Comisia urmăresc realizarea unei reprezentări echili
brate a bărbaților și femeilor în Consiliul de administrație.
(3) Țările asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen participă la agenție.
Fiecare dintre acestea au câte un reprezentant și câte un membru supleant în Consiliul de administrație. Se aplică meca
nismele elaborate în temeiul dispozițiilor relevante ale acordurilor lor de asociere, în care se precizează natura și
amploarea participării acestor țări la activitățile agenției, precum și normele detaliate privind această participare, inclusiv
dispozițiile privind contribuțiile financiare și personalul.
Articolul 102
Programul multianual și programul anual de lucru
(1) Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, Consiliul de administrație adoptă un document unic de programare
care conține, printre altele, programul de lucru multianual al agenției și programul de lucru al acesteia pentru anul
următor, pe baza unui proiect prezentat de directorul executiv și aprobat de Consiliul de administrație. Documentul unic
de programare se adoptă ținându-se seama de avizul favorabil al Comisiei, iar, în ceea ce privește programarea multia
nuală, după consultarea Parlamentului European și a Consiliului. În cazul în care Consiliul de administrație decide să nu
ia în considerare elemente din avizul Comisiei, aceasta furnizează o justificare detaliată. Obligația de a furniza o justifi
care detaliată se aplică, de asemenea, elementelor aduse în discuție de Parlamentul European și de Consiliu în timpul
consultării. Consiliul de administrație transmite fără întârziere acest document Parlamentului European, Consiliului și
Comisiei.
(2) Documentul menționat la alineatul (1) devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general. Dacă este nece
sar, documentul se ajustează în consecință.
(3) În conformitate cu ciclul strategic multianual de elaborare a politicilor pentru gestionarea europeană integrată
a frontierelor, programul multianual stabilește programarea strategică globală pe termen mediu și lung, care include
obiectivele, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță și planificarea resurselor, inclusiv bugetul multianual, per
sonalul și dezvoltarea capacităților proprii ale agenției, incluzând planificarea multianuală orientativă a profilurilor per
sonalului corpului permanent. Programul multianual stabilește domeniile strategice pentru intervenții și ceea ce trebuie
făcut pentru atingerea obiectivelor. Acesta include acțiuni strategice pentru punerea în aplicare a strategiei privind drep
turile fundamentale menționate la articolul 80 alineatul (1) și o strategie privind relațiile cu țările terțe și organizațiile
internaționale, precum și acțiuni care au legătură cu strategia respectivă.
(4) Programul multianual se pune în aplicare prin intermediul programelor anuale de lucru și, după caz, se actualize
ază pe baza rezultatelor evaluării realizate în temeiul articolului 121. Concluziile acestor evaluări se reflectă, dacă este
cazul, în programul anual de lucru pentru anul următor.
(5) Programul anual de lucru conține o descriere a activităților care urmează să fie finanțate, conținând obiective deta
liate și rezultatele scontate, inclusiv indicatori de performanță. Acesta menționează, de asemenea, resursele financiare și
umane alocate fiecărei activități, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Progra
mul anual de lucru este în concordanță cu programul multianual. Acesta prevede în mod clar sarcinile care au fost
adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent.
(6) Programul anual de lucru se adoptă în conformitate cu programul legislativ al Uniunii din domeniile relevante ale
gestionării frontierelor externe și returnării.
(7) În cazul în care, după adoptarea unui program anual de lucru, agenția primește o nouă sarcină, Consiliul de admi
nistrație modifică programul anual de lucru.
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(8) Modificările substanțiale aduse programului anual de lucru, în special modificările care au ca rezultat realocarea
resurselor bugetare mai mari de 2 % din bugetul anual, se adoptă prin aceeași procedură ca și cea aplicabilă pentru
adoptarea programului anual de lucru inițial. Consiliul de administrație poate să delege directorului executiv competența
de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de lucru.
Articolul 103
Președinția Consiliului de administrație
(1) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi cu drept de vot un președinte și un vicepreședinte. Președintele
și vicepreședintele sunt aleși cu o majoritate de două treimi din membrii Consiliului de administrație cu drept de vot.
Vicepreședintele înlocuiește din oficiu președintele în cazul în care acesta din urmă nu își poate îndeplini îndatoririle.
(2) Mandatul președintelui și cel al vicepreședintelui expiră la încetarea calității lor de membri ai Consiliului de admi
nistrație. Sub rezerva acestei dispoziții, durata mandatelor președintelui și vicepreședintelui este de patru ani. Mandatele
respective pot fi reînnoite o singură dată.
Articolul 104
Reuniunile Consiliului de administrație
(1)

Reuniunile Consiliului de administrație sunt convocate de către președinte.

(2)

Directorul executiv ia parte la deliberări, fără a avea drept de vot.

(3) Consiliul de administrație se reunește în ședință ordinară de cel puțin două ori pe an. În plus, acesta se reunește la
inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime din membrii Consiliului de adminis
trație. În cazul în care este necesar, Consiliul de administrație poate organiza reuniuni comune cu consiliile de adminis
trație ale EASO și Europol.
(4)

Irlanda este invitată să asiste la ședințele Consiliului de administrație.

(5) Regatul Unit este invitat să asiste la reuniunile Consiliului de administrație care vor avea loc înainte de ziua în care
tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE.
(6) Reprezentanții EASO și cei ai Europol sunt invitați să asiste la reuniunile Consiliului de administrație. Un reprezen
tant al FRA este invitat să asiste la reuniunile Consiliului de administrație pe a căror ordine de zi figurează puncte rele
vante pentru protecția drepturilor fundamentale.
(7) Președintele Consiliului de administrație poate, de asemenea, să invite un expert al Parlamentului European să
asiste la reuniunile Consiliului de administrație. Consiliul de administrație poate invita și reprezentanți ai altor instituții,
organe, oficii și agenții relevante ale Uniunii. Consiliul de administrație poate invita, în conformitate cu regulamentul său
de procedură, orice altă persoană ale cărei opinii pot fi de interes să asiste la ședințe în calitate de observator.
(8) Membrii Consiliului de administrație pot fi asistați de consilieri sau experți, sub rezerva respectării dispozițiilor
regulamentului de procedură.
(9)

Secretariatul Consiliului de administrație este asigurat de agenție.
Articolul 105
Votul

(1) Fără a se aduce atingere articolului 100 alineatul (2) literele (c), (d), (k) și (m), articolului 103 alineatul (1) și
articolului 107 alineatele (2) și (4), Consiliul de administrație hotărăște cu majoritatea absolută a membrilor săi cu drept
de vot.
(2) Fiecare membru dispune de un vot. Atunci când lipsește unul dintre membri, dreptul de vot al acestuia poate fi
exercitat de supleantul său. Directorul executiv nu votează.
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(3) Regulamentul de procedură stabilește detaliile legate de sistemul de votare, inclusiv condițiile în care un membru
poate vota în numele altui membru, precum și orice cerință privind cvorumul.
(4) Reprezentanții țărilor asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen dis
pun de drepturi de vot limitate, corespunzătoare mecanismelor care le sunt aplicabile. Pentru a permite țărilor asociate
să își exercite dreptul de vot, agenția detaliază ordinea de zi, indicând punctele pentru care s-au acordat drepturi de vot
limitate.

Articolul 106
Funcțiile și competențele directorului executiv
(1) Agenția este administrată de directorul executiv, care beneficiază de o independență totală în îndeplinirea îndatori
rilor. Fără a aduce atingere competențelor instituțiilor Uniunii și celor ale Consiliului de administrație, directorul executiv
nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea vreunui guvern sau organism.
(2) Parlamentul European sau Consiliul îl pot invita pe directorul executiv să prezinte un raport cu privire la modul în
care și-a îndeplinit sarcinile. Acest raport se referă la activitățile agenției, punerea în aplicare și monitorizarea strategiei
privind drepturile fundamentale, raportul anual de activitate al agenției pentru anul anterior, programul de lucru pentru
anul următor și programul multianual al agenției și orice altă chestiune legată de activitățile agenției. De asemenea,
directorul executiv prezintă o declarație în fața Parlamentului European, la cererea acestuia, și răspunde în scris, în ter
men de 15 zile calendaristice de la primirea acestora, tuturor întrebărilor adresate de un deputat în Parlamentul Euro
pean. Directorul executiv informează în mod regulat organele și comisiile adecvate ale Parlamentului European.
(3) Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament prevede deja termene specifice, directorul executiv se asigură că
rapoartele sunt transmise Parlamentului European, Consiliului și Comisiei în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz,
în termen de șase luni de la încheierea perioadei de raportare, cu excepția cazului în care directorul executiv prezintă în
scris o justificare corespunzătoare pentru o întârziere.
(4) Directorul executiv este responsabil cu pregătirea și punerea în aplicare a deciziilor strategice luate de Consiliul de
administrație, precum și de luarea deciziilor referitoare la activitățile operative ale agenției în conformitate cu prezentul
regulament. Directorul executiv are următoarele funcții și competențe:
(a) propune, pregătește și pune în aplicare deciziile strategice, programele și activitățile adoptate de Consiliul de admi
nistrație în limitele stabilite de prezentul regulament, de normele de aplicare a acestuia și de orice lege aplicabilă;
(b) întreprinde toate măsurile necesare, inclusiv adoptarea unor instrucțiuni administrative interne și publicarea
înștiințărilor, pentru a asigura administrarea și funcționarea curentă a agenției în conformitate cu prezentul
regulament;
(c) pregătește, în fiecare an, proiectul de document unic de programare și îl prezintă spre aprobare Consiliului de admi
nistrație înainte ca proiectul respectiv să fie trimis Parlamentului European, Consiliului și Comisiei până la
31 ianuarie;
(d) pregătește, în fiecare an, raportul anual de activitate al agenției și îl transmite Consiliului de administrație;
(e) întocmește un proiect de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale agenției, ca parte a documentului unic de
programare, în temeiul articolului 115 alineatul (3), și execută bugetul în temeiul articolului 116 alineatul (1);
(f)

își deleagă competențele altor membri ai personalului statutar, sub rezerva normelor care trebuie adoptate în con
formitate cu articolul 100 alineatul (2) litera (o);

(g) adoptă o recomandare privind măsurile necesare, în conformitate cu articolul 32 alineatul (7), inclusiv decizii prin
care statelor membre li se propune să inițieze și să desfășoare operațiuni comune, intervenții rapide la frontieră sau
alte acțiuni menționate la articolul 36 alineatul (2);
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(h) evaluează, aprobă și coordonează propunerile de operațiuni comune sau intervenții rapide la frontieră formulate de
statele membre, în conformitate cu articolul 37 alineatul (3);
(i)

evaluează, aprobă și coordonează cererile de operațiuni și intervenții de returnare formulate de statele membre, în
conformitate cu articolele 50 și 53;

(j)

asigură punerea în aplicare a planurilor operaționale menționate la articolul 38, la articolul 42 și la articolul 53
alineatul (3);

(k) asigură punerea în aplicare a deciziei Consiliului menționate la articolul 42 alineatul (1);
(l)

retrage finanțarea activităților, în conformitate cu articolul 46;

(m) evaluează, înainte de orice activitate operațională a agenției, dacă există încălcări ale drepturilor fundamentale sau
ale obligațiilor de protecție internațională care au un caracter grav sau sunt susceptibile să persiste în conformitate
cu articolul 46 alineatele (4) și (5);
(n) evaluează rezultatele activităților, în conformitate cu articolul 47;
(o) stabilește numărul minim de echipamente tehnice necesare pentru a acoperi nevoile agenției, în special în ceea ce
privește efectuarea de operațiuni comune, trimiterea de echipe de sprijin pentru gestionarea migrației, intervenții
rapide la frontieră, operațiuni și intervenții de returnare, în conformitate cu articolul 64 alineatul (6);
(p) propune înființarea birourilor antenă sau prelungirea perioadei de funcționare a acestora, în conformitate cu
articolul 60 alineatul (5);
(q) numește membrii birourilor antenă în conformitate cu articolul 60 alineatul (4);
(r) pregătește un plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și evaluărilor interne sau externe, precum și
în urma investigațiilor efectuate de OLAF și raportează progresele înregistrate Comisiei, de două ori pe an, și Consi
liului de administrație, cu regularitate;
(s) protejează interesele financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și
a altor activități ilegale, prin controale eficace și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuve
nit, precum și, dacă este cazul, prin aplicarea de sancțiuni administrative și financiare eficace, proporționale și
disuasive;
(t)

pregătește strategia antifraudă a agenției și o prezintă spre aprobare Consiliului de administrație.

(5)

Directorul executiv răspunde pentru actele sale în fața Consiliului de administrație.

(6)

Directorul executiv este reprezentantul legal al agenției.
Articolul 107
Numirea directorului executiv și a directorilor executivi adjuncți

(1) Comisia propune cel puțin trei candidați pentru postul de director executiv și pentru fiecare dintre posturile de
directori executivi adjuncți, pe baza unei liste întocmite în urma publicării postului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
și, după caz, în presă sau pe site-uri internet.
(2) Pe baza unei propuneri a Comisiei, astfel cum se prevede la alineatul (1), Consiliul de administrație numește direc
torul executiv pe baza meritelor și a calităților administrative și de conducere de nivel înalt dovedite, inclusiv a expe
rienței profesionale relevante în posturi de conducere din domeniul gestionării frontierelor externe și al returnării.
Înainte de a fi numiți în funcție, candidații propuși de Comisie sunt invitați să facă o declarație în fața comisiei sau
a comisiilor competente ale Parlamentului European și să răspundă întrebărilor care le sunt adresate de membrii acestei
(acestor) comisii.
După aceste declarații, Parlamentul European adoptă un aviz în care își formulează opinia și în care își poate exprima
preferința pentru unul dintre candidați.
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Consiliul de administrație numește directorul executiv ținând seama de opiniile respective. Consiliul de administrație ia
deciziile cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot.
În cazul în care Consiliul de administrație ia decizia de a numi alt candidat decât candidatul pe care Parlamentul Euro
pean l-a indicat ca fiind preferat, Consiliul de administrație informează în scris Parlamentul European și Consiliul cu
privire la modul în care s-a ținut seama de avizul Parlamentului European.
Competența de revocare a directorului executiv îi revine Consiliului de administrație, care acționează la propunerea
Comisiei.
(3) Directorul executiv este asistat de trei directori executivi adjuncți. Fiecărui director executiv adjunct i se atribuie un
domeniu de responsabilitate specific. În cazul în care directorul executiv este absent sau se află în imposibilitatea de a-și
exercita atribuțiile, unul dintre directorii executivi adjuncți îl înlocuiește.
(4) Pe baza unei propuneri a Comisiei, astfel cum se prevede la alineatul (1), Consiliul de administrație numește direc
torii executivi adjuncți pe baza meritelor și a calităților administrative și de conducere corespunzătoare, inclusiv a expe
rienței profesionale relevante în domeniul gestionării frontierelor externe și al returnării. Directorul executiv este impli
cat în procesul de selecție. Consiliul de administrație ia deciziile cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept
de vot.
Consiliul de administrație are competența de a-i revoca pe directorii executivi adjuncți, în conformitate cu procedura
prevăzută la primul paragraf.
(5) Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Până la încheierea acestei perioade, Comisia face
o evaluare care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările vii
toare ale agenției.
(6) La propunerea Comisiei, care ține cont de evaluarea menționată la alineatul (5), Consiliul de administrație poate
prelungi mandatul directorului executiv o singură dată, pentru o nouă perioadă de cel mult cinci ani.
(7) Mandatul directorilor executivi adjuncți este de cinci ani. La propunerea Comisiei, Consiliul de administrație poate
prelungi mandatul respectiv o singură dată, pentru o perioadă suplimentară de cel mult cinci ani.
(8) Directorul executiv și directorii executivi adjuncți sunt angajați ca agenți temporari ai agenției, în temeiul
articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.
Articolul 108
Forumul consultativ
(1) Agenția înființează un forum consultativ pentru a o asista prin furnizarea de opinii independente în chestiuni
legate de drepturile fundamentale. Directorul executiv și Consiliul de administrație, în coordonare cu ofițerul pentru
drepturile fundamentale, pot consulta forumul consultativ cu privire la orice aspect legat de drepturile fundamentale.
(2) Agenția invită EASO, FRA, Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați și alte organizații
relevante să facă parte din forumul consultativ. Pe baza unei propuneri a ofițerului pentru drepturile fundamentale,
efectuată după consultarea directorului executiv, Consiliul de administrație decide asupra componenței forumului consul
tativ și asupra condițiilor de transmitere a informațiilor către acesta. Forumul consultativ își definește metodele de lucru
și își elaborează programul de lucru după consultarea cu Consiliul de administrație și cu directorul executiv.
(3) Forumul consultativ este consultat cu privire la dezvoltarea în continuare și punerea în aplicare a strategiei privind
drepturile fundamentale, cu privire la funcționarea unui mecanism de tratare a plângerilor, cu privire la codurile de
conduită și la programa comună de bază. Agenția informează forumul consultativ cu privire la măsurile luate în urma
recomandărilor sale.
(4) Forumul consultativ elaborează un raport anual privind activitățile pe care le desfășoară. Raportul respectiv este
pus la dispoziția publicului.

L 295/90

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

14.11.2019

(5) Fără a aduce atingere atribuțiilor ofițerului pentru drepturile fundamentale, forumul consultativ are acces efectiv,
în timp util și în mod eficace, la toate informațiile referitoare la respectarea drepturilor fundamentale pe care le poate
obține inclusiv prin efectuarea de vizite în locurile unde se desfășoară operațiuni comune sau intervenții rapide la fronti
eră, cu condiția obținerii acordului statului membru gazdă sau al țării terțe, după caz, în zonele hotspot și în locurile
unde se desfășoară operațiuni și intervenții de returnare, inclusiv în țări terțe. Atunci când un stat membru gazdă nu
este de acord cu vizita forumului consultativ în locul unde se desfășoară o operațiune comună sau o intervenție rapidă
la frontieră pe teritoriul său, acesta îi prezintă agenției, în scris, motivele justificate pentru aceasta.
Articolul 109
Ofițerul pentru drepturile fundamentale
(1) Consiliul de administrație numește un ofițer pentru drepturile fundamentale, pe baza unei liste de trei candidați,
după consultarea cu forumul consultativ. Ofițerul pentru drepturile fundamentale trebuie să aibă calificările, cunoștințele
de specialitate și experiența profesională necesare în domeniul drepturilor fundamentale.
(2)

Ofițerul pentru drepturile fundamentale îndeplinește următoarele sarcini:

(a) contribuie la strategia agenției privind drepturile fundamentale și la planul de acțiune aferent, inclusiv emițând reco
mandări pentru îmbunătățirea lor;
(b) monitorizează respectarea de către agenție a drepturilor fundamentale, inclusiv efectuând investigații cu privire la
oricare dintre activitățile sale;
(c) promovează respectarea de către agenție a drepturilor fundamentale;
(d) oferă consiliere agenției atunci când consideră că este necesar sau atunci când i se solicită acest lucru, cu privire la
orice activitate a agenției, fără a întârzia respectivele activități;
(e) oferă avize cu privire la planurile operaționale întocmite pentru activitățile operaționale ale agenției cu privire la
proiecte-pilot și la proiecte de asistență tehnică în țări terțe;
(f) oferă avize privind acordurile de lucru;
(g) efectuează vizite la fața locului în locurile unde se desfășoară orice operațiune comună, intervenție rapidă la fronti
eră, proiect-pilot, trimitere de echipe de sprijin pentru gestionarea migrației, operațiune de returnare sau intervenție
de returnare, inclusiv în țări terțe;
(h) asigură secretariatul forumului consultativ;
(i) îl informează pe directorul executiv cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor fundamentale în timpul acti
vităților agenției;
(j) realizează selecția și gestionarea observatorilor pentru drepturile fundamentale;
(k) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de prezentul regulament.
Secretariatul menționat la primul paragraf litera (h) primește instrucțiuni direct din partea copreședinților forumului
consultativ.
(3) În sensul alineatului (2) primul paragraf litera (j), ofițerul pentru drepturile fundamentale îndeplinește în special
următoarele sarcini:
(a) numește observatorii pentru drepturile fundamentale;
(b) le atribuie operațiuni și activități observatorilor pentru drepturile fundamentale, astfel cum se prevede la
articolul 110 alineatul (3);
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(c) desemnează observatorii pentru drepturile fundamentale ca monitori pentru returnările forțate în cadrul rezervei
menționate la articolul 51;
(d) se asigură că observatorii pentru drepturile fundamentale beneficiază de o formare adecvată;
(e) prezintă rapoarte directorului executiv cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor fundamentale care i-au fost
aduse la cunoștință de către observatorii pentru drepturile fundamentale, după cum consideră necesar.
Directorul executiv îi răspunde ofițerului pentru drepturile fundamentale cu privire la modul în care au fost abordate
preocupările privind posibilele încălcări ale drepturilor fundamentale, astfel cum se menționează la litera (e) de la primul
paragraf.
Ofițerul pentru drepturile fundamentale poate încredința oricare dintre sarcinile prevăzute la alineatul (2) primul para
graf literele (a)-(i) și (k) unuia dintre observatorii pentru drepturile fundamentale.
(4) Consiliul de administrație stabilește normele speciale aplicabile ofițerului pentru drepturile fundamentale pentru
a garanta că ofițerul pentru drepturile fundamentale și personalul său sunt independenți în exercitarea sarcinilor care le
revin. Ofițerul pentru drepturile fundamentale este subordonat direct Consiliului de administrație și cooperează cu foru
mul consultativ. Consiliul de administrație se asigură că se iau măsuri în ceea ce privește recomandările ofițerului pentru
drepturile fundamentale. În plus, ofițerul pentru drepturile fundamentale publică rapoarte anuale privind activitățile sale
și măsura în care în cadrul activităților agenției se respectă drepturile fundamentale. Aceste rapoarte includ informații
privind mecanismul de tratare a plângerilor și punerea în aplicare a strategiei privind drepturile fundamentale.
(5) Agenția se asigură că ofițerul pentru drepturile fundamentale poate acționa autonom și independent în exercitarea
atribuțiilor sale. Ofițerul pentru drepturile fundamentale dispune de resurse umane și financiare suficiente și adecvate,
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale.
Ofițerul pentru drepturile fundamentale își selectează propriul personal, care răspunde doar în fața acestuia.
(6) Ofițerul pentru drepturile fundamentale este asistat de un ofițer adjunct pentru drepturile fundamentale. Consiliul
de administrație numește ofițerul adjunct pentru drepturile fundamentale, pe baza unei liste de cel puțin trei candidați
înaintate de ofițerul pentru drepturile fundamentale. Ofițerul adjunct pentru drepturile fundamentale are experiența și
calificările necesare în domeniul drepturilor fundamentale și este independent în îndeplinirea sarcinilor sale. În cazul în
care ofițerul pentru drepturile fundamentale este absent sau se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, ofițerul
adjunct pentru drepturile fundamentale preia sarcinile și responsabilitățile ofițerului pentru drepturile fundamentale.
(7) Ofițerul pentru drepturile fundamentale are acces la toate informațiile referitoare la respectarea drepturilor funda
mentale, în ceea ce privește toate activitățile agenției.
Articolul 110
Observatorii pentru drepturile fundamentale
(1) Observatorii pentru drepturile fundamentale, angajați ca membri ai personalului statutar, evaluează în mod con
stant respectarea drepturilor fundamentale în cadrul activităților operative, oferă consiliere și asistență în acest sens și
contribuie la promovarea drepturilor fundamentale în cadrul gestionării europene integrate a frontierelor.
(2)

Observatorii pentru drepturile fundamentale îndeplinesc următoarele sarcini:

(a) monitorizează respectarea drepturilor fundamentale și oferă consiliere și asistență cu privire la drepturile fundamen
tale în cadrul pregătirii, desfășurării și evaluării activităților operative ale agenției a căror monitorizare le-a fost încre
dințată de către ofițerul pentru drepturile fundamentale;
(b) au rolul de monitori pentru returnările forțate;
(c) contribuie la activitățile de formare ale agenției în domeniul drepturilor fundamentale, astfel cum se prevede la
articolul 62, inclusiv oferind cursuri de formare cu privire la drepturile fundamentale.
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În sensul primului paragraf litera (a), observatorii pentru drepturile fundamentale îndeplinesc în special următoarele
sarcini:
(a) urmăresc pregătirea planurilor operaționale și prezintă rapoarte ofițerului pentru drepturile fundamentale, pentru ca
acesta să își îndeplinească sarcinile după cum se prevede la articolul 109 alineatul (2) litera (e);
(b) efectuează vizite, inclusiv vizite pe termen lung, acolo unde are loc activitatea operativă;
(c) cooperează și menține legătura cu ofițerul coordonator, astfel cum se prevede la articolul 44, și îi oferă acestuia
consiliere și asistență;
(d) îl informează pe ofițerul coordonator și prezintă rapoarte ofițerului pentru drepturile fundamentale în legătură cu orice
preocupări legate de posibile încălcări ale drepturilor fundamentale în cadrul activităților operative ale agenției; și
(e) contribuie la evaluarea activităților, astfel cum se menționează la articolul 47.
(3) Fără a aduce atingere alineatului (4), ofițerul pentru drepturile fundamentale desemnează cel puțin un observator
pentru drepturile fundamentale pentru fiecare operațiune. Ofițerul pentru drepturile fundamentale poate decide, de ase
menea, să desemneze observatori pentru drepturile fundamentale pentru a monitoriza orice altă activitate operativă pe
care o consideră relevantă.
Observatorii pentru drepturile fundamentale au acces la toate locurile în care se desfășoară activitatea operativă
a agenției și la toate documentele aferente relevante pentru punerea în aplicare a respectivei activități.
(4) Observatorii pentru drepturile fundamentale pot fi desemnați de ofițerul pentru drepturile fundamentale ca moni
tori pentru returnările forțate în cadrul rezervei menționate la articolul 51. Atunci când observatorii pentru drepturile
fundamentale au rolul de monitori pentru returnările forțate, li se aplică mutatis mutandis articolul 50 alineatul (5) și la
articolul 51.
(5) Ofițerul pentru drepturile fundamentale numește observatorii pentru drepturile fundamentale, care se află sub
supravegherea ierarhică a acestuia. Observatorii pentru drepturile fundamentale sunt independenți în exercitarea
atribuțiilor lor. Atunci când sunt prezenți într-o zonă operativă, observatorii pentru drepturile fundamentale poartă un
însemn care permite clar identificarea lor ca observatori pentru drepturile fundamentale.
(6) Agenția se asigură că, până la 20 decembrie 2020, recrutează cel puțin 40 de observatori pentru drepturile funda
mentale. Directorul executiv, în consultare cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, evaluează în fiecare an dacă este
necesară creșterea numărului de observatori pentru drepturile fundamentale. În urma evaluării respective, directorul exe
cutiv propune Consiliului de administrație, dacă este cazul, creșterea, pentru anul următor, a numărului de observatori
pentru drepturile fundamentale, în funcție de nevoile operative.
(7) După recrutare, observatorii pentru drepturile fundamentale beneficiază de o formare consolidată în domeniul
drepturilor fundamentale, ținându-se seama de calificările și experiența profesională dobândite anterior în domeniile
relevante. Pe toată durata raportului de muncă, agenția se asigură că observatorii pentru drepturile fundamentale își
îndeplinesc sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde. Pentru fiecare observator pentru drepturile funda
mentale se întocmesc planuri de formare adecvate, pentru a asigura dezvoltarea profesională continuă a acestora, nece
sară pentru îndeplinirea rolului de observator pentru drepturile fundamentale.

Articolul 111
Mecanismul de tratare a plângerilor
(1) În cooperare cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, agenția ia măsurile necesare pentru instituirea și dezvolta
rea în continuare a unui mecanism de tratare a plângerilor independent și eficace, în conformitate cu prezentul articol,
pentru a monitoriza și a asigura respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției.
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(2) Orice persoană care este direct afectată de neîndeplinirea obligației de a acționa sau de acțiunile personalului
implicat în cadrul unei operațiuni comune, al unui proiect-pilot, al unei intervenții rapide la frontieră, al unei trimiteri
a unei echipe de sprijin pentru gestionarea migrației, al unei operațiuni de returnare, al unei intervenții de returnare sau
al unei activități operative a agenției într-o țară terță și care consideră că aceste acțiuni sau neîndepliniri ale obligației de
a acționa i-au încălcat drepturile fundamentale, precum și orice parte care reprezintă o astfel de persoană, poate înainta
agenției o plângere scrisă.
(3)

Sunt admisibile numai plângerile care sunt motivate și implică încălcări concrete ale drepturilor fundamentale.

(4) Ofițerul pentru drepturile fundamentale este responsabil cu gestionarea plângerilor primite de agenție în conformi
tate cu dreptul la bună administrare. În acest scop, ofițerul pentru drepturile fundamentale analizează admisibilitatea
unei plângeri, înregistrează plângerile admisibile, transmite directorului executiv toate plângerile înregistrate și înaintează
plângerile referitoare la membrii echipelor statului membru de origine, inclusiv autorității relevante sau organismului
competent în aspecte de drepturi fundamentale dintr-un stat membru, în vederea luării de măsuri suplimentare în con
cordanță cu mandatul lor. De asemenea, ofițerul pentru drepturile fundamentale înregistrează măsurile adoptate de
agenție sau de statul membru în cauză ca urmare a plângerilor și asigură realizarea acestor măsuri.
(5) În conformitate cu dreptul la bună administrare, dacă o plângere este admisibilă, reclamantul este informat că
plângerea sa a fost înregistrată, că s-a început evaluarea acesteia și că va primi un răspuns de îndată ce acesta va fi
disponibil. În cazul în care este transmisă autorităților sau organismelor naționale, plângerea cuprinde datele de contact
ale reclamantului. Dacă o plângere este declarată inadmisibilă, reclamantul este informat cu privire la motive și, dacă
este posibil, i se comunică alte modalități de rezolvare a nemulțumirilor sale.
Agenția prevede o procedură adecvată în cazul în care o plângere este declarată inadmisibilă sau nefondată.
Toate deciziile sunt transmise în scris și sunt motivate. Ofițerul pentru drepturile fundamentale reevaluează plângerea
dacă reclamantul prezintă noi dovezi în situații în care plângerea a fost declarată inadmisibilă sau neîntemeiată.
(6) În cazul înregistrării unei plângeri referitoare la un membru al personalului agenției, ofițerul pentru drepturile
fundamentale recomandă directorului executiv măsuri subsecvente adecvate, inclusiv de natură disciplinară și, dacă este
cazul, recomandă inițierea de proceduri civile sau penale în conformitate cu prezentul regulament și cu dreptul intern.
Directorul executiv asigură luarea măsurilor subsecvente adecvate și raportează ofițerului pentru drepturile fundamen
tale, într-un termen determinat și ulterior, dacă este necesar, la intervale regulate, cu privire la constatările la care a ajuns
agenția în urma unei plângeri, la punerea în aplicare a unor măsuri disciplinare și la măsurile luate de către agenție în
urma unei plângeri.
În cazul în care o plângere se referă la aspecte legate de protecția datelor, directorul executiv consultă responsabilul cu
protecția datelor din cadrul agenției înainte de luarea unei decizii cu privire la plângere. Ofițerul pentru drepturile funda
mentale și responsabilul cu protecția datelor stabilesc, în scris, un memorandum de înțelegere în care prezintă repartiza
rea sarcinilor ce le revin și modul în care cooperează în ceea ce privește plângerile primite.
(7) În cazul înregistrării unei plângeri referitoare la un membru al echipelor dintr-un stat membru gazdă sau dintr-un
alt stat membru participant, inclusiv la membri detașați ai echipelor sau la experți naționali detașați, statul membru de
origine asigură luarea măsurilor subsecvente corespunzătoare, inclusiv măsuri de natură disciplinară, inițierea de proce
duri civile sau penale, dacă este necesar, și alte măsuri în conformitate cu dreptul intern. Statul membru relevant îl
informează pe ofițerul pentru drepturile fundamentale, într-un termen determinat și, ulterior, dacă este necesar, la inter
vale regulate, cu privire la constatările la care a ajuns în urma unei plângeri și la măsurile luate în consecință. În cazul în
care statul membru relevant nu prezintă măsurile luate ca urmare a plângerii, agenția urmărește chestiunea.
În cazul în care statul membru relevant, în perioada de timp determinată, nu răspunde printr-un raport cu privire la
chestiune sau oferă doar un răspuns neconcludent, ofițerul pentru drepturile fundamentale informează directorul execu
tiv și consiliul de administrație.
(8) Dacă se constată că un membru al echipelor a încălcat drepturile fundamentale sau nu a respectat obligațiile în
materie de protecție internațională, agenția solicită statului membru să îi retragă imediat dreptul de a participa la activi
tatea agenției sau a corpului permanent.
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(9) Ofițerul pentru drepturile fundamentale include în raportul său anual informații privind mecanismul de tratare
a plângerilor, astfel cum se menționează la articolul 109 alineatul (4), inclusiv trimiteri specifice la constatările agenției
și ale statelor membre și la acțiunile întreprinse în urma plângerilor depuse.
(10) Ofițerul pentru drepturile fundamentale întocmește, în conformitate cu alineatele (1)-(9) și după consultarea foru
mului consultativ, un formular de plângere standardizat prin care se solicită informații detaliate și specifice referitoare la
presupusa încălcare a drepturilor fundamentale. De asemenea, ofițerul pentru drepturile fundamentale întocmește orice
altă normă detaliată, după caz. Ofițerul pentru drepturile fundamentale transmite acest formular, precum și aceste
norme detaliate, directorului executiv și Consiliului de administrație.
Agenția se asigură că informațiile legate de posibilitatea și de procedura de depunere a unei plângeri sunt ușor accesibile,
inclusiv pentru persoanele vulnerabile. Formularul de plângere standardizat se publică atât pe site-ul web al agenției, cât
și pe suport de hârtie, pe parcursul tuturor activităților agenției, în limbile pe care resortisanții țărilor terțe le înțeleg sau
pe care se presupune în mod rezonabil că le înțeleg. Formularul de plângere standardizat trebuie să fie ușor de accesat,
inclusiv pe dispozitive portabile. Agenția se asigură că reclamanților li se pun la dispoziție consiliere și asistență privind
procedura de depunere a plângerilor. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ia în considerare plângerile chiar dacă
acestea nu au fost transmise cu ajutorul formularului de plângere standardizat.
(11) Toate datele cu caracter personal conținute într-o plângere sunt tratate și prelucrate de către agenție, inclusiv de
ofițerul pentru drepturile fundamentale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și de către statele membre în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva (UE) 2016/680.
Atunci când un reclamant depune o plângere, se presupune că acesta este de acord ca agenția și ofițerul pentru dreptu
rile fundamentale să îi prelucreze datelor cu caracter personal în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (d) din Regula
mentul (UE) 2018/1725.
Pentru a proteja interesele reclamantului, plângerile sunt tratate în mod confidențial de către ofițerul pentru drepturile
fundamentale, în conformitate cu dreptul intern și cu dreptul Uniunii, cu excepția cazurilor în care reclamantul renunță
explicit la dreptul său la confidențialitate. Atunci când un reclamant renunță la dreptul său la confidențialitate, se consi
deră că acesta consimte ca ofițerul pentru drepturile fundamentale sau agenția să îi divulge identitatea, dacă este necesar,
autorităților sau organismelor competente în legătură cu subiectul plângerii.

Articolul 112
Cooperarea interparlamentară
(1) Pentru a ține seama de natura specifică a Poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, care este
compusă din autoritățile naționale și agenție, și pentru a asigura exercitarea efectivă a funcțiilor Parlamentului European
de control al agenției și funcțiilor parlamentelor naționale de control al autorităților lor naționale, astfel cum se prevede
în tratate și, respectiv, în dreptul intern, Parlamentul European și parlamentele naționale pot coopera în cadrul
articolul 9 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE și la TFUE.
(2) La invitația Parlamentului European și a parlamentelor naționale care organizează o reuniune în contextul descris
la alineatul (1), directorul executiv și președintele Consiliului de administrație participă la aceste reuniuni.
(3)

Agenția transmite parlamentelor naționale raportul său anual de activitate.

Articolul 113
Regimul lingvistic
(1)

Agenției i se aplică Regulamentul nr. 1 (46).

(2) Fără a aduce atingere deciziilor adoptate în temeiul articolului 342 din TFUE, raportul anual de activitate și pro
gramul de lucru se elaborează în toate limbile oficiale ale Uniunii.
(46) Regulamentul nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958,
p. 385).
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(3) Serviciile de traducere necesare funcționării agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele
Uniunii Europene.
Articolul 114
Transparența și comunicarea
(1) Atunci când tratează solicitările de acces la documentele pe care le deține, agenția se supune Regulamentului (CE)
nr. 1049/2001.
(2) Agenția desfășoară activități de comunicare din proprie inițiativă privind domeniile care țin de competența sa.
Agenția face publice informații relevante, cum ar fi raportul anual de activitate, programul anual de lucru, codul de
conduită, analizele strategice de risc, precum și informații detaliate cu privire la operațiunile comune trecute și viitoare,
intervențiile rapide la frontieră, proiectele-pilot, proiectele de asistență tehnică cu țări terțe, trimiterea echipelor de sprijin
pentru gestionarea migrației, operațiunile de returnare sau intervențiile de returnare, inclusiv în țări terțe, și acordurile
de lucru și se asigură, fără a aduce atingere articolului 92, că publicul și orice parte interesată primesc rapid informații
obiective, detaliate, cuprinzătoare, fiabile și ușor de înțeles privind activitatea sa. Prin aceasta, agenția nu dezvăluie
informații operative care, dacă ar fi făcute publice, ar periclita atingerea obiectivelor operațiunilor.
(3)

Consiliul de administrație stabilește aspectele practice de aplicare a alineatelor (1) și (2).

(4) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să adreseze agenției corespondență scrisă în oricare dintre limbile
oficiale ale Uniunii. Aceasta are dreptul de a primi un răspuns în aceeași limbă.
(5) Deciziile adoptate de agenție în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unor
plângeri înaintate Ombudsmanului sau al unor acțiuni la Curtea de Justiție, în condițiile prevăzute la articolele 228 și,
respectiv, 263 din TFUE.
SECȚIUNEA 4

Cerințe financiare
Articolul 115
Buget
(1)

Veniturile agenției constau, fără a se aduce atingere altor tipuri de resurse, în:

(a) o contribuție din partea Uniunii înscrisă în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea referitoare la Comisie);
(b) o contribuție din partea țărilor asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schen
gen, conform dispozițiilor din acordurile prin care se stabilește contribuția financiară a acestora în fiecare caz în
parte;
(c) o finanțare din partea Uniunii sub formă de acorduri de contribuție sau de granturi ad-hoc, în conformitate cu
normele financiare ale agenției menționate la articolul 120 și cu dispozițiile instrumentelor relevante care sprijină
politicile Uniunii;
(d) taxe pentru serviciile prestate;
(e) orice contribuție voluntară din partea statelor membre.
(2) Cheltuielile agenției cuprind cheltuielile administrative, cheltuielile de infrastructură, cheltuielile operative și cheltu
ielile cu personalul.
(3) Directorul executiv întocmește un proiect de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale agenției pentru
exercițiul financiar următor, care include schema de personal, și îl transmite Consiliului de administrație.
(4)

Veniturile și cheltuielile trebuie să fie în echilibru.

(5) Pe baza proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli întocmit de directorul executiv, Consiliul de
administrație adoptă un proiect provizoriu de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale agenției, care conține
schema de personal provizorie. Consiliul de administrație le transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei
până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, ca parte din proiectul de document unic de programare.
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(6) Până la data de 31 martie a fiecărui an, Consiliul de administrație transmite Comisiei proiectul final de buget
estimativ al veniturilor și cheltuielilor agenției, care include proiectul de schemă de personal, însoțit de programul de
lucru preliminar.
(7)

Comisia înaintează autorității bugetare estimarea, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii Europene.

(8) Pe baza estimării, Comisia înscrie în proiectul de buget general al Uniunii Europene datele estimative pe care le
consideră necesare în ceea ce privește schema de personal și valoarea contribuției acordate de la bugetul general, pe care
le transmite autorității bugetare în conformitate cu articolele 313 și 314 din TFUE.
(9)

Autoritatea bugetară autorizează creditele reprezentând contribuția alocată agenției.

(10) Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a agenției.
(11) Consiliul de administrație adoptă bugetul agenției. Acesta este definitiv după adoptarea definitivă a bugetului gene
ral al Uniunii Europene. După caz, bugetul este ajustat în mod corespunzător.
(12) Orice modificare a bugetului, inclusiv a schemei de personal, urmează aceeași procedură.
(13) În cazul oricărui proiect imobiliar care poate avea implicații semnificative asupra bugetului agenției, se aplică dis
pozițiile Regulamentului delegat (UE) 2019/715 al Comisiei (47).
(14) În vederea finanțării desfășurării intervențiilor rapide la frontieră și a intervențiilor de returnare, bugetul agenției
adoptat de Consiliul de administrație include o rezervă financiară operativă, în cuantum de cel puțin 2 % din alocarea
prevăzută în comun pentru operațiunile comune la frontierele externe și activitățile operative în domeniul returnării. La
sfârșitul fiecărei luni, directorul executiv poate decide să realoce o sumă echivalentă cu a douăsprezecea parte din credi
tele rezervei pentru alte activități operative ale agenției. Într-un astfel de caz, directorul executiv informează Consiliul de
administrație.
(15) Angajamentele bugetare pentru acțiuni care depășesc un exercițiu financiar se pot repartiza pe mai multe exerciții
financiare în tranșe anuale.
Articolul 116
Execuția și controlul bugetului
(1)

Directorul executiv execută bugetul agenției.

(2) Până la data de 1 martie a exercițiului financiar N + 1, contabilul agenției transmite conturile provizorii aferente
exercițiului financiar N contabilului Comisiei și Curții de Conturi. Contabilul Comisiei consolidează conturile provizorii
ale instituțiilor și ale organismelor descentralizate în conformitate cu articolul 245 din Regulamentul (UE, Euratom)
2018/1046.
(3) Agenția trimite raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru anul N Parlamentului European, Consiliu
lui și Curții de Conturi până la data de 31 martie a anului N + 1.
(4) Contabilul Comisiei trimite Curții de Conturi conturile provizorii ale agenției pentru anul N, consolidate cu contu
rile Comisiei, până la data de 31 martie a anului N + 1.
(5) După ce primește observațiile formulate de Curtea de Conturi privind conturile provizorii ale agenției, în temeiul
articolului 246 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, directorul executiv întocmește pe propria răspundere con
turile finale ale agenției și le înaintează Consiliului de administrație în vederea obținerii unui aviz.
(6)

Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile definitive ale agenției pentru anul N.

(47) Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele insti
tuite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamen
tului European și al Consiliului (JO L 122, 10.5.2019, p. 1).
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(7) Până la data de 1 iulie a anului N + 1, directorul executiv transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei
și Curții de Conturi conturile definitive, împreună cu avizul Consiliului de administrație.
(8) Conturile definitive pentru anul N se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de 15 noiembrie
a anului N + 1.
(9) Directorul executiv transmite Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia până la data de 30 septembrie
a anului N + 1. Directorul executiv transmite acest răspuns și Consiliului de administrație.
(10) Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informație necesară pentru buna
derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru anul N, în conformitate cu articolul 261 alineatul (3) din Regula
mentul (UE, Euratom) 2018/1046.
(11) La recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European acordă directorului exe
cutiv, înainte de data de 15 mai a anului N + 2, descărcarea de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului pentru
anul N.
Articolul 117
Combaterea fraudei
(1) Pentru combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale, se aplică fără restricție dispozițiile Regulamentu
lui (UE, Euratom) nr. 883/2013. Agenția aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 privind investigațiile
interne desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și adoptă, fără întârziere, dispozițiile corespunză
toare care se aplică întregului personal al agenției, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul menționat.
(2) Curtea de Conturi are competența de a efectua audituri, pe bază de documente și prin inspecții la fața locului, care
să îi vizeze pe toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au primit fonduri din partea Uniunii
prin intermediul agenției.
(3) OLAF poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, în conformitate cu dis
pozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și în Regulamentul (Euratom, CE)
nr. 2185/96 al Consiliului (48), cu scopul de a stabili dacă, în cadrul unui acord de grant, al unei decizii de acordare
a unui grant sau al unui contract finanțat de agenție a avut loc vreo fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate
ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii.
(4) În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată
cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform dispozițiilor Directivei
(UE) 2017/1371.
(5) Fără a aduce atingere alineatelor (1)-(4), modalitățile de lucru stabilite cu țările terțe și cu organizațiile
internaționale, acordurile de grant, deciziile de acordare a unui grant și contractele agenției trebuie să conțină dispoziții
care să autorizeze în mod expres Curtea de Conturi, OLAF și EPPO să efectueze astfel de audituri și investigații, în
conformitate cu competențele le revin.
Articolul 118
Prevenirea conflictelor de interese
Agenția adoptă norme interne care impun membrilor organelor acesteia și personalului acesteia să evite, pe durata
raporturilor de muncă sau a mandatului lor, orice situație susceptibilă să genereze un conflict de interese și să raporteze
astfel de situații.
Agenția asigură transparența activităților de lobby prin intermediul unui registru de transparență și prin dezvăluirea
tuturor reuniunilor sale cu terțe părți interesate. Registrul de transparență conține toate reuniunile și contactele dintre
părțile terțe interesate și directorul executiv, directorii executivi adjuncți și șefii de divizie în chestiuni care privesc
achizițiile și procedurile de licitații pentru servicii, echipamente sau proiecte și studii externalizate. Agenția ține
o evidență a tuturor reuniunilor personalului său cu terțe părți interesate în chestiuni referitoare la achiziții și licitații
pentru servicii, echipamente sau proiecte și studii externalizate.
(48) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efec
tuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292,
15.11.1996, p. 2).
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Articolul 119
Investigații administrative
Activitățile agenției fac obiectul investigațiilor efectuate de Ombudsmanul European în conformitate cu articolul 228 din
TFUE.
Articolul 120
Dispoziții financiare
Normele financiare aplicabile agenției se adoptă de către Consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea
nu derogă de la Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, cu excepția cazului în care o astfel de derogare este în mod
specific necesară pentru funcționarea agenției, iar Comisia și-a dat în prealabil acordul. În acest cadru, Consiliul de admi
nistrație adoptă norme financiare specifice aplicabile activităților agenției în domeniul cooperării cu țările terțe în mate
rie de returnare.
Articolul 121
Evaluare
(1) Fără a se aduce atingere articolului 59, până la 5 decembrie 2023 și ulterior o dată la patru ani, Comisia face
o evaluare a prezentului regulament pentru a analiza, în special:
(a) rezultatele agenției în ceea ce privește obiectivele, mandatul, resursele și sarcinile sale;
(b) impactul, eficacitatea și eficiența activității agenției și a practicilor sale de lucru în raport cu obiectivele, mandatul și
sarcinile acesteia;
(c) cooperarea între agenții la nivel european, inclusiv punerea în aplicare a cooperării europene în privința funcțiilor de
gardă de coastă;
(d) posibila necesitate de modificare a mandatului agenției;
(e) implicațiile financiare ale unei astfel de modificări;
(f) funcționarea corpului permanent și, începând cu cea de a doua evaluare, efectivul și componența sa globală;
(g) nivelul de formare, de cunoștințe de specialitate și de profesionalism al corpului permanent.
Evaluarea cuprinde o analiză specifică a modului în care au fost respectate Carta și alte dispoziții relevante ale dreptului
Uniunii în aplicarea prezentului regulament.
(2) Evaluarea apreciază, de asemenea, atractivitatea agenției ca angajator pentru recrutarea de personal statutar, cu
scopul de a se asigura calitatea candidaților și echilibrul geografic.
(3) La realizarea evaluării, Comisia solicită contribuții de la părțile interesate relevante, inclusiv de la forumul consulta
tiv și de la FRA.
(4) Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Consiliului de administrație rapoartele de evaluare
împreună cu concluziile sale asupra rapoartelor. Consiliul de administrație poate formula recomandări destinate Comi
siei cu privire la eventuale modificări ale prezentului regulament. Rapoartele de evaluare și concluziile asupra acestora
sunt făcute publice. Statele membre și agenția pun la dispoziția Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea rapoar
telor de evaluare. Acolo unde este necesar, rapoartele de evaluare sunt însoțite de propuneri legislative.
(5) Agenția prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea EUROSUR până la
1 decembrie 2021 și, ulterior, o dată la doi ani.
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Statele membre furnizează agenției informațiile necesare pentru elaborarea rapoartelor respective.
(6) În cadrul evaluării menționate la alineatul (1), Comisia prezintă o evaluare globală a EUROSUR, însoțită, dacă este
necesar, de propuneri adecvate de îmbunătățire a modul de funcționare a acestuia.
Statele membre și agenția furnizează Comisiei informațiile necesare pentru redactarea evaluării globale menționate la
primul paragraf.
La realizarea evaluării globale menționate la primul paragraf, Comisia solicită contribuții de la părțile interesate rele
vante, inclusiv de la forumul consultativ și de la FRA.
CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE
Articolul 122
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de un comitet („Comitetul pentru Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european”).
Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2)

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Articolul 123
Abrogare și dispoziții tranzitorii

(1) Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 se abrogă, cu excepția articolului 9 alineatele (3), (5) și (7)-(10) și
a articolului 10 alineatele (5) și (7) din regulamentul respectiv, care se abrogă de la data intrării în vigoare a actului de
punere în aplicare menționat la articolul 24 alineatul (3) din prezentul regulament.
(2) Regulamentul (UE) 2016/1624 se abrogă cu excepția articolelor 20, 30 și 31 din regulamentul respectiv, care se
abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2021.
(3)

Trimiterile efectuate în conformitate cu articolele 54-58 vor avea loc de la 1 ianuarie 2021.

(4) Pentru trimiterile efectuate în 2021, deciziile menționate la articolul 54 alineatul (4) și la articolul 64 alineatul (6)
se adoptă de către Consiliul de administrație până la 31 martie 2020.
(5) În anul 2020, statele membre au dreptul de a primi finanțare în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) litera
(a) cu scopul de a sprijini dezvoltarea resurselor umane care să garanteze contribuțiile statelor membre la corpul perma
nent. Numerele din anexa II pentru anul 2022 se utilizează ca referință pentru finanțarea relevantă în 2020.
(6) Pentru a contribui în mod eficace cu capacitățile necesare de personal la primele trimiteri ale corpului permanent
și la înființarea unității centrale a ETIAS, agenția lansează pregătirile necesare, inclusiv recrutarea și formarea, de la
4 decembrie 2019 și în conformitate cu normele bugetare.
(7) Până la 5 decembrie 2020, statele membre pot furniza EUROSUR, în mod voluntar, informații legate de verifică
rile la frontiere și supravegherea frontierelor aeriene.
(8) Trimiterile la actele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu
tabelul de corespondență din anexa VI la prezentul regulament.
Articolul 124
Intrarea în vigoare și aplicabilitatea
(1)

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)

Articolul 79 se aplică de la data transferului efectiv al sistemului menționat la articolul respectiv.
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(3) Articolul 12 alineatul (3), articolul 70 și articolul 100 alineatul (5), în măsura în care se referă la cooperarea cu
Regatul Unit, se aplică până la ziua în care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50
alineatul (3) din TUE sau, în cazul în care, până la data respectivă, a intrat în vigoare un acord de retragere încheiat cu
Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE, până la sfârșitul perioadei de tranziție stabilite în
respectivul acord de retragere.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre în conformitate cu tratatele.
Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2019.

Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele

D. M. SASSOLI

T. TUPPURAINEN
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ANEXA I

Capacitatea corpului permanent pe an și categorie în conformitate cu articolul 54

Categoria
Anul

Categoria 1
Personal statutar

Categoria 2
Personal operativ pen
tru detașări pe termen
lung

Categoria 3
Personal operativ pen
tru trimiteri pe termen
scurt

Categoria 4
Rezerva de reacție
rapidă

Total pentru
corpul
permanent

2021

1 000

400

3 600

1 500

6 500

2022

1 000

500

3 500

1 500

6 500

2023

1 500

500

4 000

1 500

7 500

2024

1 500

750

4 250

1 500

8 000

2025

2 000

1 000

5 000

0

8 000

2026

2 500

1 250

5 250

0

9 000

2027 și
ulterior

3 000

1 500

5 500

0

10 000
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ANEXA II

Contribuțiile anuale pe care statele membre urmează să le pună la dispoziția corpului permanent
prin detașarea pe termen lung de personal în conformitate cu articolul 56
Țara/Anul

2022

2023

2024

2025

2026

8

10

10

15

20

25

30

11

13

13

20

27

33

40

Cehia

5

7

7

10

13

17

20

Danemarca

8

10

10

15

19

24

29

Germania

61

73

73

110

152

187

225

Estonia

5

6

6

9

12

15

18

Grecia

13

17

17

25

33

42

50

Spania

30

37

37

56

74

93

11

Franța

46

56

56

83

114

141

170

Croația

17

22

22

33

43

54

65

Italia

33

42

42

63

83

104

125

Cipru

2

3

3

4

5

7

8

Letonia

8

10

10

15

20

25

30

Lituania

10

13

13

20

26

33

39

2

3

3

4

5

7

8

17

22

22

33

43

54

65

2

2

2

3

4

5

6

Belgia

Bulgaria

Luxemburg

Ungaria

Malta

2021

2027 și ulterior
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2021

2022

2023

2024

2025

2026

13

17

17

25

33

42

50

Austria

9

11

11

17

23

28

34

Polonia

27

33

33

50

67

83

100

Portugalia

8

10

10

15

20

25

30

România

20

25

25

38

50

63

75

Slovenia

9

12

12

18

23

29

35

Slovacia

9

12

12

18

23

29

35

Finlanda

8

10

10

15

20

25

30

Suedia

9

11

11

17

23

28

34

Elveția

4

5

5

8

11

13

16

Islanda

1

1

1

1

1

2

2

Liechtenstein (*)

0

0

0

0

0

0

0

Norvegia

5

7

7

10

13

17

20

400

500

500

750

1 000

1 250

1 500

Țările de Jos

TOTAL

(*) Liechtenstein va contribui prin sprijin financiar proporțional.

2027 și ulterior
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ANEXA III

Contribuțiile anuale pe care statele membre urmează să le pună la dispoziția corpului permanent
pentru detașarea pe termen scurt de personal în conformitate cu articolul 57
Țara/Anul

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 și ulterior

Belgia

72

70

80

85

100

105

110

Bulgaria

96

93

107

113

133

140

147

Cehia

48

47

53

57

67

70

73

Danemarca

70

68

77

82

97

102

106

Germania

540

523

602

637

748

785

827

Estonia

43

42

48

51

60

63

66

Grecia

120

117

133

142

167

175

183

Spania

266

259

296

315

370

389

407

Franța

408

396

454

481

566

593

624

Croația

156

152

173

184

217

228

238

Italia

300

292

333

354

417

438

458

Cipru

19

19

21

23

27

28

29

Letonia

72

70

80

85

100

105

110

Lituania

94

91

104

111

130

137

143

Luxemburg

19

19

21

23

27

28

29

156

152

173

184

217

228

238

14

14

16

17

20

21

22

Ungaria

Malta
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2021

2022

2023

2024

2025

2026

120

117

133

142

167

175

183

Austria

82

79

91

96

113

119

125

Polonia

240

233

267

283

333

350

367

Portugalia

72

0

80

85

100

105

110

România

180

175

200

213

250

263

275

Slovenia

84

82

93

99

117

123

128

Slovacia

84

82

93

99

117

123

128

Finlanda

72

70

80

85

100

105

110

Suedia

82

79

91

96

113

119

125

Elveția

38

37

43

45

53

56

59

Islanda

5

5

5

6

7

7

7

Liechtenstein (*)

0

0

0

0

0

0

0

48

47

53

57

67

70

73

3 600

3 500

4 000

4 250

5 000

5 250

5 500

Țările de Jos

Norvegia
TOTAL

(*) Liechtenstein va contribui prin sprijin financiar proporțional.

2027 și ulterior
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ANEXA IV

Contribuțiile pe care statele membre urmează să le pună la dispoziția corpului permanent prin
rezerva pentru reacție rapidă în conformitate cu articolul 58
Țara

Număr

Belgia

30

Bulgaria

40

Cehia

20

Danemarca

29

Germania

225

Estonia

18

Grecia

50

Spania

111

Franța

170

Croația

65

Italia
Cipru

125
8

Letonia

30

Lituania

39

Luxemburg
Ungaria
Malta

8
65
6

Țările de Jos

50

Austria

34

Polonia

100

Portugalia

30

România

75

Slovenia

35

Slovacia

35

Finlanda

30
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Număr

Suedia

34

Elveția

16

Islanda

2

Liechtenstein (*)

0

Norvegia
TOTAL
(*) Liechtenstein va contribui prin sprijin financiar proporțional.

20
1 500
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ANEXA V

Norme privind utilizarea forței, inclusiv formarea și furnizarea, controlul și utilizarea armelor de
serviciu și a echipamentelor neletale, aplicabile membrilor personalului statutar atunci când sunt
trimiși în calitate de membri ai echipelor
1. Principii generale privind utilizarea forței și a armelor
În sensul prezentului regulament, prin „utilizarea forței” se înțelege recurgerea de către membrii personalului statu
tar trimiși ca membri ai echipelor la mijloace fizice în scopul exercitării funcțiilor sale sau al asigurării autoapărării,
care include utilizarea mâinilor și a corpului, utilizarea oricăror instrumente, arme, inclusiv arme de foc, sau
echipamente.
Portul și utilizarea armelor, muniției și echipamentelor sunt autorizate numai în timpul operațiunilor. Se interzice
portul sau utilizarea armelor, muniției și echipamentelor în afara perioadelor de serviciu.
În conformitate cu articolul 82 alineatul (8), utilizarea forței și a armelor de către membrii personalului statutar
trimiși ca membri ai echipelor se exercită în conformitate cu dreptul național al statului membru gazdă și în pre
zența polițiștilor de frontieră ai statului membru gazdă.
Fără a aduce atingere autorizației statului membru gazdă și aplicabilității dreptului său național în cazul utilizării
forței în timpul operațiunilor, utilizarea forței și armelor de către membrii personalului statutar trimiși ca membri ai
echipelor respectă principiile necesității, proporționalității și precauției (denumite în continuare „principiile de
bază”), astfel cum sunt prezentate mai jos.
Planul operațional convenit între directorul executiv și statul membru gazdă trebuie să definească condițiile pentru
portul și utilizarea armelor de foc în conformitate cu dreptul intern sau cu procedurile operaționale în timpul
operațiunilor.
Principiul necesității
Utilizarea forței, prin contact fizic direct sau prin utilizarea de arme sau de echipamente, este excepțională și are loc
numai în cazul în care acest lucru este strict necesar pentru îndeplinirea sarcinilor agenției sau pentru autoapărare.
Forța se utilizează numai în ultimă instanță, după ce s-au depus toate eforturile rezonabile necesare pentru
a soluționa o situație utilizând mijloace nonviolente, inclusiv prin intermediul convingerii, al negocierii sau al medi
erii. Utilizarea forței sau a măsurilor coercitive nu trebuie să fie niciodată arbitrară sau abuzivă.
Principiul proporționalității
Ori de câte ori utilizarea legală a forței sau a armelor de foc este inevitabilă, membrii personalului statutar trimiși ca
membri ai echipelor acționează proporțional cu gravitatea situației și cu obiectivul legitim care trebuie atins. În
cursul activităților operative, principiul proporționalității ghidează atât natura forței utilizate (de exemplu, necesita
tea utilizării de arme), cât și amploarea forței aplicate. Membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor
nu poate folosi mai multă forță decât este absolut necesar pentru a îndeplini obiectivul legitim de asigurare a respec
tării legii. În cazul în care se folosește o armă de foc, membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor
se asigură că această utilizare cauzează cât mai puțină vătămare corporală sau reduce la minimum vătămarea corpo
rală sau dauna, în cea mai mare măsură posibilă. Dacă măsurile conduc la un rezultat inacceptabil, membrii perso
nalului trimiși ca membri ai echipelor pot renunța la măsură. Conform principiului proporționalității, agenția tre
buie să furnizeze echipamente și instrumente de autoprotecție pentru membrii personalului său statutar trimiși ca
membri ai echipelor, necesare pentru a permite aplicarea nivelului adecvat de forță.
Îndatorirea privind precauția
Activitățile operative desfășurate de membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor respectă pe deplin
viața umană și demnitatea umană și urmăresc protejarea lor. Se iau toate măsurile necesare care pot reduce la mini
mum riscul de vătămare corporală și de daune în timpul operațiunilor. Această obligație include o obligație generală
a membrilor personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor de a emite avertismente clare cu privire la intenția
de a utiliza forța, cu excepția cazului în care un astfel de avertisment ar pune nejustificat în pericol membrii echipe
lor sau ar crea un risc de deces sau de vătămare gravă altor persoane sau ar fi în mod clar inadecvat sau ineficace în
circumstanțele respective.
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2. Norme specifice pentru instrumentele de forță utilizate cel mai frecvent (echipamentul membrilor
personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor)
În conformitate cu principiile de bază, utilizarea forței este permisă numai în măsura în care aceasta este necesară
pentru atingerea scopului imediat al asigurării respectării legii și numai după ce:
— încercările de a rezolva o confruntare potențial violentă prin intermediul convingerii, negocierii și medierii au
fost epuizate și au eșuat,
— a fost dată o avertizare cu privire la intenția de utilizare a forței.
În cazul în care este necesar să se treacă la un nivel mai înalt de intervenție (de exemplu, utilizarea unei arme sau
a unui tip diferit de armă), se emite, de asemenea, un avertisment clar cu privire la o astfel de trecere, cu excepția
cazului în care un astfel de avertisment ar pune în pericol în mod nejustificat membrii unei echipe sau ar crea un
risc de pierdere a vieții sau de vătămare gravă altor persoane sau ar fi în mod evident inadecvat sau ineficace în
circumstanțele respective.
Arme de foc
Membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor nu utilizează arme de foc împotriva persoanelor cu
excepția următoarelor circumstanțe și numai în cazul în care, pentru atingerea obiectivelor necesare, mijloacele mai
puțin extreme sunt insuficiente:
— utilizarea armelor de foc de către membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor este o ultimă
soluție, într-o situație de extremă urgență, în special în cazul în care există riscul ca persoanele prezente să fie
puse în pericol,
— utilizarea armelor de foc de către membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor este necesară
pentru a se apăra pe sine sau pe alte persoane împotriva unei amenințări iminente de pierdere a vieții sau de
vătămare corporală gravă,
— utilizarea armelor de foc de către membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor este pentru
a preveni o amenințare iminentă de pierdere a vieții sau de vătămare corporală gravă,
— utilizarea armelor de foc de către membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor este pentru
a respinge un atac real sau pentru a preveni un atac periculos iminent asupra unor instituții, servicii sau
instalații vitale.
Înainte de utilizarea armelor de foc, membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor trebuie să dea un
avertisment clar cu privire la intenția de a utiliza astfel de arme. Avertismentele pot fi date oral sau prin tragerea
unor focuri de avertizare.
Arme neletale
Bas t oan e
Bastoanele autorizate pot fi utilizate ca mijloc de apărare sau ca arme, după caz, în conformitate cu principiile de
bază, după cum urmează:
— atunci când o utilizare mai redusă a forței este considerată în mod clar inadecvată scopului,
— pentru a evita un atac real sau iminent asupra unor bunuri.
Înainte de utilizarea bastoanelor, membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor trebuie să dea un
avertisment clar cu privire la intenția de a utiliza bastoane. La utilizarea bastoanelor, membrii personalului statutar
trimiși ca membri ai echipelor trimis urmărește întotdeauna să reducă la minimum riscul de vătămare suferit și să
evite contactul cu capul.
Agenți iritanți lacrimogeni (de exemplu, spray cu piper)
Agenții iritanți lacrimogeni autorizați pot fi utilizați ca mijloc de apărare sau ca arme, după caz, în conformitate cu
principiile de bază, după cum urmează:
— atunci când o utilizare mai redusă a forței este considerată în mod clar inadecvată scopului,
— pentru a evita un atac real sau iminent.
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Alte echipamente
Căt u ș e
Cătușele se aplică numai persoanelor considerate ca reprezentând un pericol pentru ele însele sau pentru alte per
soane, pentru a garanta luarea în custodie publică sau transportul lor în condiții de siguranță și pentru a garanta
siguranța membrilor personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor și a altor membri ai echipei. Cătușele se
utilizează doar pe o durată cât mai scurtă și numai atunci când este strict necesar.
3. Norme practice privind utilizarea forței, a armelor de serviciu, a muniției și a echipamentelor în timpul
operațiunilor
Norme practice generale privind utilizarea forței, a armelor și a altor echipamente în timpul operațiunilor
În conformitate cu articolul 82 alineatul (8), membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor își exer
cită competențele executive, inclusiv utilizarea forței, sub comanda și controlul statului membru gazdă și utilizează
forța, inclusiv arme, muniție și echipamente, în prezența polițiștilor de frontieră ai statului membru gazdă numai
după primirea autorizației din partea autorităților competente ale statului membru gazdă. Cu toate acestea, auto
ritățile competente ale statului membru gazdă pot autoriza, cu aprobarea agenției, ca membrii personalului statutar
trimiși ca membri ai echipelor să utilizeze forța în absența agenților din statul membru gazdă.
Statul membru gazdă poate interzice portul anumitor arme de serviciu, muniții și echipamente, în conformitate cu
articolul 82 alineatul (8) paragraful al doilea.
Fără a se aduce atingere autorizației statului membru gazdă și aplicabilității dreptului său național în cazul utilizării
forței în timpul operațiunilor, utilizarea forței și armelor de către membrii personalului statutar trimiși ca membri ai
echipelor:
(a) respectă principiile de bază și normele specifice menționate în partea 2;
(b) respectă drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate în temeiul dreptului internațional și al dreptului Uni
unii, inclusiv, în special, în temeiul Cartei, al Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și
a libertăților fundamentale, al Principiilor de bază ale Organizației Națiunilor Unite privind recurgerea la forță și
la utilizarea armelor de foc de către agenții însărcinați cu asigurarea respectării legii și al Codului de conduită al
Organizației Națiunilor Unite pentru reprezentanții autorităților de aplicare a legii;
(c) respectă Codul de conduită al agenției.
4. Mecanismul de control
Agenția asigură următoarele garanții în legătură cu utilizarea forței, armelor, munițiilor și echipamentelor și prezintă
o dare de seamă în raportul său anual.
Formarea
Formarea furnizată în conformitate cu articolul 62 alineatul (2) acoperă aspectele teoretice și practice legate de pre
venirea și utilizarea forței. Formarea teoretică include formarea psihologică, inclusiv formarea în ceea ce privește
rezistența și lucrul în situații de înaltă presiune, precum și tehnicile pentru evitarea utilizării forței, cum ar fi negoci
erea și medierea. Formarea teoretică este urmată de o formare teoretică și practică obligatorie și adecvată cu privire
la utilizarea forței, a armelor, a muniției și a echipamentelor și cu privire la garanțiile aplicabile în materie de pro
tecție a drepturilor fundamentale. Pentru a asigura o înțelegere și o abordare practică comună, formarea practică se
încheie cu o simulare relevantă pentru activitățile care urmează să fie desfășurate în timpul trimiterii și include
o simulare practică care implică operaționalizarea garanțiilor în materie de protecție a drepturilor fundamentale.
Agenția oferă membrilor personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor o formare continuă anuală privind
utilizarea forței. Această formare se desfășoară în conformitate cu formarea prevăzută la articolul 62 alineatul (2).
Pentru a permite membrilor personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor să transporte arme de serviciu și să
folosească forța, este necesar ca acesta să își fi încheiat cu succes formarea anuală continuă. Formarea anuală conti
nuă acoperă aspecte teoretice și practice, astfel cum este descris la primul paragraf. Formarea anuală continuă dure
ază cel puțin 24 de ore în total, formarea teoretică fiind de cel puțin opt ore, iar formarea practică fiind de cel puțin
16 ore. Formarea practică este împărțită în cel puțin opt ore de pregătire fizică, folosind tehnici de constrângere
fizică, și cel puțin opt ore pentru utilizarea armelor de foc.
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Utilizarea narcoticelor, a medicamentelor și consumul de alcool
Membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor nu pot consuma alcool și nu pot fi sub influența
alcoolului în timpul îndeplinirii sarcinilor lor.
Membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor nu trebuie să dețină sau să utilizeze narcotice sau
medicamente, cu excepția cazului în care acestea sunt prescrise medical. Membrii personalului statutar trimiși ca
membri ai echipelor care necesită medicamente în scopuri medicale informează imediat superiorul ierarhic direct cu
privire la această necesitate. Participarea acestora la activitățile operative poate fi revizuită având în vedere efectele
potențiale și efectele secundare asociate utilizării substanței respective.
Agenția instituie un mecanism de control care să asigure că membrii personalului său statutar trimiși ca membri ai
echipelor își îndeplinesc funcțiile fără a fi sub influența narcoticelor, medicamentelor sau alcoolului. Acest mecanism
se bazează pe testarea medicală periodică a membrilor personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor pentru
a depista orice posibil consum de narcotice, de medicamente sau de alcool. Orice rezultat pozitiv obținut în urma
testării se comunică de îndată directorului executiv.
Raportarea
Orice incident care implică utilizarea forței se raportează imediat prin intermediul lanțului de comandă la structura
de coordonare relevantă pentru fiecare operațiune și ofițerului pentru drepturile fundamentale și directorului execu
tiv. Raportul furnizează detalii complete cu privire la circumstanțele care au condus la o astfel de utilizare.
Obligația de a coopera și de a informa
Membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor și alți participanți la operațiuni cooperează la colecta
rea faptelor referitoare la orice incident care a fost semnalat în cursul unei activități operative.
Mecanismul de supraveghere
Agenția instituie un mecanism de supraveghere în conformitate cu articolul 55 alineatul (5) litera (a).
Mecanismul de tratare a plângerilor
Orice persoană poate raporta încălcări suspectate ale normelor privind utilizarea forței aplicabile în temeiul prezen
tei anexe de către membrii personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor prin intermediul mecanismului de
tratare a plângerilor prevăzut la articolul 111.
Sancțiuni
Fără a se aduce atingere articolului 85, în cazul în care agenția stabilește că un membru al personalului său statutar
trimis ca membru al echipelor a desfășurat activități care încalcă normele aplicabile în temeiul prezentului regula
ment, inclusiv drepturile fundamentale protejate în temeiul Cartei, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale și dreptul internațional, directorul executiv ia măsurile adecvate care pot
include retragerea imediată a respectivului membru al personalului statutar din activitatea operativă și orice măsură
disciplinară în conformitate cu Statutul funcționarilor, inclusiv îndepărtarea membrului personalului statutar din
agenție.
Rolul ofițerului pentru drepturile fundamentale
Ofițerul pentru drepturile fundamentale verifică și oferă feedback cu privire la conținutul formării inițiale și al cur
surilor de perfecționare, în special în ceea ce privește aspectele legate de drepturile fundamentale și de protejarea
drepturilor fundamentale în situațiile în care este necesară utilizarea forței, și se asigură că sunt incluse tehnici de
prevenire relevante.
Ofițerul pentru drepturile fundamentale raportează cu privire la respectarea drepturilor fundamentale în practicile
de asigurare a respectării legii în statul membru gazdă sau în țara terță gazdă. Raportul respectiv este prezentat
directorului executiv și va fi luat în considerare la conceperea planului operațional.
Ofițerul pentru drepturile fundamentale se asigură că incidentele legate de utilizarea forței și de utilizarea de arme,
de muniții și de echipamente sunt investigate în mod riguros și se raportează fără întârziere directorului executiv.
Rezultatele investigațiilor respective se transmit forumului consultativ.
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Toate activitățile legate de utilizarea forței, a armelor, a munițiilor și a echipamentelor sunt monitorizate periodic de
către ofițerul pentru drepturile fundamentale, iar toate incidentele sunt prezentate în rapoartele întocmite de ofițerul
pentru drepturile fundamentale, precum și în raportul anual al agenției.
5. Furnizarea de arme de serviciu
Autorizarea armelor
Pentru a determina exact armele de serviciu, muniția și alte echipamente care să fie utilizate de membrii personalu
lui statutar trimiși ca membri ai echipelor, agenția stabilește o listă exhaustivă de obiecte care trebuie incluse în
seturile de echipamente personale.
Seturile de echipamente personale sunt utilizate de către toți membrii personalului statutar trimiși ca membri ai
echipelor. Agenția poate, de asemenea, să completeze seturile de echipamente personale cu arme, muniții sau alte
echipamente suplimentare specifice pentru a îndeplini sarcini specifice în cadrul unuia sau a două tipuri de echipe.
Agenția se asigură că toate armele, inclusiv armele de foc, muniția și echipamentele asigurate membrilor personalu
lui statutar trimiși ca membri ai echipelor respectă toate normele tehnice necesare.
Armele, muniția și echipamentele care sunt autorizate în vederea utilizării sunt enumerate în planul operațional, în
conformitate cu cerințele privind armele admisibile și interzise ale statului membru gazdă.
Instrucțiuni pentru perioada de serviciu
Portul armelor, muniției și echipamentelor este autorizat în timpul operațiunilor, iar utilizarea lor este permisă doar
ca măsură de ultimă instanță. Nu sunt permise portul sau utilizarea armelor, muniției și echipamentelor în afara
perioadelor de serviciu. Agenția stabilește norme și măsuri specifice pentru a facilita depozitarea în spații securizate
a armelor, a muniției și a altor echipamente ale membrilor personalului statutar trimiși ca membri ai echipelor în
afara perioadelor de serviciu, astfel cum se menționează la articolul 55 alineatul (5) litera (c).
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ANEXA VI

Tabel de corespondență
Regulamentul (UE) 2016/1624

Regulamentul (UE) nr. 1052/2013

Prezentul regulament

Articolul 1 prima teză

—

Articolul 1 primul paragraf

Articolul 1 a doua teză

—

Articolul 1 al doilea paragraf

Articolul 2 punctul 1.

—

Articolul 2 punctul 1.

—

—

Articolul 2 punctele 2, 4, 5, 6, 9, 15,
16, 17, 18, 29, și 30

Articolul 2 punctul 2.

—

Articolul 2 punctul 3.

—

Articolul 3 literele (b), (c), (d), (f) și (g)

Articolul 2 punctele 7, 8, 10 11, și 13

Articolul 2 punctul 16

Articolul 3 litera (e)

Articolul 2 punctul 12

—

Articolul 3 litera (i)

Articolul 2 punctul 14

Articolul 2 punctul 9.

—

Articolul 2 punctul 19

Articolul 2 punctele 5-7

—

Articolul 2 punctele 20-22

Articolul 2 punctele 10-15

—

Articolul 2 punctele 23-28

Articolul 4 literele (a)-(d)

—

Articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(d)

Articolul 4 litera (e)

—

Articolul 3 alineatul (1) literele (e) și (f)

Articolul 4 literele (f)-(k)

—

Articolul 3 alineatul (1) literele (g)-(l)

—

—

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1)

—

Articolul 4

Articolul 6

—

Articolul 5
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Prezentul regulament

Articolul 7

—

Articolul 6

Articolul 5 alineatul (1)

—

Articolul 7 alineatul (1)

—

—

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 5 alineatele (2) și (3)

—

Articolul 7 alineatele (3) și (4)

Articolul 8 alineatul (2)

—

Articolul 7 alineatul (5)

—

—

Articolul 8 alineatele (1)-(4)

Articolul 3 alineatul (2)

—

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 3 alineatul (3)

—

Articolul 8 alineatul (6)

—

—

Articolul 8 alineatele (7) și (8)

—

—

Articolul 9

Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (a)

—

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (b)

Articolul 8 alineatul (1) litera (b)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (c)

Articolul 8 alineatul (1) litera (c)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (d)

—

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (e)

Articolul 8 alineatul (1) litera (s)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (f)

Articolul 8 alineatul (1) litera (d)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (g)

Articolul 8 alineatul (1) litera (e)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (h)

Articolul 8 alineatul (1) litera (f)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (i)
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Prezentul regulament

Articolul 8 alineatul (1) litera (g)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (j)

Articolul 8 alineatul (1) litera (h)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (k)

—

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (l)

Articolul 8 alineatul (1) litera (i)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (m)

Articolul 8 alineatul (1) litera (l)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (n)

Articolul 8 alineatul (1) litera (n)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (o)

Articolul 8 alineatul (1) litera (o)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (p)

Articolul 8 alineatul (1) litera (m)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (q)

—

—

Articolul 10 alineatul (1) literele (r) și (s)

Articolul 8 alineatul (1) litera (t)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (t)

—

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (u)

Articolul 8 alineatul (1) litera (u)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (v)

Articolul 8 alineatul (1) litera (p)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (w)

Articolul 8 alineatul (1) litera (q)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (x)

—

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (y)

Articolul 8 alineatul (1) litera (j)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (z)

—

Articolul 6 alineatul (1) litera (a)

Articolul 10 alineatul (1) litera (aa)

Articolul 8 alineatul (1) litera (r)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (ab)

Articolul 8 alineatul (1) litera (s)

—

Articolul 10 alineatul (1) litera (ac)
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Prezentul regulament

—

—

Articolul 10 alineatul (1) literele
(ad)-(ag)

Articolul 8 alineatul (3)

—

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 9

—

Articolul 11

Articolul 10

—

Articolul 12 alineatul (1)

—

—

Articolul 12 alineatele (2) și (3)

Articolul 23

—

Articolul 13 alineatul (1) prima teză

—

—

Articolul 13 alineatul (1) a doua teză

—

—

Articolul 13 alineatele (2) și (3)

—

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (1)

—

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 44 alineatul (1)

—

Articolul 15 alineatele (1) și (2)

—

—

Articolul 15 alineatul (3)

—

—

Articolul 16

—

—

Articolul 17

—

Articolul 1

Articolul 18

—

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Articolul 19 alineatul (1)

—

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 19 alineatul (2)

—

Articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 20 alineatul (1) literele (a)
și (b)

—

Articolul 4 alineatul (1) litera (d)

Articolul 20 alineatul (1) litera (c)
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Prezentul regulament

—

—

Articolul 20 alineatul (1) literele (d),
(e) și (f)

—

Articolul 4 alineatele (2) și (3)

Articolul 20 alineatele (2) și (3)

—

Articolul 5 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 21 alineatele (1) și (2) și
alineatul (3) literele (a)-(h)

—

—

Articolul 21 alineatul (3) literele (i) și (j)

—

Articolul 17 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 21 alineatele (4), (5) și (6)

—

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 21 alineatul (7)

—

Articolul 21

Articolul 22

—

Articolul 22 alineatul (1)

Articolul 23 alineatul (1)

—

—

Articolul 23 alineatele (2) și (3)

—

Articolul 8 alineatele (1) și (2)

Articolul 24 alineatul (1)

—

—

Articolul 24 alineatul (2)

—

—

Articolul 24 alineatul (3)

—

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 25 alineatul (1)

—

Articolul 9 alineatul (2) literele (a)-(e)

Articolul 25 alineatul (2) literele (a)-(e)

—

—

Articolul 25 alineatul (2) litera (f)

—

Articolul 9 alineatul (2) litera (f)

Articolul 25 alineatul (2) litera (g)

—

Articolul 9 alineatul (2) litera (g)

Articolul 25 alineatul (2) litera (h)

—

Articolul 9 alineatul (2) litera (h)

Articolul 25 alineatul (2) litera (i)

—

Articolul 9 alineatul (2) litera (i)

Articolul 25 alineatul (2) litera (j)
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Prezentul regulament

—

Articolul 9 alineatul (2) litera (j)

Articolul 25 alineatul (2) litera (k)

—

Articolul 9 alineatul (2) litera (k)

Articolul 25 alineatul (2) litera (l)

—

Articolul 9 alineatul (4)

Articolul 25 alineatul (3)

—

Articolul 9 alineatul (5) litera (a)
a doua teză

Articolul 25 alineatul (4)

—

Articolul 9 alineatul (10)

Articolul 25 alineatul (5)

—

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 26 alineatul (1)

—

Articolul 10 alineatul (2) literele (a) și (b) Articolul 26 alineatul (2) literele (a)
și (b)

—

Articolul 10 alineatul (2) litera (d)

Articolul 26 alineatul (2) litera (c)

—

Articolul 10 alineatul (2) litera (e)

Articolul 26 alineatul (2) litera (d)

—

—

Articolul 26 alineatul (2) litera (e)

—

Articolul 10 alineatul (2) litera (f)

Articolul 26 alineatul (2) litera (f)

—

Articolul 10 alineatul (3) litera (a)

Articolul 26 alineatul (3) litera (a)

—

—

Articolul 26 alineatul (3) litera (b)

—

Articolul 10 alineatul (3) litera (c)

Articolul 26 alineatul (3) litera (c)

—

Articolul 10 alineatul (5)

Articolul 26 alineatul (4)

—

Articolul 10 alineatul (6)

Articolul 26 alineatul (5)

—

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 26 alineatul (6)

—

—

Articolul 27

—

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 28 alineatul (1)

14.11.2019

RO
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Prezentul regulament

—

Articolul 12 alineatul (2) literele (a),
(b) și (c)

Articolul 28 alineatul (2) literele (a),
(b) și (c)

—

—

Articolul 28 alineatul (2) litera (d)

—

Articolul 12 alineatul (2) litera (d)

Articolul 28 alineatul (2) litera (e)

—

Articolul 12 alineatul (2) litera (e)

Articolul 28 alineatul (2) litera (f)

—

—

Articolul 28 alineatul (2) literele (g),
(h) și (i)

—

Articolul 12 alineatele (4) și (5)

Articolul 28 alineatele (3) și (4)

Articolul 11

—

Articolul 29 alineatele (1), (2), (3)
și (5)-(8)

—

—

Articolul 29 alineatul (4)

—

Articolul 14

Articolul 30

Articolul 12

—

Articolul 31 alineatele (1), (2) și (4)-(7)
și alineatul (3) literele (a)-(e) și (g)-(j)

—

—

Articolul 31 alineatul (3) literele (f) și (k)

Articolul 13

—

Articolul 32 alineatele (1)-(8), (10)
și (11)

—

—

Articolul 32 alineatul (9)

—

—

Articolul 33

—

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 34 alineatul (1)

—

—

Articolul 34 alineatul (2)

—

—

Articolul 34 alineatul (3)

—

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 34 alineatul (4)

—

Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 34 alineatul (5)

L 295/120

RO
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Prezentul regulament

—

Articolul 16 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 35 alineatul (1) literele (a),
(b) și (c) și alineatele (2) și (3)

—

—

Articolul 35 alineatul (1) litera (d)

—

Articolul 16 alineatul (5)

Articolul 35 alineatul (4)

Articolul 14

—

Articolul 36 alineatele (1), (3) și (4) și
alineatul (2) literele (a)-(e)

—

Articolul 16 alineatul (4) litera (a)

Articolul 36 alineatul (2) litera (f)

Articolul 15 alineatele (1), (2) și (3)

—

Articolul 37 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 15 alineatul (5)

—

Articolul 37 alineatul (4)

Articolul 16

—

Articolul 38 alineatele (1), (2) și (4) și
alineatul (3) literele (a)-(k) și literele
(m)-(o)

—

—

Articolul 38 alineatul (3) litera (l) și
alineatul (5)

Articolul 17

—

Articolul 39 alineatele (1), (2), (3), (5),
(7)-(10) și (13)-(15)

—

—

Articolul 39 alineatele (4), (6), (11)
și (12)

Articolul 18

—

Articolul 40 alineatele (1), (2), (3) și
(5) și alineatul (4) literele (a), (b) și (c)

—

—

Articolul 40 alineatul (4) litera (d)

Articolul 15 alineatul (4)

—

Articolul 41 alineatul (1)

—

—

Articolul 41 alineatul (2)

Articolul 19

—

Articolul 42

Articolul 21

—

Articolul 43 alineatele (1)-(5)

14.11.2019

RO
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L 295/121

Prezentul regulament

—

—

Articolul 43 alineatul (6)

Articolul 22

—

Articolul 44

Articolul 24 alineatul (1) literele (a)-(e) —
și alineatul (2)

Articolul 45 alineatul (1)

—

—

Articolul 45 alineatul (2)

Articolul 25

—

Articolul 46 alineatele (1)-(4) și (7)

—

—

Articolul 46 alineatele (5) și (6)

Articolul 26

—

Articolul 47

Articolul 27 alineatul (1) litera (a)

—

Articolul 48 alineatul (1) litera
(a) punctul (i)

Articolul 27 alineatul (1) litera (c)

—

Articolul 48 alineatul (1) litera
(a) punctele (ii) și (iii)

—

—

Articolul 48 alineatul (1) litera
(a) punctul (iv)

Articolul 27 alineatul (1) litera (b)

—

Articolul 48 alineatul (1) litera (b)

—

—

Articolul 48 alineatul (1) literele (c)
și (d)

Articolul 27 alineatul (1) litera (d)

—

Articolul 48 alineatul (1) litera (e)

Articolul 27 alineatul (1) litera (e)

—

Articolul 48 alineatul (1) litera (f)

Articolul 27 alineatul (2)

—

Articolul 48 alineatul (2) literele (a)-(d)

—

—

Articolul 48 alineatul (2) litera (e)

Articolul 27 alineatul (3)

—

Articolul 48 alineatul (3)

—

—

Articolul 49

Articolul 28

—

Articolul 50

L 295/122

RO
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Prezentul regulament

Articolul 29

—

Articolul 51

—

—

Articolul 52 alineatul (1)

Articolul 32 alineatul (2)

—

Articolul 52 alineatul (2)

Articolul 33

—

Articolul 53

—

—

Articolul 54

—

—

Articolul 55

—

—

Articolul 56

—

—

Articolul 57

—

—

Articolul 58

—

—

Articolul 59

—

—

Articolul 60

—

—

Articolul 61

Articolul 36 alineatul (1)

—

Articolul 62 alineatul (1)

—

—

Articolul 62 alineatele (2) și (3)

Articolul 36 alineatul (2)

—

Articolul 62 alineatul (4)

Articolul 36 alineatele (4)-(8)

—

Articolul 62 alineatele (5)-(9)

—

—

Articolul 62 alineatul (10)

Articolul 38 alineatul (1)

—

Articolul 63 alineatul (1)

—

—

Articolul 63 alineatul (2)

14.11.2019

RO
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Prezentul regulament

Articolul 38 alineatele (2)-(5)

—

Articolul 63 alineatele (3)-(6)

Articolul 39 alineatele (1)-(12)
și (14)-(16)

—

Articolul 64

—

—

Articolul 65 alineatele (1) și (2)

Articolul 20 alineatul (12) și
articolul 39 alineatul (13)

—

Articolul 65 alineatul (3)

—

—

Articolul 65 alineatul (4)

Articolul 37

—

Articolul 66 alineatele (1)-(4)

—

—

Articolul 66 alineatul (5)

—

—

Articolul 67

Articolul 52 alineatul (1)

Articolul 18 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 68 alineatul (1) primul para
graf și al doilea paragraf literele (a)-(g)

—

—

Articolul 68 alineatul (1) literele (i) și (j)

—

—

Articolul 68 alineatul (1) al treilea
paragraf literele (a)-(d)

—

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 68 alineatul (1) al treilea
paragraf litera (e)

Articolul 52 alineatul (2)

Articolul 18 alineatul (5)

Articolul 68 alineatul (2)

Articolul 52 alineatul (4)

Articolul 18 alineatul (5)

Articolul 68 alineatul (3)

Articolul 52 alineatul (3)

—

Articolul 68 alineatul (4)

Articolul 52 alineatul (4)

Articolul 18 alineatul (6)

Articolul 68 alineatul (5)

—

Articolul 18 alineatul (4)

Articolul 68 alineatul (6)

Articolul 53

—

Articolul 69

L 295/124

RO
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Prezentul regulament

Articolul 51 alineatul (1)

—

Articolul 70 alineatul (1)

—

Articolul 19

Articolul 70 alineatele (2)-(6)

Articolul 51 alineatele (2) și (3)

—

Articolul 70 alineatele (7) și (8)

Articolul 54 alineatele (1) și (2)

—

Articolul 71 alineatele (1), (2) și (3)

—

—

Articolul 71 alineatul (4)

—

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 72 alineatul (1)

—

—

Articolul 72 alineatul (2)

—

Articolul 20 alineatul (3)

Articolul 72 alineatul (3)

Articolul 54 alineatul (2)

—

Articolul 73 alineatele (1) și (2)

Articolul 54 alineatul (4)

—

Articolul 73 alineatele (3) și (4)

Articolul 54 alineatul (8)

—

Articolul 73 alineatul (5)

Articolul 54 alineatul (9)

—

Articolul 73 alineatul (6)

Articolul 54 alineatul (11)

—

Articolul 73 alineatele (7) și (8)

Articolul 54 alineatul (3)

—

Articolul 74 alineatele (1), (2) și (3)

—

—

Articolul 74 alineatele (4), (5) și (6)

—

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 75 alineatele (1) și (2)

—

Articolul 20 alineatul (7)

Articolul 75 alineatul (3)

Articolul 54 alineatul (5)

—

Articolul 76 alineatul (1)

—

—

Articolul 76 alineatele (2), (3) și (4)

14.11.2019

RO
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Prezentul regulament

Articolul 55 alineatul (4)

—

Articolul 76 alineatul (5)

Articolul 55 alineatele (1), (2) și (3)

—

Articolul 77 alineatele (1), (2) și (3)

—

—

Articolul 77 alineatul (4)

Articolul 52 alineatul (5)

—

Articolul 78 alineatul (1)

Articolul 54 alineatul (7)

—

Articolul 78 alineatul (2)

—

—

Articolul 78 alineatul (3)

—

—

Articolul 79

Articolul 34

—

Articolul 80

Articolul 35

—

Articolul 81

Articolul 40

—

Articolul 82 alineatele (1), (3), (4)
și (6)-(11)

—

—

Articolul 82 alineatele (2) și (5)

Articolul 41

—

Articolul 83

Articolul 42

—

Articolul 84

Articolul 43

—

Articolul 85

Articolul 45 alineatele (1) și (2)

—

Articolul 86 alineatele (1) și (2)

—

—

Articolul 86 alineatele (3), (4) și (5)

Articolul 46 alineatul (1)

—

Articolul 87 alineatul (1) literele (a),
(b), (c), (e), (f) și (h)

—

—

Articolul 87 alineatul (1) literele (d) și
(g)

Articolul 46 alineatele (3) și (4)

—

Articolul 87 alineatele (2) și (3)

L 295/126

RO
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Prezentul regulament

—

—

Articolul 88 alineatul (1) primul
paragraf

Articolul 47 alineatul (1) literele (b)
și (c)

—

Articolul 88 alineatul (1) paragraful al
doilea literele (a) și (c)

—

—

Articolul 88 alineatul (1) paragraful al
doilea litera (b)

Articolul 47 alineatul (2)

—

Articolul 88 alineatul (2) literele (a)
și (c)

—

—

Articolul 88 alineatul (2) litera (b)

—

Articolul 13

Articolul 89 alineatele (1) și (2)

—

—

Articolul 89 alineatul (3)

—

Articolul 20 alineatele (4) și (5)

Articolul 89 alineatele (4) și (5)

—

—

Articolul 89 alineatul (6)

—

—

Articolul 90

—

—

Articolul 91

Articolul 50

—

Articolul 92

Articolul 56

—

Articolul 93

Articolul 57

—

Articolul 94

Articolul 58

—

Articolul 95 alineatele (1), (4), (5)
și (6)

—

—

Articolul 95 alineatele (2) și (3)

Articolul 59

—

Articolul 96

Articolul 60

—

Articolul 97

—

—

Articolul 98

14.11.2019
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Prezentul regulament

Articolul 61

—

Articolul 99

Articolul 62 alineatele (1) și (3)-(8)

—

Articolul 100 alineatele (1) și (3)-(8)

Articolul 62 alineatul (2) primul para
graf literele (a)-(g) și (i)-(z)

—

Articolul 100 alineatul (2) primul
paragraf literele (a), (b), (d), (f)-(z) și
litera (ab)

—

—

Articolul 100 alineatul (2) primul
paragraf literele (c), (e), (aa), (ac), (ad),
(ae)

Articolul 62 alineatul (2) al doilea
paragraf

—

Articolul 100 alineatul (2) al doilea
paragraf

Articolul 63

—

Articolul 101

Articolul 64

—

Articolul 102

Articolul 65

—

Articolul 103

Articolul 66

—

Articolul 104 alineatele (1)-(5)
și (7)-(9)

—

—

Articolul 104 alineatul (6)

Articolul 67

—

Articolul 105

Articolul 68 alineatele (1) și (2) și
alineatul (3) literele (a)-(j) și (l)-(r)

—

Articolul 106 alineatele (1), (2), (5) și
(6) și alineatul (4) literele (a)-(l), (n),
(o), (r), (s) și (t)

—

—

Articolul 106 alineatul (3)

—

—

Articolul 106 alineatul (4) literele (m),
(p) și (q)

Articolul 69

—

Articolul 107 alineatele (1)-(7)

—

—

Articolul 107 alineatul (8)

Articolul 70

—

Articolul 108

Articolul 71

—

Articolul 109 alineatele (1), (4) și (7)

L 295/128

RO
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Prezentul regulament

—

—

Articolul 109 alineatele (2), (3), (5)
și (6)

—

—

Articolul 110

Articolul 72

—

Articolul 111

—

—

Articolul 112

Articolul 73

—

Articolul 113

Articolul 74

—

Articolul 114

Articolul 75

—

Articolul 115 alineatele (1)-(14)

—

—

Articolul 115 alineatul (15)

Articolul 76

—

Articolul 116

Articolul 77

—

Articolul 117 alineatele (1), (2), (3)
și (5)

—

—

Articolul 117 alineatul (4)

Articolul 78

—

Articolul 118

—

—

Articolul 119

Articolul 79

—

Articolul 120

Articolul 81 alineatul (1)

—

Articolul 121 alineatul (1) primul
paragraf literele (a)-(e) și al doilea
paragraf

—

—

Articolul 121 alineatul (1) primul
paragraf literele (f) și (g)

—

—

Articolul 121 alineatele (2) și (3)

Articolul 81 alineatul (2)

—

Articolul 121 alineatul (4)

14.11.2019

RO
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Prezentul regulament

—

Articolul 22 alineatul (2)

Articolul 121 alineatul (5)

—

Articolul 22 alineatele (3) și (4)

Articolul 121 alineatul (6)

—

—

Articolul 122

Articolul 82

—

Articolul 123

Articolul 83

—

Articolul 124

Articolul 2 punctele 3 și 4

—

—

Articolul 8 alineatul (1) litera (k)

—

—

Articolul 8 alineatul (1) literele (t) și (u)

—

—

Articolul 20 alineatele (3)-(11)

—

—

Articolul 27 alineatul (1) litera (c)

—

—

Articolul 27 alineatul (4)

—

—

Articolul 30

—

—

Articolul 31

—

—

Articolul 32 alineatul (1)

—

—

Articolul 36 alineatul (3)

—

—

Articolul 44 alineatul (2)

—

—

Articolul 45 alineatele (3) și (4)

—

—

Articolul 46 alineatele (2), (3) și (4)

—

—

Articolul 47 alineatul (3)

—

—

L 295/130
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Prezentul regulament

Articolul 48

—

—

Articolul 49

—

—

Articolul 62 alineatul (2) primul para
graf litera (h)

—

—

—

Articolul 2 alineatul (4)

—

—

Articolul 3 litera (a)

—

—

Articolul 3 litera (h)

—

—

Articolul 4 alineatul (1) literele (c),
(e) și (f)

—

—

Articolul 4 alineatul (4)

—

—

Articolul 6 alineatul (1) literele (b),
(c), (d)

—

—

Articolul 6 alineatul (2)

—

—

Articolul 7 alineatele (3), (4) și (5)

—

—

Articolul 9 alineatul (2) litera (k)

—

—

Articolul 9 alineatul (5) litera (b)

—

—

Articolul 9 alineatul (6)

—

—

Articolul 9 alineatul (7)

—

—

Articolul 9 alineatul (8)

—

—

Articolul 9 alineatul (9)

—

—

Articolul 9 alineatul (10)

—

—

Articolul 10 alineatul (2) literele (c)
și (f)

—
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Prezentul regulament

—

Articolul 10 alineatul (7)

—

—

Articolul 11

—

—

Articolul 12 alineatul (3)

—

—

Articolul 16 alineatul (4)

—

—

Articolul 20 alineatul (2)

—

—

Articolul 20 alineatul (6)

—

—

Articolul 20 alineatul (8)

—

—

Articolul 20 alineatul (9)

—

—

Articolul 23

—

—

Articolul 24

—

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (LEGEA nr. 135/2010)
_________
*) Prezentul Cod de procedură penală intră în vigoare la data care va fi stabilită prin legea de punere în aplicare a
acestuia. (N.n. - a se vedea art. 603 alin. (1) )
Pentru a vedea expunerea de motive a acestui act apăsaţi aici.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

PARTEA GENERALĂ:
TITLUL I: Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale
Art. 1: Normele de procedură penală şi scopul acestora
(1) Normele de procedură penală reglementează desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare în legătură
cu o cauză penală.
(2) Normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu
garantarea drepturilor părţilor şi ale celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile
Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie
procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România
este parte.
(la data 01-feb-2014 Art. 1, alin. (2) din partea 1, titlul I modificat de Art. 102, punctul 1. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 2: Legalitatea procesului penal
Procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege.
Art. 3: Separarea funcţiilor judiciare
(1) În procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare:
a) funcţia de urmărire penală;
b) funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală;
c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată;
(la data 01-feb-2014 Art. 3, alin. (1), litera C. din partea 1, titlul I modificat de Art. 102, punctul 2. din titlul III din Legea 255/2013 )

d) funcţia de judecată.
(2) Funcţiile judiciare se exercită din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se dispune altfel.
(3) În desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte
funcţii judiciare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. c), care este compatibilă cu funcţia de judecată, mai puţin
când se dispune începerea judecăţii potrivit art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c).
(la data 23-mai-2016 Art. 3, alin. (3) din partea 1, titlul I modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(4) În exercitarea funcţiei de urmărire penală, procurorul şi organele de cercetare penală strâng probele necesare
pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată.
(5) Asupra actelor şi măsurilor din cadrul urmăririi penale, care restrâng drepturile şi libertăţile fundamentale ale
persoanei, dispune judecătorul desemnat cu atribuţii în acest sens, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(6) Asupra legalităţii actului de trimitere în judecată şi probelor pe care se bazează acesta, precum şi asupra legalităţii
soluţiilor de netrimitere în judecată se pronunţă judecătorul de cameră preliminară, în condiţiile legii.
(la data 01-feb-2014 Art. 3, alin. (6) din partea 1, titlul I modificat de Art. 102, punctul 2. din titlul III din Legea 255/2013 )

(7) Judecata se realizează de către instanţă, în complete legal constituite.
Art. 4: Prezumţia de nevinovăţie
(1) Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă.
(2) După administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează
în favoarea suspectului sau inculpatului.
Art. 5: Aflarea adevărului
(1) Organele judiciare au obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările
cauzei, precum şi cu privire la persoana suspectului sau inculpatului.
(2) Organele de urmărire penală au obligaţia de a strânge şi de a administra probe atât în favoarea, cât şi în
defavoarea suspectului sau inculpatului. Respingerea sau neconsemnarea cu rea-credinţă a probelor propuse în
favoarea suspectului sau inculpatului se sancţionează conform dispoziţiilor prezentului cod.
Art. 6: Ne bis in idem
Nicio persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni atunci când faţă de acea persoană
s-a pronunţat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică.
Art. 7: Obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii penale
(1) Procurorul este obligat să pună în mişcare şi să exercite acţiunea penală din oficiu atunci când există probe din care
rezultă săvârşirea unei infracţiuni şi nu există vreo cauză legală de împiedicare, alta decât cele prevăzute la alin. (2) şi
(3).
(2) În cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de lege, procurorul poate renunţa la exercitarea acţiunii penale dacă, în
raport cu elementele concrete ale cauzei, nu există un interes public în realizarea obiectului acesteia.
(3) În cazurile prevăzute expres de lege, procurorul pune în mişcare şi exercită acţiunea penală după introducerea
plângerii prealabile a persoanei vătămate sau după obţinerea autorizării ori sesizării organului competent sau după
îndeplinirea unei alte condiţii prevăzută de lege.
Art. 8: Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal
Organele judiciare au obligaţia de a desfăşura urmărirea penală şi judecata cu respectarea garanţiilor procesuale şi a
drepturilor părţilor şi ale subiecţilor procesuali, astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele care
constituie infracţiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit
o infracţiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen rezonabil.
Art. 9: Dreptul la libertate şi siguranţă
(1) În cursul procesului penal este garantat dreptul oricărei persoane la libertate şi siguranţă.
(2) Orice măsură privativă sau restrictivă de libertate se dispune în mod excepţional şi doar în cazurile şi în condiţiile
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prevăzute de lege.
(3) Orice persoană arestată are dreptul de a fi informată în cel mai scurt timp şi într-o limbă pe care o înţelege asupra
motivelor arestării sale şi are dreptul de a formula contestaţie împotriva dispunerii măsurii.
(4) Atunci când se constată că o măsură privativă sau restrictivă de libertate a fost dispusă în mod nelegal, organele
judiciare competente au obligaţia de a dispune revocarea măsurii şi, după caz, punerea în libertate a celui reţinut sau
arestat.
(5) Orice persoană faţă de care s-a dispus în mod nelegal, în cursul procesului penal, o măsură privativă de libertate
are dreptul la repararea pagubei suferite, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 10: Dreptul la apărare
(1) Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat.
(2) Părţile, subiecţii procesuali principali şi avocatul au dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii
apărării.
(3) Suspectul are dreptul de a fi informat de îndată şi înainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectuează
urmărirea penală şi încadrarea juridică a acesteia. Inculpatul are dreptul de a fi informat de îndată despre fapta pentru
care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva lui şi încadrarea juridică a acesteia.
(la data 01-feb-2014 Art. 10, alin. (3) din partea 1, titlul I modificat de Art. 102, punctul 3. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Înainte de a fi ascultaţi, suspectului şi inculpatului trebuie să li se pună în vedere că au dreptul de a nu face nicio
declaraţie.
(5) Organele judiciare au obligaţia de a asigura exercitarea deplină şi efectivă a dreptului la apărare de către părţi şi
subiecţii procesuali principali în tot cursul procesului penal.
(6) Dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună-credinţă, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege.
Art. 11: Respectarea demnităţii umane şi a vieţii private
(1) Orice persoană care se află în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea demnităţii
umane.
(2) Respectarea vieţii private, a inviolabilităţii domiciliului şi a secretului corespondenţei sunt garantate. Restrângerea
exercitării acestor drepturi nu este admisă decât în condiţiile legii şi dacă aceasta este necesară într-o societate
democratică.
Art. 12: Limba oficială şi dreptul la interpret
(1) Limba oficială în procesul penal este limba română.
(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de
judecată, actele procedurale întocmindu-se în limba română.
(3) Părţilor şi subiecţilor procesuali care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română ori nu se pot exprima li se asigură, în
mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele dosarului, de a vorbi, precum şi de a pune concluzii în instanţă,
prin interpret. În cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, suspectului sau inculpatului i se asigură în mod
gratuit posibilitatea de a comunica, prin interpret, cu avocatul în vederea pregătirii audierii, a introducerii unei căi de atac
sau a oricărei altei cereri ce ţine de soluţionarea cauzei.
(la data 01-feb-2014 Art. 12, alin. (3) din partea 1, titlul I modificat de Art. 102, punctul 4. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) În cadrul procedurilor judiciare se folosesc interpreţi autorizaţi, potrivit legii. Sunt incluşi în categoria interpreţilor şi
traducătorii autorizaţi, potrivit legii.
Art. 13: Aplicarea legii procesuale penale în timp şi spaţiu
(1) Legea procesuală penală se aplică în procesul penal actelor efectuate şi măsurilor dispuse, de la intrarea ei în
vigoare şi până în momentul ieşirii din vigoare, cu excepţia situaţiilor prevăzute în dispoziţiile tranzitorii.
(2) Legea procesuală penală română se aplică actelor efectuate şi măsurilor dispuse pe teritoriul României, cu
excepţiile prevăzute de lege.

TITLUL II: Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal
CAPIT OLUL I: Acţiunea penală
Art. 14: Obiectul şi exercitarea acţiunii penale
(1) Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare prin actul de inculpare prevăzut de lege.
(3) Acţiunea penală se poate exercita în tot cursul procesului penal, în condiţiile legii.
Art. 15: Condiţiile de punere în mişcare sau de exercitare a acţiunii penale
Acţiunea penală se pune în mişcare şi se exercită când există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că o
persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există cazuri care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acesteia.
Art. 16: Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale
(1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:
a) fapta nu există;
b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;
c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;
d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;
e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege,
necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea
suspectului ori inculpatului persoană juridică;
g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea
penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;
h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
i) există autoritate de lucru judecat;
j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi j), acţiunea penală poate fi pusă în mişcare ulterior, în condiţiile prevăzute
de lege.
Art. 17: Stingerea acţiunii penale
(1) În cursul urmăririi penale acţiunea penală se stinge prin clasare sau prin renunţare la urmărirea penală, în condiţiile
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prevăzute de lege.
(2) În cursul judecăţii acţiunea penală se stinge prin rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare,
renunţare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal.
(la data 01-feb-2014 Art. 17, alin. (2) din partea 1, titlul II, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 5. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 18: Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului
În caz de amnistie, de prescripţie, de retragere a plângerii prealabile, de existenţă a unei cauze de nepedepsire sau de
neimputabilitate ori în cazul renunţării la urmărirea penală, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului
penal.
CAPIT OLUL II: Acţiunea civilă
Art. 19: Obiectul şi exercitarea acţiunii civile
(la data 23-nov-2015 Art. 19 din partea 1, titlul II, capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 17/2015 )

(1) Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a
persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii
penale.
(la data 01-feb-2014 Art. 19, alin. (1) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 6. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Acţiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii acesteia, care se constituie parte civilă
împotriva inculpatului şi, după caz, a părţii responsabile civilmente.
(3) Când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, acţiunea
civilă se exercită în numele acesteia de către reprezentantul legal sau, după caz, de către procuror, în condiţiile art. 20
alin. (1) şi (2), şi are ca obiect, în funcţie de interesele persoanei pentru care se exercită, tragerea la răspundere civilă
delictuală.
(la data 01-feb-2014 Art. 19, alin. (3) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 6. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Acţiunea civilă se soluţionează în cadrul procesului penal, dacă prin aceasta nu se depăşeşte durata rezonabilă a
procesului.
(5) Repararea prejudiciului material şi moral se face potrivit dispoziţiilor legii civile.
Art. 20: Constituirea ca parte civilă
(1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia
de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate acest drept.
(2) Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a
probelor pe care acestea se întemeiază.
(3) În cazul în care constituirea ca parte civilă se face oral, organele judiciare au obligaţia de a consemna aceasta întrun proces-verbal sau, după caz, în încheiere.
(4) În cazul nerespectării vreuneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana vătămată sau succesorii
acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce acţiunea la instanţa civilă.
(5) Până la terminarea cercetării judecătoreşti, partea civilă poate:
a) îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă;
b) mări sau micşora întinderea pretenţiilor;
c) solicita repararea prejudiciului material prin plata unei despăgubiri băneşti, dacă repararea în natură nu mai este
posibilă.
(6) În cazul în care un număr mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit parte civilă, acestea pot
desemna o persoană care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal. În cazul în care părţile civile nu şi-au
desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfăşurare a procesului penal, procurorul sau instanţa de judecată
poate desemna, prin ordonanţă, respectiv prin încheiere motivată, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta
interesele. Încheierea sau ordonanţa va fi comunicată părţilor civile, care trebuie să încunoştinţeze procurorul sau
instanţa în cazul în care refuză să fie reprezentaţi prin avocatul desemnat din oficiu. Toate actele de procedură
comunicate reprezentantului sau de care reprezentantul a luat cunoştinţă sunt prezumate a fi cunoscute de către
persoanele reprezentate.
(la data 01-feb-2014 Art. 20, alin. (6) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 7. din titlul III din Legea 255/2013 )

(7) Dacă dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale convenţională unei alte persoane, aceasta nu poate
exercita acţiunea civilă în cadrul procesului penal. Dacă transmiterea acestui drept are loc după constituirea ca parte
civilă, acţiunea civilă poate fi disjunsă.
(la data 01-feb-2014 Art. 20, alin. (7) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 7. din titlul III din Legea 255/2013 )

(8) Acţiunea civilă care are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi părţii responsabile civilmente,
exercitată la instanţa penală sau la instanţa civilă, este scutită de taxă de timbru.
Art. 21: Introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente
(1) Introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente poate avea loc, la cererea părţii îndreptăţite potrivit
legii civile, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1).
(la data 01-feb-2014 Art. 21, alin. (1) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 8. din titlul III din Legea 255/2013 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "în termenul prevăzut la
art. 20 alin. (1)" din cuprinsul art. 21 alin. (1) este neconstituţională.
(la data 15-iun-2016 Art. 21, alin. (1) din partea 1, titlul II, capitolul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 257/2017 )

(2) Atunci când exercită acţiunea civilă, procurorul este obligat să ceară introducerea în procesul penal a părţii
responsabile civilmente, în condiţiile alin. (1).
(3) Partea responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal până la terminarea cercetării judecătoreşti la prima
instanţă de judecată, luând procedura din stadiul în care se află în momentul intervenţiei.
(la data 01-feb-2014 Art. 21, alin. (3) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 8. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Partea responsabilă civilmente are, în ceea ce priveşte acţiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede
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pentru inculpat.
Art. 22: Renunţarea la pretenţiile civile
(1) Partea civilă poate renunţa, în tot sau în parte, la pretenţiile civile formulate, până la terminarea dezbaterilor în apel.
(2) Renunţarea se poate face fie prin cerere scrisă, fie oral în şedinţa de judecată.
(3) Partea civilă nu poate reveni asupra renunţării şi nu poate introduce acţiune la instanţa civilă pentru aceleaşi
pretenţii.
Art. 23: Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile
(1) În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot
încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii.
(2) Inculpatul, cu acordul părţii responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile părţii civile.
(3) În cazul recunoaşterii pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii. Cu privire la
pretenţiile civile nerecunoscute pot fi administrate probe.
Art. 24: Exercitarea acţiunii civile de către sau faţă de succesori
(1) Acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale în caz de deces, reorganizare, desfiinţare sau dizolvare a
părţii civile, dacă moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii acesteia îşi exprimă opţiunea de a
continua exercitarea acţiunii civile, în termen de cel mult două luni de la data decesului sau a reorganizării, desfiinţării ori
dizolvării.
(2) În caz de deces, reorganizare, desfiinţare sau dizolvare a părţii responsabile civilmente, acţiunea civilă rămâne în
competenţa instanţei penale dacă partea civilă indică moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii
părţii responsabile civilmente, în termen de cel mult două luni de la data la care a luat cunoştinţă de împrejurarea
respectivă.
(la data 01-feb-2014 Art. 24, alin. (2) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 9. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) [textul din Art. 24, alin. (3) din partea 1, titlul II, capitolul II a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 10.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 25: Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal
(1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre atât asupra acţiunii penale, cât şi asupra acţiunii civile.
(la data 01-feb-2014 Art. 25, alin. (1) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 11. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Când acţiunea civilă are ca obiect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului, iar aceasta este posibilă,
instanţa dispune ca lucrul să fie restituit părţii civile.
(3) Instanţa, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a
unui înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.
(4) [textul din Art. 25, alin. (4) din partea 1, titlul II, capitolul II a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 12.
din titlul III din Legea 255/2013]
(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f)
- cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum
şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.
(la data 01-mar-2017 Art. 25, alin. (5) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 9/2017 )

(6) Instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă şi în cazul în care moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori
lichidatorii părţii civile nu îşi exprimă opţiunea de a continua exercitarea acţiunii civile sau, după caz, partea civilă nu
indică moştenitorii, succesorii în drepturi ori lichidatorii părţii responsabile civilmente în termenul prevăzut la art. 24 alin.
(1) şi (2).
(la data 01-feb-2014 Art. 25, alin. (5) din partea 1, titlul II, capitolul II completat de Art. 102, punctul 14. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 26: Disjungerea acţiunii civile
(1) Instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile, când soluţionarea acesteia determină depăşirea termenului
rezonabil de soluţionare a acţiunii penale. Soluţionarea acţiunii civile rămâne în competenţa instanţei penale.
(la data 01-feb-2014 Art. 26, alin. (1) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 15. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Disjungerea se dispune de către instanţă din oficiu ori la cererea procurorului sau a părţilor.
(3) Probele administrate până la disjungere vor fi folosite la soluţionarea acţiunii civile disjunse.
(la data 01-feb-2014 Art. 26, alin. (3) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 15. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) [textul din Art. 26, alin. (4) din partea 1, titlul II, capitolul II a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 16.
din titlul III din Legea 255/2013]
(5) Încheierea prin care se disjunge acţiunea civilă este definitivă.
Art. 27: Cazurile de soluţionare a acţiunii civile la instanţa civilă
(1) Dacă nu s-au constituit parte civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce la
instanţa civilă acţiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune.
(2) Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care s-au constituit parte civilă în procesul penal, pot introduce acţiune
la instanţa civilă dacă, prin hotărâre definitivă, instanţa penală a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă. Probele administrate
în cursul procesului penal pot fi folosite în faţa instanţei civile.
(la data 01-feb-2014 Art. 27, alin. (2) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 17. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Persoana vătămată sau succesorii acesteia care s-au constituit parte civilă în procesul penal pot să introducă
acţiune în faţa instanţei civile dacă procesul penal a fost suspendat. În caz de reluare a procesului penal, acţiunea
introdusă la instanţa civilă se suspendă în condiţiile prevăzute la alin. (7).
(4) Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care au pornit acţiunea în faţa instanţei civile, pot să părăsească
această instanţă şi să se adreseze organului de urmărire penală, judecătorului ori instanţei, dacă punerea în mişcare a
acţiunii penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat după suspendare. Părăsirea instanţei civile nu poate
avea loc dacă aceasta a pronunţat o hotărâre, chiar nedefinitivă.
(5) În cazul în care acţiunea civilă a fost exercitată de procuror, dacă se constată din probe noi că prejudiciul nu a fost
integral acoperit prin hotărârea definitivă a instanţei penale, diferenţa poate fi cerută pe calea unei acţiuni la instanţa
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civilă.
(6) Persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce acţiune la instanţa civilă, pentru repararea prejudiciului
născut ori descoperit după constituirea ca parte civilă.
(7) În cazul prevăzut la alin. (1), judecata în faţa instanţei civile se suspendă după punerea în mişcare a acţiunii penale
şi până la rezolvarea în primă instanţă a cauzei penale, dar nu mai mult de un an.
(la data 01-feb-2014 Art. 27, alin. (7) din partea 1, titlul II, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 17. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 28: Autoritatea hotărârii penale în procesul civil şi efectele hotărârii civile în procesul penal
(1) Hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile care judecă acţiunea
civilă, cu privire la existenţa faptei şi a persoanei care a săvârşit-o. Instanţa civilă nu este legată de hotărârea definitivă
de achitare sau de încetare a procesului penal în ceea ce priveşte existenţa prejudiciului ori a vinovăţiei autorului faptei
ilicite.
(2) Hotărârea definitivă a instanţei civile prin care a fost soluţionată acţiunea civilă nu are autoritate de lucru judecat în
faţa organelor judiciare penale cu privire la existenţa faptei penale, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei
acesteia.

TITLUL III: Participanţii în procesul penal
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 29: Participanţii în procesul penal
Participanţii în procesul penal sunt: organele judiciare, avocatul, părţile, subiecţii procesuali principali, precum şi alţi
subiecţi procesuali.
Art. 30: Organele judiciare
Organele specializate ale statului care realizează activitatea judiciară sunt:
a) organele de cercetare penală;
b) procurorul;
c) judecătorul de drepturi şi libertăţi;
d) judecătorul de cameră preliminară;
e) instanţele judecătoreşti.
Art. 31: Avocatul
Avocatul asistă sau reprezintă părţile ori subiecţii procesuali în condiţiile legii.
(la data 01-feb-2014 Art. 31 din partea 1, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 18. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 32: Părţile
(1) Părţile sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară.
(2) Părţile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente.
Art. 33: Subiecţii procesuali principali
(1) Subiecţii procesuali principali sunt suspectul şi persoana vătămată.
(2) Subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă
numai acestora.
Art. 34: Alţi subiecţi procesuali
În afara participanţilor prevăzuţi la art. 33, sunt subiecţi procesuali: martorul, expertul, interpretul, agentul procedural,
organele speciale de constatare, precum şi orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi,
obligaţii sau atribuţii în procedurile judiciare penale.
CAPIT OLUL II: Competenţa organelor judiciare
SE C Ţ IU NE A 1: C ompetenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor
judecătoreşti
Art. 35: Competenţa judecătoriei
(1) Judecătoria judecă în primă instanţă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor
instanţe.
(2) Judecătoria soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
Art. 36: Competenţa tribunalului
(1) Tribunalul judecă în primă instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 188-191, art. 209-211, art. 254, 2561 , 263, 282, art. 289-294, art.
303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 şi art. 360-367;
(la data 23-mai-2016 Art. 36, alin. (1), litera A. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

b) infracţiunile săvârşite cu intenţie depăşită care au avut ca urmare moartea unei persoane;
(la data 01-feb-2014 Art. 36, alin. (1), litera B. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 19. din titlul III din
Legea 255/2013 )

c) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţia Naţională Anticorupţie, dacă nu sunt date prin lege în competenţa altor
instanţe ierarhic superioare;
c1 ) infracţiunile de spălare a banilor şi infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
(la data 01-feb-2014 Art. 36, alin. (1), litera C. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 20. din titlul III din
Legea 255/2013 )

d) alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa.
(2) Tribunalul soluţionează conflictele de competenţă ivite între judecătoriile din circumscripţia sa, precum şi
contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorie în cazurile prevăzute de lege.
(3) Tribunalul soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
Art. 37: Competenţa tribunalului militar
(1) Tribunalul militar judecă în primă instanţă toate infracţiunile comise de militari până la gradul de colonel inclusiv, cu
excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe.
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(2) Tribunalul militar soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
Art. 38: Competenţa curţii de apel
(1) Curtea de apel judecă în primă instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 şi 438-445;
b) infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale;
c) infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii, tribunale şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe
lângă aceste instanţe;
d) infracţiunile săvârşite de avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, de controlorii financiari ai Curţii de Conturi,
precum şi auditori publici externi;
(la data 01-feb-2014 Art. 38, alin. (1), litera D. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 21. din titlul III din
Legea 255/2013 )

e) infracţiunile săvârşite de şefii cultelor religioase organizate în condiţiile legii şi de ceilalţi membri ai înaltului cler, care
au cel puţin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia;
f) infracţiunile săvârşite de magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de judecătorii de la curţile de
apel şi Curtea Militară de Apel, precum şi de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe;
g) infracţiunile săvârşite de membrii Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului, de
adjuncţii Avocatului Poporului şi de chestori;
h) cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.
(la data 01-feb-2014 Art. 38, alin. (1), litera D. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 22. din titlul III din
Legea 255/2013 )

(2) Curtea de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de judecătorii şi de
tribunale.
(3) Curtea de apel soluţionează conflictele de competenţă ivite între instanţele din circumscripţia sa, altele decât cele
prevăzute la art. 36 alin. (2), precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cazurile
prevăzute de lege.
(4) Curtea de apel soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
Art. 39: Competenţa curţii militare de apel
(1) Curtea militară de apel judecă în primă instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 şi 438-445, săvârşite de militari;
b) infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale, săvârşite de militari;
c) infracţiunile săvârşite de judecătorii tribunalelor militare şi de procurorii militari de la parchetele militare care
funcţionează pe lângă aceste instanţe.
d) infracţiunile săvârşite de generali, mareşali şi amirali;
e) cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.
(la data 01-feb-2014 Art. 39, alin. (1), litera C. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 23. din titlul III din
Legea 255/2013 )

(2) Curtea militară de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate de tribunalele militare.
(3) Curtea militară de apel soluţionează conflictele de competenţă ivite între tribunalele militare din circumscripţia sa,
precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de acestea în cazurile prevăzute de lege.
(4) Curtea militară de apel soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
Art. 40: Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
(1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă în primă instanţă infracţiunile de înaltă trădare, infracţiunile săvârşite de
senatori, deputaţi şi membri din România în Parlamentul European, de membrii Guvernului, de judecătorii Curţii
Constituţionale, de membrii Consiliului Superior al Magistraturii, de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de
procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(la data 01-feb-2014 Art. 40, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 24. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de
curţile de apel, de curţile militare de apel şi de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(3) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă recursurile în casaţie împotriva hotărârilor penale definitive, precum şi
recursurile în interesul legii.
(4) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă în cazurile în care este instanţa superioară
comună instanţelor aflate în conflict, cazurile în care cursul justiţiei este întrerupt, cererile de strămutare în cazurile
prevăzute de lege, precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de apel în cazurile
prevăzute de lege.
(la data 01-feb-2014 Art. 40, alin. (4) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 25. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
SECŢ IUNEA 2: Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti
Art. 41: Competenţa pentru infracţiunile săvârşite pe teritoriul României
(1) Competenţa după teritoriu este determinată, în ordine, de:
a) locul săvârşirii infracţiunii;
b) locul în care a fost prins suspectul sau inculpatul;
c) locuinţa suspectului sau inculpatului persoană fizică ori, după caz, sediul inculpatului persoană juridică, la momentul la
care a săvârşit fapta;
d) locuinţa sau, după caz, sediul persoanei vătămate.
(2) Prin locul săvârşirii infracţiunii se înţelege locul unde s-a desfăşurat activitatea infracţională, în totul sau în parte, ori
locul unde s-a produs urmarea acesteia.
(3) În cazul în care, potrivit alin. (2), o infracţiune a fost săvârşită în circumscripţia mai multor instanţe, oricare dintre
acestea este competentă să o judece.
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(4) Când niciunul dintre locurile prevăzute la alin. (1) nu este cunoscut sau când sunt sesizate succesiv două sau mai
multe instanţe dintre cele prevăzute la alin. (1), competenţa revine instanţei mai întâi sesizate.
(5) Ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul în care două sau mai multe instanţe sunt sesizate
simultan ori urmărirea penală s-a efectuat cu nerespectarea acestei ordini.
(6) Infracţiunea săvârşită pe o navă sub pavilion românesc este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se
află primul port român în care ancorează nava, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.
(7) Infracţiunea săvârşită pe o aeronavă înmatriculată în România este de competenţa instanţei în a cărei
circumscripţie se află primul loc de aterizare pe teritoriul român.
(8) Dacă nava nu ancorează într-un port român sau dacă aeronava nu aterizează pe teritoriul român, iar competenţa
nu se poate determina potrivit alin. (1), competenţa este cea prevăzută la alin. (4).
Art. 42: Competenţa pentru infracţiunile săvârşite în afara teritoriului României
(1) Infracţiunile săvârşite în afara teritoriului României se judecă de către instanţele în a căror circumscripţie se află
locuinţa suspectului sau inculpatului persoană fizică ori, după caz, sediul inculpatului persoană juridică.
(2) Dacă inculpatul nu locuieşte sau, după caz, nu are sediul în România, iar infracţiunea este de competenţa
judecătoriei, aceasta se judecă de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, iar în celelalte cazuri, de instanţa competentă
după materie ori după calitatea persoanei din municipiul Bucureşti, în afară de cazul când prin lege se dispune altfel.
(3) Infracţiunea săvârşită pe o navă este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află primul port român în
care ancorează nava, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.
(4) Infracţiunea săvârşită pe o aeronavă este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află primul loc de
aterizare pe teritoriul român.
(5) Dacă nava nu ancorează într-un port român sau dacă aeronava nu aterizează pe teritoriul român, competenţa
este cea prevăzută la alin. (1) şi (2), în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.
SECŢ IUNEA 3: Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti
Art. 43: Reunirea cauzelor
(1) Instanţa dispune reunirea cauzelor în cazul infracţiunii continuate, al concursului formal de infracţiuni sau în orice
alte cazuri când două sau mai multe acte materiale alcătuiesc o singură infracţiune.
(2) Instanţa poate dispune reunirea cauzelor, dacă prin aceasta nu se întârzie judecata, în următoarele situaţii:
a) când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană;
b) când la săvârşirea unei infracţiuni au participat două sau mai multe persoane;
c) când între două sau mai multe infracţiuni există legătură şi reunirea cauzelor se impune pentru buna înfăptuire a
justiţiei.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care în faţa aceleiaşi instanţe sunt mai multe cauze cu
acelaşi obiect.
(la data 01-feb-2014 Art. 43, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 26. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 44: Competenţa în caz de reunire a cauzelor
(1) În caz de reunire, dacă, în raport cu diferiţii făptuitori ori diferitele fapte, competenţa aparţine, potrivit legii, mai
multor instanţe de grad egal, competenţa de a judeca toate faptele şi pe toţi făptuitorii revine instanţei mai întâi
sesizate, iar dacă, după natura faptelor sau după calitatea persoanelor, competenţa aparţine unor instanţe de grad
diferit, competenţa de a judeca toate cauzele reunite revine instanţei superioare în grad.
(2) Competenţa judecării cauzelor reunite rămâne dobândită chiar dacă pentru fapta sau pentru făptuitorul care a
determinat competenţa unei anumite instanţe s-a dispus disjungerea sau încetarea procesului penal ori s-a pronunţat
achitarea.
(3) Tăinuirea, favorizarea infractorului şi nedenunţarea unor infracţiuni sunt de competenţa instanţei care judecă
infracţiunea la care acestea se referă, iar în cazul în care competenţa după calitatea persoanelor aparţine unor instanţe
de grad diferit, competenţa de a judeca toate cauzele reunite revine instanţei superioare în grad.
(4) Dacă dintre instanţe una este civilă, iar alta este militară, competenţa revine instanţei civile.
(5) Dacă instanţa militară este superioară în grad, competenţa revine instanţei civile echivalente în grad competente
potrivit art. 41 şi 42.
Art. 45: Procedura de reunire a cauzelor
(1) Reunirea cauzelor se poate dispune la cererea procurorului, a părţilor, a persoanei vătămate şi din oficiu de către
instanţa competentă.
(la data 23-mai-2016 Art. 45, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Cauzele se pot reuni dacă ele se află în faţa primei instanţe, chiar după desfiinţarea sau casarea hotărârii, sau în
faţa instanţei de apel.
(3) Instanţa se pronunţă prin încheiere care poate fi atacată numai odată cu fondul.
Art. 46: Disjungerea cauzelor
(1) Pentru motive temeinice privind mai buna desfăşurare a judecăţii, instanţa poate dispune disjungerea acesteia cu
privire la unii dintre inculpaţi sau la unele dintre infracţiuni.
(2) Disjungerea cauzei se dispune de instanţă, prin încheiere, din oficiu sau la cererea procurorului ori a părţilor.
Art. 47: Excepţiile de necompetenţă
(1) Excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei inferioare celei competente potrivit
legii poate fi invocată în tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii definitive.
(2) Excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei superioare celei competente potrivit
legii poate fi invocată până la începerea cercetării judecătoreşti.
(3) Excepţia de necompetenţă teritorială poate fi invocată în condiţiile alin. (2).
(4) Excepţiile de necompetenţă pot fi invocate din oficiu, de către procuror, de către persoana vătămată sau de către
părţi.
Art. 48: Competenţa în caz de schimbare a calităţii inculpatului
(1) Când competenţa instanţei este determinată de calitatea inculpatului, instanţa rămâne competentă să judece chiar
dacă inculpatul, după săvârşirea infracţiunii, nu mai are acea calitate, în cazurile când:
pag. 7

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

a) fapta are legătură cu atribuţiile de serviciu ale făptuitorului;
b) s-a dat citire actului de sesizare a instanţei.
(la data 01-feb-2014 Art. 48, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 27. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Dobândirea calităţii după săvârşirea infracţiunii nu determină schimbarea competenţei, cu excepţia infracţiunilor
săvârşite de persoanele prevăzute la art. 40 alin. (1).
Art. 49: Competenţa în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării faptei
(1) Instanţa sesizată cu judecarea unei infracţiuni rămâne competentă a o judeca, chiar dacă, după schimbarea
încadrării juridice, infracţiunea este de competenţa instanţei inferioare.
(2) Schimbarea calificării faptei printr-o lege nouă, intervenită în cursul judecării cauzei, nu atrage necompetenţa
instanţei, în afară de cazul când prin acea lege s-ar dispune altfel.
Art. 50: Declinarea de competenţă
(1) Instanţa care îşi declină competenţa trimite, de îndată, dosarul instanţei de judecată desemnate ca fiind
competentă prin hotărârea de declinare.
(2) Dacă declinarea a fost determinată de competenţa materială sau după calitatea persoanei, instanţa căreia i s-a
trimis cauza poate menţine, motivat, probele administrate, actele îndeplinite şi măsurile dispuse de instanţa care şi-a
declinat competenţa.
(3) În cazul declinării pentru necompetenţă teritorială, probele administrate, actele îndeplinite şi măsurile dispuse se
menţin.
(4) Hotărârea de declinare a competenţei nu este supusă căilor de atac.
Art. 51: Conflictul de competenţă
(1) Când două sau mai multe instanţe se recunosc competente a judeca aceeaşi cauză ori îşi declină competenţa
reciproc, conflictul pozitiv sau negativ de competenţă se soluţionează de instanţa ierarhic superioară comună.
(2) Instanţa ierarhic superioară comună este sesizată, în caz de conflict pozitiv, de către instanţa care s-a declarat cea
din urmă competentă, iar în caz de conflict negativ, de către instanţa care şi-a declinat cea din urmă competenţa.
(3) Sesizarea instanţei ierarhic superioare comune se poate face şi de procuror sau de părţi.
(4) Până la soluţionarea conflictului pozitiv de competenţă, judecata se suspendă.
(5) Instanţa care şi-a declinat competenţa ori care s-a declarat competentă cea din urmă ia măsurile şi efectuează
actele ce reclamă urgenţă.
(6) Instanţa ierarhic superioară comună se pronunţă asupra conflictului de competenţă, de urgenţă, prin încheiere care
nu este supusă niciunei căi de atac.
(7) Când instanţa sesizată cu soluţionarea conflictului de competenţă constată că acea cauză este de competenţa
altei instanţe decât cele între care a intervenit conflictul şi faţă de care nu este instanţă superioară comună, trimite
dosarul instanţei superioare comune.
(8) Instanţa căreia i s-a trimis cauza prin hotărârea de stabilire a competenţei nu se mai poate declara necompetentă,
cu excepţia situaţiilor în care apar elemente noi care atrag competenţa altor instanţe.
(9) Instanţa căreia i s-a trimis cauza aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 50 alin. (2) şi (3).
Art. 52: Chestiunile prealabile
(1) Instanţa penală este competentă să judece orice chestiune prealabilă soluţionării cauzei, chiar dacă prin natura ei
acea chestiune este de competenţa altei instanţe, cu excepţia situaţiilor în care competenţa de soluţionare nu aparţine
organelor judiciare.
(2) Chestiunea prealabilă se judecă de către instanţa penală, potrivit regulilor şi mijloacelor de probă privitoare la
materia căreia îi aparţine acea chestiune.
(3) Hotărârile definitive ale altor instanţe decât cele penale asupra unei chestiuni prealabile în procesul penal au
autoritate de lucru judecat în faţa instanţei penale, cu excepţia împrejurărilor care privesc existenţa infracţiunii.
SE C Ţ IU NE A 4: C ompetenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră
preliminară
Art. 53: Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi
Judecătorul de drepturi şi libertăţi este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia, soluţionează,
în cursul urmăririi penale, cererile, propunerile, plângerile, contestaţiile sau orice alte sesizări privind:
a) măsurile preventive;
b) măsurile asigurătorii;
c) măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu;
d) actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege;
e) încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor
procedee probatorii potrivit legii;
(la data 01-feb-2014 Art. 53, litera E. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 28. din titlul III din Legea
255/2013 )

f) procedura audierii anticipate;
(la data 01-feb-2014 Art. 53, litera F. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 28. din titlul III din Legea
255/2013 )

g) alte situaţii expres prevăzute de lege.
Art. 54: Competenţa judecătorului de cameră preliminară
Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:
a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror;
b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată;
d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.
SECŢ IUNEA 5: Organele de urmărire penală şi competenţa acestora
Art. 55: Organele de urmărire penală
(1) Organele de urmărire penală sunt:
a) procurorul;
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b) organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare;
c) organele de cercetare penală speciale.
(2) Procurorii sunt constituiţi în parchete care funcţionează pe lângă instanţele judecătoreşti şi îşi exercită atribuţiile în
cadrul Ministerului Public.
(3) În cadrul procesului penal procurorul are următoarele atribuţii:
a) supraveghează sau efectuează urmărirea penală;
b) sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi şi instanţa de judecată;
c) exercită acţiunea penală;
d) exercită acţiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege:
e) încheie acordul de recunoaştere a vinovăţiei, în condiţiile legii;
f) formulează şi exercită contestaţiile şi căile de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor judecătoreşti;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
(4) Atribuţiile organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare sunt îndeplinite de lucrători specializaţi din Ministerul
Administraţiei şi Internelor anume desemnaţi în condiţiile legii speciale, care au primit avizul conform al procurorului
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori avizul procurorului desemnat în acest sens.
(5) Atribuţiile organelor de cercetare penală speciale sunt îndeplinite de ofiţeri anume desemnaţi în condiţiile legii, care
au primit avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(6) Organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de cercetare penală speciale îşi desfăşoară activitatea
de urmărire penală sub conducerea şi supravegherea procurorului.
Art. 56: Competenţa procurorului
(1) Procurorul conduce şi controlează nemijlocit activitatea de urmărire penală a poliţiei judiciare şi a organelor de
cercetare penală speciale, prevăzute de lege. De asemenea, procurorul supraveghează ca actele de urmărire penală să
fie efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale.
(la data 01-feb-2014 Art. 56, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 29. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Procurorul poate să efectueze orice act de urmărire penală în cauzele pe care le conduce şi le supraveghează.
(3) Urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror:
a) în cazul infracţiunilor pentru care competenţa de judecată în primă instanţă aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
sau curţii de apel;
b) în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 188-191, art. 257, 277, art. 279-283 şi art. 289-294 din Codul penal;
(la data 23-mai-2016 Art. 56, alin. (3), litera B. din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

c) în cazul infracţiunilor săvârşite cu intenţie depăşită, care au avut ca urmare moartea unei persoane;
d) în cazul infracţiunilor pentru care competenţa de a efectua urmărirea penală aparţine Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
e) în alte cazuri prevăzute de lege.
(la data 01-feb-2014 Art. 56, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 29. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Urmărirea penală în cazul infracţiunilor săvârşite de militari se efectuează, în mod obligatoriu, de procurorul militar.
(la data 01-feb-2014 Art. 56, alin. (4) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 29. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) Procurorii militari din cadrul parchetelor militare sau secţiilor militare ale parchetelor efectuează urmărirea penală
potrivit competenţei parchetului din care fac parte, faţă de toţi participanţii la săvârşirea infracţiunilor comise de militari,
urmând a fi sesizată instanţa competentă potrivit art. 44.
(la data 01-feb-2014 Art. 56, alin. (5) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 29. din titlul III din Legea
255/2013 )

(6) Este competent să efectueze ori, după caz, să conducă şi să supravegheze urmărirea penală procurorul de la
parchetul corespunzător instanţei care, potrivit legii, judecă în primă instanţă cauza cu excepţia cazurilor în care legea
prevede altfel.
(la data 07-feb-2014 Art. 56, alin. (5) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 completat de Art. III, punctul 2. din Ordonanta urgenta
3/2014 )

Art. 57: Competenţa organelor de cercetare penală
(1) Organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare efectuează urmărirea penală pentru orice infracţiune care nu este
dată, prin lege, în competenţa organelor de cercetare penală speciale sau procurorului, precum şi în alte cazuri
prevăzute de lege.
(2) Organele de cercetare penală speciale efectuează acte de urmărire penală numai în condiţiile art. 55 alin. (5) şi (6),
corespunzător specializării structurii din care fac parte, în cazul săvârşirii infracţiunilor de către militari sau în cazul
săvârşirii infracţiunilor de corupţie şi de serviciu prevăzute de Codul penal săvârşite de către personalul navigant al
marinei civile, dacă fapta a pus sau a putut pune în pericol siguranţa navei sau navigaţiei ori a personalului. De
asemenea, organele de cercetare penală speciale pot efectua, în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale
prevăzute în titlul X din Codul penal şi infracţiunilor de terorism, din dispoziţia procurorului, punerea în aplicare a
mandatelor de supraveghere tehnică.
(la data 14-mar-2016 Art. 57, alin. (2) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta
6/2016 )

Art. 58: Verificarea competenţei
(1) Organul de urmărire penală este dator să îşi verifice competenţa imediat după sesizare.
(2) Dacă procurorul constată că nu este competent să efectueze sau să supravegheze urmărirea penală, dispune de
îndată, prin ordonanţă, declinarea de competenţă şi trimite cauza procurorului competent.
(3) Dacă organul de cercetare penală constată că nu este competent să efectueze urmărirea penală, trimite de îndată
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cauza procurorului care exercită supravegherea, în vederea sesizării organului competent.
(la data 01-feb-2014 Art. 58, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 30. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 59: Extinderea competenţei teritoriale
(1) Când anumite acte de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara razei teritoriale în care se face urmărirea,
procurorul sau, după caz, organul de cercetare penală poate să le efectueze ori poate dispune efectuarea lor prin
comisie rogatorie sau prin delegare.
(la data 23-mai-2016 Art. 59, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 6. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) În cuprinsul aceleiaşi localităţi, procurorul sau organul de cercetare penală, după caz, efectuează toate actele de
urmărire, chiar dacă unele dintre acestea trebuie îndeplinite în afara razei sale teritoriale.
Art. 60: Cazurile urgente
Procurorul sau organul de cercetare penală, după caz, este obligat să efectueze actele de urmărire penală care nu
suferă amânare, chiar dacă acestea privesc o cauză care nu este de competenţa acestuia. Lucrările efectuate în astfel
de cazuri se trimit, de îndată, procurorului competent.
Art. 61: Actele încheiate de unele organe de constatare
(1) Ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, sunt obligate să întocmească
un proces-verbal despre împrejurările constatate:
a) organele inspecţiilor de stat, ale altor organe de stat, precum şi ale autorităţilor publice, instituţiilor publice sau ale
altor persoane juridice de drept public, pentru infracţiunile care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror
respectare o controlează, potrivit legii;
b) organele de control şi cele de conducere ale autorităţilor administraţiei publice, ale altor autorităţi publice, instituţii
publice sau ale altor persoane juridice de drept public, pentru infracţiunile săvârşite în legătură cu serviciul de către cei
aflaţi în subordinea ori sub controlul lor;
c) organele de ordine publică şi siguranţă naţională, pentru infracţiunile constatate în timpul exercitării atribuţiilor
prevăzute de lege.
(2) Organele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să ia măsuri de conservare a locului săvârşirii infracţiunii şi de ridicare
sau conservare a mijloacelor materiale de probă. În cazul infracţiunilor flagrante, aceleaşi organe au dreptul de a face
percheziţii corporale sau ale vehiculelor, de a-l prinde pe făptuitor şi de a-l prezenta de îndată organelor de urmărire
penală.
(3) Când făptuitorul sau persoanele prezente la locul constatării au de făcut obiecţii ori precizări sau au de dat explicaţii
cu privire la cele consemnate în procesul-verbal, organul de constatare are obligaţia de a le consemna în procesulverbal.
(4) Actele încheiate împreună cu mijloacele materiale de probă se înaintează, de îndată, organelor de urmărire penală.
(5) Procesul-verbal încheiat în conformitate cu prevederile alin. (1) constituie act de sesizare a organelor de urmărire
penală şi nu poate fi supus controlului pe calea contenciosului administrativ.
Art. 62: Actele încheiate de comandanţii de nave şi aeronave
(1) Comandanţii de nave şi aeronave sunt competenţi să facă percheziţii corporale sau ale vehiculelor şi să verifice
lucrurile pe care făptuitorii le au cu sine sau le folosesc, pe timpul cât navele şi aeronavele pe care le comandă se află în
afara porturilor sau aeroporturilor şi pentru infracţiunile săvârşite pe aceste nave sau aeronave, având totodată şi
obligaţiile şi drepturile prevăzute la art. 61.
(2) Actele încheiate împreună cu mijloacele materiale de probă se înaintează organelor de urmărire penală, de îndată
ce nava sau aeronava ajunge în primul port sau aeroport românesc.
(3) În cazul infracţiunilor flagrante, comandanţii de nave şi aeronave au dreptul de a face percheziţii corporale sau ale
vehiculelor, de a-l prinde pe făptuitor şi de a-l prezenta organelor de urmărire penală.
(4) Procesul-verbal încheiat în conformitate cu prevederile alin. (1) constituie act de sesizare a organelor de urmărire
penală şi nu poate fi supus controlului pe calea contenciosului administrativ.
Art. 63: Dispoziţii comune
(1) Dispoziţiile prevăzute la art. 41-46 şi 48 se aplică în mod corespunzător şi în cursul urmăririi penale.
(2) Prevederile art. 44 alin. (2) nu se aplică în faza de urmărire penală.
(3) Urmărirea penală a infracţiunilor săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 41 se efectuează de către organul de
urmărire penală din circumscripţia instanţei competente să judece cauza, dacă legea nu dispune altfel.
(la data 01-feb-2014 Art. 63, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 31. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Conflictul de competenţă dintre 2 sau mai mulţi procurori se rezolvă de către procurorul ierarhic superior comun
acestora. Când conflictul se iveşte între două sau mai multe organe de cercetare penală, competenţa se stabileşte de
către procurorul care exercită supravegherea activităţii de cercetare penală a acestor organe. În cazul în care
procurorul nu exercită supravegherea activităţii tuturor organelor de cercetare penală între care s-a ivit conflictul,
competenţa se stabileşte de către prim-procurorul parchetului în circumscripţia căruia se află organele de cercetare
penală.
(la data 01-feb-2014 Art. 63, alin. (4) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 31. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 64:
[textul din Art. 64 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 33.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 65:
[textul din Art. 65 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 35.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 66:
[textul din Art. 66 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 36.
din titlul III din Legea 255/2013]
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Art. 67:
[textul din Art. 67 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 36.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 68:
[textul din Art. 68 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 37.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 69:
[textul din Art. 69 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 37.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 70:
[textul din Art. 70 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 38.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 71:
[textul din Art. 71 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 38.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 72:
[textul din Art. 72 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 39.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 73:
[textul din Art. 73 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 40.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 74:
[textul din Art. 74 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 41.
din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 75:
[textul din Art. 75 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 42.
din titlul III din Legea 255/2013]
SECŢ IUNEA 6: Incompatibilitatea şi strămutarea
Art. 64: Incompatibilitatea judecătorului
(1) Judecătorul este incompatibil dacă:
a) a fost reprezentant sau avocat al unei părţi ori al unui subiect procesual principal, chiar şi în altă cauză;
b) este rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situaţie dintre cele prevăzute la art. 177 din
Codul penal cu una dintre părţi, cu un subiect procesual principal, cu avocatul ori cu reprezentantul acestora;
c) a fost expert sau martor, în cauză;
d) este tutore sau curator al unei părţi sau al unui subiect procesual principal;
e) a efectuat, în cauză, acte de urmărire penală sau a participat, în calitate de procuror, la orice procedură desfăşurată
în faţa unui judecător sau a unei instanţe de judecată;
f) există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorului este afectată.
(2) Nu pot face parte din acelaşi complet de judecată judecătorii care sunt soţi, rude sau afini între ei, până la gradul al
IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situaţie dintre cele prevăzute la art. 177 din Codul penal.
(3) Judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale
de atac sau la rejudecarea cauzei după desfiinţarea ori casarea hotărârii.
*) În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Codul de procedură penală, Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie stabileşte că:
Judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o
cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în
casaţie).
(la data 25-feb-2020 Art. 64, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 32/2019
)

(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi nu poate participa, în aceeaşi cauză, la procedura de cameră preliminară, la
judecata în fond sau în căile de atac.
(5) Judecătorul care a participat la soluţionarea plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată
nu poate participa, în aceeaşi cauză, la judecata în fond sau în căile de atac.
(6) Judecătorul care s-a pronunţat cu privire la o măsură supusă contestaţiei nu poate participa la soluţionarea
contestaţiei.
Art. 65: Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent şi a
grefierului
(1) Dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a)-d) şi f) se aplică procurorului şi organului de cercetare penală.
(2) Dispoziţiile art. 64 alin. (1) se aplică magistratului-asistent şi grefierului.
(3) Dispoziţiile art. 64 alin. (2) se aplică procurorului şi magistratului-asistent sau, după caz, grefierului, când cauza de
incompatibilitate există între ei sau între vreunul dintre ei şi judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră
preliminară sau unul dintre membrii completului de judecată.
(4) Procurorul care a participat ca judecător într-o cauză nu poate, în aceeaşi cauză, să exercite funcţia de urmărire
penală sau să pună concluzii la judecarea acelei cauze în primă instanţă şi în căile de atac.
Art. 66: Abţinerea
(1) Persoana incompatibilă este obligată să declare, după caz, preşedintelui instanţei, procurorului care supraveghează
urmărirea penală sau procurorului ierarhic superior că se abţine de a participa la procesul penal, cu arătarea cazului de
incompatibilitate şi a temeiurilor de fapt care constituie motivul abţinerii.
(2) Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligată la aceasta a luat cunoştinţă de existenţa cazului de
incompatibilitate.
Art. 67: Recuzarea
(1) În cazul în care persoana incompatibilă nu a făcut declaraţie de abţinere, părţile, subiecţii procesuali principali sau
procurorul pot face cerere de recuzare, de îndată ce au aflat despre existenţa cazului de incompatibilitate.
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(2) Cererea de recuzare se formulează doar împotriva persoanei din cadrul organului de cercetare penală, a
procurorului sau a judecătorului care efectuează activităţi judiciare în cauză. Este inadmisibilă recuzarea judecătorului
sau a procurorului chemat să decidă asupra recuzării.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul recuzării magistratului-asistent şi grefierului.
(4) Cererea de recuzare se formulează oral sau în scris, cu arătarea, pentru fiecare persoană în parte, a cazului de
incompatibilitate invocat şi a temeiurilor de fapt cunoscute la momentul formulării cererii. Cererea de recuzare
formulată oral se consemnează într-un proces-verbal sau, după caz, în încheierea de şedinţă.
(5) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2)-(4) sau formularea unei cereri de recuzare împotriva aceleiaşi
persoane pentru acelaşi caz de incompatibilitate cu aceleaşi temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioară de
recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constată de procurorul
sau de completul în faţa căruia s-a formulat cererea de recuzare.
(6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau completul în faţa căruia s-a formulat
recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat, se pronunţă asupra măsurilor preventive.
Art. 68: Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării
(1) Abţinerea sau recuzarea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară se
soluţionează de un judecător de la aceeaşi instanţă.
(2) Abţinerea sau recuzarea judecătorului care face parte din completul de judecată se soluţionează de un alt complet
de judecată.
(3) Abţinerea sau recuzarea magistratului-asistent se soluţionează de completul de judecată.
(4) Abţinerea sau recuzarea grefierului se soluţionează de judecătorul de drepturi şi libertăţi, de judecătorul de cameră
preliminară sau, după caz, de completul de judecată.
(5) Soluţionarea abţinerii sau recuzării se face, în cel mult 24 de ore, în camera de consiliu. Dacă apreciază necesar
pentru soluţionarea cererii, judecătorul sau completul de judecată, după caz, poate efectua orice verificări şi poate
asculta procurorul, subiecţii procesuali principali, părţile şi persoana care se abţine sau a cărei recuzare se solicită.
(6) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, se va stabili în ce măsură actele îndeplinite ori măsurile dispuse se
menţin.
(7) Încheierea prin care se soluţionează abţinerea ori recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac.
(8) Când pentru soluţionarea abţinerii sau a recuzării nu poate fi desemnat un judecător din cadrul aceleiaşi instanţe
sau, în cazul instanţelor organizate pe secţii, din cadrul aceleiaşi secţii şi nici din cadrul unei secţii cu aceeaşi specializare,
cererea se soluţionează de un judecător de la instanţa ierarhic superioară.
(la data 23-mai-2016 Art. 68, alin. (8) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(9) La instanţele care nu sunt organizate pe secţii, în cazul în care se admite abţinerea sau recuzarea şi nu se poate
desemna un judecător de la instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei, judecătorul de la instanţa ierarhic
superioară desemnează o altă instanţă egală în grad cu instanţa în faţa căreia s-a formulat declaraţia de abţinere sau
cererea de recuzare, din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel sau din circumscripţia unei curţi de apel învecinate.
(la data 23-mai-2016 Art. 68, alin. (9) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(9 1 ) În cazul în care se admite abţinerea sau recuzarea, dacă instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei este
organizată pe secţii şi nu se poate desemna un judecător de la secţia corespunzătoare a acestei instanţe, soluţionarea
cauzei se realizează de o altă secţie a aceleiaşi instanţe, care are aceeaşi specializare. Dacă nu există o secţie cu
aceeaşi specializare, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară desemnează o altă instanţă egală în grad cu instanţa
în faţa căreia s-a formulat declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare, din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel sau
din circumscripţia unei curţi de apel învecinate.
(la data 23-mai-2016 Art. 68, alin. (9) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 completat de Art. II, punctul 8. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(10) Dispoziţiile alin. (8)-(9 1 ) se aplică în mod corespunzător şi în cazul soluţionării abţinerii sau recuzării judecătorului
care face parte din completul de judecată.
(la data 23-mai-2016 Art. 68, alin. (10) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 69: Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală
(1) Asupra abţinerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală se pronunţă procurorul care
supraveghează urmărirea penală.
(2) Cererea de recuzare se adresează fie persoanei recuzate, fie procurorului. În cazul în care cererea este adresată
persoanei care efectuează urmărirea penală, aceasta este obligată să o înainteze împreună cu lămuririle necesare, în
termen de 24 de ore, procurorului, fără a întrerupe cursul urmăririi penale.
(3) Procurorul soluţionează abţinerea sau recuzarea în cel mult 48 de ore, prin ordonanţă care nu este supusă niciunei
căi de atac.
(4) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, se va stabili în ce măsură actele îndeplinite ori măsurile dispuse se
menţin.
Art. 70: Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării procurorului
(1) În tot cursul procesului penal, asupra abţinerii sau recuzării procurorului se pronunţă procurorul ierarhic superior.
(2) Declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare se adresează, sub sancţiunea inadmisibilităţii, procurorului ierarhic
superior. Inadmisibilitatea se constată de procurorul, judecătorul sau de completul în faţa căruia s-a formulat cererea
de recuzare.
(3) Procurorul ierarhic superior soluţionează cererea în 48 de ore.
(4) Procurorul ierarhic superior se pronunţă prin ordonanţă care nu este supusă niciunei căi de atac.
(5) Procurorul recuzat poate participa la soluţionarea cererii privitoare la măsura preventivă şi poate efectua acte sau
dispune orice măsuri care justifică urgenţa.
(6) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, se va stabili în ce măsură actele îndeplinite ori măsurile dispuse se
menţin.
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*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 70 care stabileşte că asupra cererii de recuzare a procurorului formulată în faza de judecată, în faza
camerei preliminare sau în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi se pronunţă procurorul ierarhic superior este
neconstituţională.
(la data 07-feb-2017 Art. 70 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 625/2016 )

Art. 71: Temeiul strămutării
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie strămută judecarea unei cauze de la curtea de apel competentă la o altă curte de
apel, iar curtea de apel strămută judecarea unei cauze de la un tribunal sau, după caz, de la o judecătorie din
circumscripţia sa la o altă instanţă de acelaşi grad din circumscripţia sa, atunci când există o suspiciune rezonabilă că
imparţialitatea judecătorilor instanţei este afectată datorită împrejurărilor cauzei, calităţii părţilor ori atunci când există
pericol de tulburare a ordinii publice. Strămutarea judecării unei cauze de la o instanţă militară competentă la o altă
instanţă militară de acelaşi grad se dispune de curtea militară de apel, prevederile prezentei secţiuni privind strămutarea
judecării cauzei de către curtea de apel competentă fiind aplicabile.
Art. 72: Cererea de strămutare şi efectele acesteia
(1) Strămutarea poate fi cerută de părţi, de persoana vătămată sau de procuror.
(la data 23-mai-2016 Art. 72, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 10. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Cererea se depune la instanţa de unde se solicită strămutarea şi trebuie să cuprindă indicarea temeiului de
strămutare, precum şi motivarea în fapt şi în drept.
(3) La cerere se anexează înscrisurile pe care aceasta se întemeiază.
(4) În cerere se face menţiune dacă inculpatul este supus unei măsuri preventive.
(5) Cererea se înaintează de îndată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau curţii de apel competente împreună cu
înscrisurile anexate.
(6) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă poate solicita informaţii de la preşedintele
instanţei de unde se solicită strămutarea sau de la preşedintele instanţei ierarhic superioare celei la care se află cauza a
cărei strămutare se cere, comunicându-i totodată termenul fixat pentru judecarea cererii de strămutare. Când Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie este instanţa ierarhic superioară, informaţiile se cer preşedintelui curţii de apel la care se află
cauza a cărei strămutare se cere. Când curtea de apel competentă este instanţa ierarhic superioară, informaţiile se cer
preşedintelui tribunalului la care se află cauza a cărei strămutare se cere.
(7) În cazul respingerii cererii de strămutare, în aceeaşi cauză nu mai poate fi formulată o nouă cerere pentru aceleaşi
motive.
(8) Introducerea unei cereri de strămutare nu suspendă judecarea cauzei.
Art. 73: Procedura de soluţionare a cererii de strămutare
(1) Soluţionarea cererii de strămutare se face în şedinţă publică, cu participarea procurorului, în cel mult 30 de zile de la
data înregistrării cererii.
(2) Preşedintele instanţei ierarhic superioare celei la care se află cauza ia măsuri pentru încunoştinţarea părţilor despre
introducerea cererii de strămutare, despre termenul fixat pentru soluţionarea acesteia, cu menţiunea că părţile pot
trimite memorii şi se pot prezenta la termenul fixat pentru soluţionarea cererii.
(3) În informaţiile trimise Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau curţii de apel se face menţiune expresă despre
efectuarea încunoştinţărilor, ataşându-se şi dovezile de comunicare a acestora.
(4) Neprezentarea părţilor nu împiedică soluţionarea cererii. În cazul în care inculpatul se află în stare de arest
preventiv sau arest la domiciliu, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă poate dispune
aducerea acestuia la judecarea strămutării, dacă apreciază că prezenţa sa este necesară pentru soluţionarea cererii.
(5) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă acordă cuvântul părţii care a formulat cererea de
strămutare, celorlalte părţi prezente, precum şi procurorului. Dacă procurorul a formulat cererea, acestuia i se acordă
primul cuvântul.
Art. 74: Soluţionarea cererii
(1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea de strămutare prin sentinţă.
(2) În cazul în care găseşte cererea întemeiată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune strămutarea judecării cauzei
la o curte de apel învecinată curţii de la care se solicită strămutarea, iar curtea de apel dispune strămutarea judecării
cauzei la una dintre instanţele de acelaşi grad cu instanţa de la care se solicită strămutarea din circumscripţia sa.
(3) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă hotărăşte în ce măsură se menţin actele
îndeplinite în faţa instanţei de la care s-a strămutat cauza.
(4) Instanţa de la care a fost strămutată cauza, precum şi instanţa la care s-a strămutat cauza vor fi înştiinţate de
îndată despre admiterea cererii de strămutare.
(5) Dacă instanţa de la care a fost strămutată cauza a procedat între timp la judecarea cauzei, hotărârea pronunţată
este desfiinţată prin efectul admiterii cererii de strămutare.
(6) Sentinţa prevăzută la alin. (1) nu este supusă niciunei căi de atac.
Art. 75: Alte dispoziţii
(1) După strămutarea cauzei, contestaţiile şi celelalte căi de atac se judecă de instanţele corespunzătoare din
circumscripţia instanţei la care s-a strămutat cauza.
(2) Prevederile art. 71-74 se aplică în mod corespunzător şi în procedura de cameră preliminară.
(3) Când strămutarea se dispune în cursul procedurii de cameră preliminară, judecarea cauzei se efectuează de către
instanţa la care s-a strămutat cauza, iar procurorul căruia i-a fost restituit dosarul, dacă dispune din nou trimiterea în
judecată, va sesiza tot instanţa la care s-a strămutat cauza, cu excepţia situaţiei în care aceasta nu mai este
competentă.
(la data 23-mai-2016 Art. 75, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 11. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(4) În cazul în care se dispune strămutarea judecării căii de atac a apelului, rejudecarea cauzei, în caz de desfiinţare a
sentinţei cu trimitere spre rejudecare, se va efectua de către instanţa corespunzătoare în grad celei care a soluţionat
fondul din circumscripţia celei la care s-a strămutat cauza, indicată prin decizia de desfiinţare.
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Art. 76: Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei
(1) Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să
desemneze o altă curte de apel decât cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, care să fie
sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul.
(2) Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere curţii de apel competente să
desemneze un alt tribunal sau, după caz, o altă judecătorie decât cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în
primă instanţă, care să fie sesizate în cazul în care se va emite rechizitoriul.
(3) Dispoziţiile art. 71 se aplică în mod corespunzător.
(4) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea în camera de consiliu, în
termen de 15 zile.
(5) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă dispune, prin încheiere motivată, fie respingerea
cererii, fie admiterea cererii şi desemnarea unei instanţe egale în grad cu cea căreia i-ar reveni competenţa să judece
cauza în primă instanţă, care să fie sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul.
(6) Încheierea prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea nu este
supusă niciunei căi de atac.
(7) În cazul respingerii cererii de desemnare a altei instanţe pentru judecarea cauzei formulate, în aceeaşi cauză nu
mai poate fi formulată o nouă cerere pentru aceleaşi motive.
(la data 01-feb-2014 Art. 76 din partea 1, titlul III, capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 43. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPIT OLUL III: Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora
Art. 77: Suspectul
Persoana cu privire la care, din datele şi probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă
prevăzută de legea penală se numeşte suspect.
Art. 78: Drepturile suspectului
Suspectul are drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, dacă legea nu prevede altfel.
Art. 79: Persoana vătămată
Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală se numeşte persoană vătămată.
Art. 80: Desemnarea unui reprezentant al persoanelor vătămate
(1) În situaţia în care în cauză există un număr mare de persoane vătămate care nu au interese contrarii, acestea pot
desemna o persoană care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal. În cazul în care persoanele vătămate nu
şi-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfăşurare a procesului penal, procurorul sau instanţa de
judecată poate desemna, prin ordonanţă, respectiv prin încheiere motivată, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta
interesele. Încheierea sau ordonanţa va fi comunicată persoanelor vătămate, care trebuie să încunoştinţeze, în termen
de 3 zile de la primirea comunicării, procurorul sau instanţa în cazul în care refuză să fie reprezentaţi prin avocatul
desemnat din oficiu. Toate actele de procedură comunicate reprezentantului sau de care reprezentantul a luat
cunoştinţă sunt prezumate a fi cunoscute de către persoanele reprezentate.
(la data 01-feb-2014 Art. 80, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 44. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Reprezentantul persoanelor vătămate exercită toate drepturile recunoscute de lege acestora.
Art. 81: Drepturile persoanei vătămate
În cadrul procesului penal, persoana vătămată are următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;
b) dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
c) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;
d) dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu
condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care
aceste informaţii să îi fie comunicate;
e) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
f) dreptul de a fi ascultată;
g) dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;
g1 ) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate
comunica în limba română. În cazurile urgente se pot folosi mijloace tehnice de comunicare, dacă se apreciază că
acest lucru este necesar şi că nu împiedică exercitarea drepturilor persoanei vătămate;
(la data 23-mai-2016 Art. 81, litera G^1. din partea 1, titlul III, capitolul III modificat de Art. II, punctul 12. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

g2 ) dreptul de a i se comunica traducerea într-o limbă pe care o înţelege a oricărei soluţii de netrimitere în judecată,
atunci când nu înţelege limba română;
(la data 23-mai-2016 Art. 81, litera G^1. din partea 1, titlul III, capitolul III completat de Art. II, punctul 13. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

h) dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;
i) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
j) alte drepturi prevăzute de lege.
(2) Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală pentru care acţiunea penală
se pune în mişcare din oficiu şi care nu doreşte să participe la procesul penal trebuie să înştiinţeze despre aceasta
organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate de martor.
(la data 01-feb-2014 Art. 81, litera J. din partea 1, titlul III, capitolul III completat de Art. 102, punctul 46. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPIT OLUL IV: Inculpatul şi drepturile acestuia
Art. 82: Inculpatul
Persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală devine parte în procesul penal şi se numeşte inculpat.
Art. 83: Drepturile inculpatului
În cursul procesului penal, inculpatul are următoarele drepturi:
a) dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea
declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de
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probă împotriva sa;
a1 ) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;
(la data 01-feb-2014 Art. 83, litera A. din partea 1, titlul III, capitolul IV completat de Art. 102, punctul 47. din titlul III din Legea 255/2013 )

b) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
c) dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i
se desemna un avocat din oficiu;
d) dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune
concluzii;
e) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
f) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate
comunica în limba română;
g) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
g1 ) dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;
(la data 01-feb-2014 Art. 83, litera G. din partea 1, titlul III, capitolul IV completat de Art. 102, punctul 48. din titlul III din Legea 255/2013 )

h) alte drepturi prevăzute de lege.
CAPIT OLUL V: Partea civilă şi drepturile acesteia
Art. 84: Partea civilă
(1) Persoana vătămată care exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal este parte în procesul penal şi se
numeşte parte civilă.
(2) Au calitatea de parte civilă şi succesorii persoanei prejudiciate, dacă exercită acţiunea civilă în cadrul procesului
penal.
Art. 85: Drepturile părţii civile
(1) În cursul procesului penal, partea civilă are drepturile prevăzute la art. 81.
(2) Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infracţiune nu înlătură dreptul acestei persoane
de a participa în calitate de persoană vătămată în aceeaşi cauză.
(la data 01-feb-2014 Art. 85, alin. (2) din partea 1, titlul III, capitolul V modificat de Art. 102, punctul 49. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Dispoziţiile art. 80 se aplică în mod corespunzător în cazul în care există un număr foarte mare de părţi civile.
CAPIT OLUL VI: Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia
Art. 86: Partea responsabilă civilmente
(la data 21-feb-2018 Art. 86 din partea 1, titlul III, capitolul VI a se vedea recurs in interesul legii Decizia 26/2017 )
(la data 06-apr-2016 Art. 86 din partea 1, titlul III, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Decizia 1/2016 )

Persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură
sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal
şi se numeşte parte responsabilă civilmente.
(la data 01-feb-2014 Art. 86 din partea 1, titlul III, capitolul VI modificat de Art. 102, punctul 50. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 87: Drepturile părţii responsabile civilmente
(1) În cursul procesului penal, partea responsabilă civilmente are drepturile prevăzute la art. 81.
(2) Drepturile părţii responsabile civilmente se exercită în limitele şi în scopul soluţionării acţiunii civile.
CAPIT OLUL VII: Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea
Art. 88: Avocatul
(1) Avocatul asistă sau reprezintă, în procesul penal, părţile ori subiecţii procesuali principali, în condiţiile legii.
(2) Nu poate fi avocat al unei părţi sau al unui subiect procesual principal:
a) soţul ori ruda până la gradul al IV-lea cu procurorul sau cu judecătorul;
b) martorul citat în cauză;
c) cel care a participat în aceeaşi cauză în calitate de judecător sau de procuror;
d) o altă parte sau un alt subiect procesual.
(3) Avocatul ales sau desemnat din oficiu este obligat să asigure asistenţa juridică a părţilor ori a subiecţilor procesuali
principali.
(la data 01-feb-2014 Art. 88, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 51. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Părţile sau subiecţii procesuali principali cu interese contrare nu pot fi asistaţi sau reprezentaţi de acelaşi avocat.
(la data 01-feb-2014 Art. 88, alin. (4) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 51. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 89: Asistenţa juridică a suspectului sau a inculpatului
(1) Suspectul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de unul ori de mai mulţi avocaţi în tot cursul urmăririi penale, al
procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, iar organele judiciare sunt obligate să îi aducă la cunoştinţă acest drept.
Asistenţa juridică este asigurată atunci când cel puţin unul dintre avocaţi este prezent.
(2) Persoana reţinută sau arestată are dreptul să ia contact cu avocatul, asigurându-i-se confidenţialitatea
comunicărilor, cu respectarea măsurilor necesare de supraveghere vizuală, de pază şi securitate, fără să fie
interceptată sau înregistrată convorbirea dintre ei. Probele obţinute cu încălcarea prezentului alineat se exclud.
Art. 90: Asistenţa juridică obligatorie a suspectului sau a inculpatului
Asistenţa juridică este obligatorie:
a) când suspectul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de detenţie ori într-un centru educativ, când este
reţinut sau arestat, chiar în altă cauză, când faţă de acesta a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale,
chiar în altă cauză, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
b) în cazul în care organul judiciar apreciază că suspectul ori inculpatul nu şi-ar putea face singur apărarea;
c) în cursul procedurii în cameră preliminară şi în cursul judecăţii în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea
săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.
(la data 23-mai-2016 Art. 90, litera C. din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 14. din Ordonanta urgenta 18/2016 )
(la data 04-nov-2016 Art. 90, litera C. din partea 1, titlul III, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Decizia 21/2016 )
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Art. 91: Avocatul din oficiu
(1) În cazurile prevăzute în art. 90, dacă suspectul sau inculpatul nu şi-a ales un avocat, organul judiciar ia măsuri
pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
(2) În tot cursul procesului penal, când asistenţa juridică este obligatorie, dacă avocatul ales lipseşte nejustificat, nu
asigură substituirea sau refuză nejustificat să exercite apărarea, deşi a fost asigurată exercitarea tuturor drepturilor
procesuale, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care să îl înlocuiască, acordându-i
acestuia un termen rezonabil şi înlesnirile necesare pentru pregătirea unei apărări efective, făcându-se menţiune despre
aceasta într-un proces-verbal ori, după caz, în încheierea de şedinţă. În cursul judecăţii, când asistenţa juridică este
obligatorie, dacă avocatul ales lipseşte nejustificat la termenul de judecată, nu asigură substituirea sau refuză să
efectueze apărarea, deşi a fost asigurată exercitarea tuturor drepturilor procesuale, instanţa ia măsuri pentru
desemnarea unui avocat din oficiu care să îl înlocuiască, acordându-i un termen de minimum 3 zile pentru pregătirea
apărării.
(la data 01-feb-2014 Art. 91, alin. (2) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 52. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Avocatul din oficiu desemnat este obligat să se prezinte ori de câte ori este solicitat de organul judiciar, asigurând o
apărare concretă şi efectivă în cauză.
(la data 01-feb-2014 Art. 91, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 52. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Delegaţia apărătorului din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales.
(5) Dacă la judecarea cauzei avocatul lipseşte şi nu poate fi înlocuit în condiţiile alin. (2), cauza se amână.
Art. 92: Drepturile avocatului suspectului şi inculpatului
(la data 01-feb-2014 Art. 92 din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 53. din titlul III din Legea 255/2013 )

(1) În cursul urmăririi penale, avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de
urmărire penală, cu excepţia:
a) situaţiei în care se utilizează metodele speciale de supraveghere ori cercetare, prevăzute în cap. IV din titlul IV;
b) percheziţiei corporale sau a vehiculelor în cazul infracţiunilor flagrante.
(la data 01-feb-2014 Art. 92, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 54. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Avocatul suspectului sau inculpatului poate solicita să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire
penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi. Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax,
e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
(3) Lipsa avocatului nu împiedică efectuarea actului de urmărire penală sau a audierii, dacă există dovada că acesta a
fost încunoştinţat în condiţiile alin. (2).
(4) Avocatul suspectului sau inculpatului are de asemenea dreptul să participe la audierea oricărei persoane de către
judecătorul de drepturi şi libertăţi, să formuleze plângeri, cereri şi memorii.
(5) În cazul efectuării percheziţiei domiciliare, încunoştinţarea prevăzută la alin. (2) se poate face şi după prezentarea
organului de urmărire penală la domiciliul persoanei ce urmează să fie percheziţionată.
(6) În cazul în care avocatul suspectului sau al inculpatului este prezent la efectuarea unui act de urmărire penală, se
face menţiune despre aceasta şi despre eventualele obiecţiuni formulate, iar actul este semnat şi de avocat.
(la data 01-feb-2014 Art. 92, alin. (6) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 54. din titlul III din Legea 255/2013 )

(7) În cursul procedurii de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, avocatul are dreptul să consulte actele dosarului, să
îl asiste pe inculpat, să exercite drepturile procesuale ale acestuia, să formuleze plângeri, cereri, memorii, excepţii şi
obiecţiuni.
(la data 01-feb-2014 Art. 92, alin. (7) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 54. din titlul III din Legea 255/2013 )

(8) Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pentru pregătirea şi
realizarea unei apărări efective.
Art. 93: Asistenţa juridică a persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
(1) În cursul urmăririi penale, avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente are
dreptul să fie încunoştinţat în condiţiile art. 92 alin. (2), să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală în
condiţiile art. 92, dreptul de a consulta actele dosarului şi de a formula cereri şi a depune memorii. Dispoziţiile art. 89
alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 93, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 55. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente are dreptul prevăzut la art. 92 alin.
(8).
(3) În cursul judecăţii, avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente exercită
drepturile persoanei asistate, cu excepţia celor pe care aceasta le exercită personal, şi dreptul de a consulta actele
dosarului.
(4) Asistenţa juridică este obligatorie când persoana vătămată sau partea civilă este o persoană lipsită de capacitate
de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
(5) Când organul judiciar apreciază că din anumite motive persoana vătămată, partea civilă sau partea responsabilă
civilmente nu şi-ar putea face singură apărarea, dispune luarea măsurilor pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
Art. 94: Consultarea dosarului
(la data 07-iul-2015 Art. 94 din partea 1, titlul III, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 64/2015 )

(1) Avocatul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul
procesului penal. Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrâns în mod abuziv.
(la data 01-feb-2014 Art. 94, alin. (1) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 56. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informaţii din
dosar, precum şi de a obţine fotocopii pe cheltuiala clientului.
(3) În cursul urmăririi penale, procurorul stabileşte data şi durata consultării într-un termen rezonabil. Acest drept
poate fi delegat organului de cercetare penală.
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(la data 01-feb-2014 Art. 94, alin. (3) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 56. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) În cursul urmăririi penale, procurorul poate restricţiona motivat consultarea dosarului, dacă prin aceasta s-ar putea
aduce atingere bunei desfăşurări a urmăririi penale. După punerea în mişcare a acţiunii penale, restricţionarea se poate
dispune pentru cel mult 10 zile.
(la data 01-feb-2014 Art. 94, alin. (4) din partea 1, titlul III, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 56. din titlul III din Legea 255/2013 )

(5) În cursul urmăririi penale, avocatul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea sau secretul datelor şi actelor de care
a luat cunoştinţă cu ocazia consultării dosarului.
(6) În toate cazurile, avocatului nu îi poate fi restricţionat dreptul de a consulta declaraţiile părţii sau ale subiectului
procesual principal pe care îl asistă ori îl reprezintă.
(7) În vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunoştinţă de întreg materialul dosarului de
urmărire penală în procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi privind măsurile privative sau
restrictive de drepturi, la care avocatul participă.
(8) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător cu privire la dreptul părţilor şi al subiecţilor procesuali
principali de a consulta dosarul.
(la data 01-feb-2014 Art. 94, alin. (7) din partea 1, titlul III, capitolul VII completat de Art. 102, punctul 57. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 95: Dreptul de a formula plângere
(1) Avocatul are dreptul de a formula plângere, potrivit art. 336-339.
(2) În situaţiile prevăzute la art. 89 alin. (2), art. 92 alin. (2) şi art. 94, procurorul ierarhic superior este obligat să
rezolve plângerea şi să comunice soluţia, precum şi motivarea acesteia, în cel mult 48 de ore.
Art. 96: Reprezentarea
În cursul procesului penal, suspectul, inculpatul, celelalte părţi, precum şi persoana vătămată pot fi reprezentaţi, cu
excepţia cazurilor în care prezenţa acestora este obligatorie sau este apreciată ca fiind necesară de procuror,
judecător sau instanţa de judecată, după caz.

TITLUL IV: Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
CAPIT OLUL I: Reguli generale
Art. 97: Proba şi mijloacele de probă
(1) Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la
identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi
care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal.
(2) Proba se obţine în procesul penal prin următoarele mijloace:
a) declaraţiile suspectului sau ale inculpatului;
b) declaraţiile persoanei vătămate;
c) declaraţiile părţii civile sau ale părţii responsabile civilmente;
d) declaraţiile martorilor;
e) înscrisuri, rapoarte de expertiză sau constatare, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probă;
(la data 01-feb-2014 Art. 97, alin. (2), litera E. din partea 1, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 58. din titlul III din Legea
255/2013 )

f) orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege.
(3) Procedeul probatoriu este modalitatea legală de obţinere a mijlocului de probă.
(la data 01-feb-2014 Art. 97, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul I completat de Art. 102, punctul 59. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 98: Obiectul probaţiunii
Constituie obiect al probei:
a) existenţa infracţiunii şi săvârşirea ei de către inculpat;
b) faptele privitoare la răspunderea civilă, atunci când există parte civilă;
c) faptele şi împrejurările de fapt de care depinde aplicarea legii;
d) orice împrejurare necesară pentru justa soluţionare a cauzei.
Art. 99: Sarcina probei
(1) În acţiunea penală sarcina probei aparţine în principal procurorului, iar în acţiunea civilă, părţii civile ori, după caz,
procurorului care exercită acţiunea civilă în cazul în care persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau
are capacitate de exerciţiu restrânsă.
(2) Suspectul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, nefiind obligat să îşi dovedească nevinovăţia, şi
are dreptul de a nu contribui la propria acuzare.
(3) În procesul penal, persoana vătămată, suspectul şi părţile au dreptul de a propune organelor judiciare
administrarea de probe.
Art. 100: Administrarea probelor
(1) În cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală strânge şi administrează probe atât în favoarea, cât şi în
defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu ori la cerere.
(2) În cursul judecăţii, instanţa administrează probe la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părţilor şi, în
mod subsidiar, din oficiu, atunci când consideră necesar pentru formarea convingerii sale.
(3) Cererea privitoare la administrarea unor probe formulată în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii se admite
ori se respinge, motivat, de către organele judiciare.
(la data 01-feb-2014 Art. 100, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 60. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Organele judiciare pot respinge o cerere privitoare la administrarea unor probe atunci când:
a) proba nu este relevantă în raport cu obiectul probaţiunii din cauză;
b) se apreciază că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente
mijloace de probă;
c) proba nu este necesară, întrucât faptul este notoriu;
d) proba este imposibil de obţinut;
e) cererea a fost formulată de o persoană neîndreptăţită;
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f) administrarea probei este contrară legii.
Art. 101: Principiul loialităţii administrării probelor
(1) Este oprit a se întrebuinţa violenţe, ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau
îndemnuri în scopul de a se obţine probe.
(2) Nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care afectează capacitatea persoanei de a-şi aminti şi de a relata
în mod conştient şi voluntar faptele care constituie obiectul probei. Interdicţia se aplică chiar dacă persoana ascultată îşi
dă consimţământul la utilizarea unei asemenea metode sau tehnici de ascultare.
(3) Este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care acţionează pentru acestea să provoace o persoană
să săvârşească ori să continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii unei probe.
Art. 102: Excluderea probelor obţinute în mod nelegal
(1) Probele obţinute prin tortură, precum şi probele derivate din acestea nu pot fi folosite în cadrul procesului penal.
(2) Probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal.
(3) Nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost
administrată determină excluderea probei.
(la data 01-feb-2014 Art. 102, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 61. din titlul III din Legea 255/2013 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) şi constată că
acestea sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma "excluderea probei", din cuprinsul lor, se înţelege şi
eliminarea mijloacelor de probă din dosarul cauzei.
(la data 26-feb-2018 Art. 102, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 22/2018 )

(4) Probele derivate se exclud dacă au fost obţinute în mod direct din probele obţinute în mod nelegal şi nu puteau fi
obţinute în alt mod.
(5) [textul din Art. 102, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
62. din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 103: Aprecierea probelor
(1) Probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege şi sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma
evaluării tuturor probelor administrate în cauză.
(2) În luarea deciziei asupra existenţei infracţiunii şi a vinovăţiei inculpatului instanţa hotărăşte motivat, cu trimitere la
toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost
dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.
(3) Hotărârea de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei nu se poate
întemeia în măsură determinantă pe declaraţiile investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejaţi.
(la data 01-feb-2014 Art. 103, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 63. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPIT OLUL II: Audierea persoanelor
SECŢ IUNEA 1: Reguli generale în materia audierii persoanelor
Art. 104: Persoanele audiate în cursul procesului penal
În cursul procesului penal, în condiţiile prevăzute de lege, pot fi audiate următoarele persoane: suspectul, inculpatul,
persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente, martorii şi experţii.
Art. 105: Audierea prin interpret
(1) Ori de câte ori persoana audiată nu înţelege, nu vorbeşte sau nu se exprimă bine în limba română, audierea se face
prin interpret. Interpretul poate fi desemnat de organele judiciare sau ales de părţi ori persoana vătămată, dintre
interpreţii autorizaţi, potrivit legii.
(2) În mod excepţional, în situaţia în care se impune luarea urgentă a unei măsuri procesuale sau dacă nu se poate
asigura un interpret autorizat, audierea poate avea loc în prezenţa oricărei persoane care poate comunica cu cel
ascultat, organul judiciar având însă obligaţia de a relua audierea prin interpret imediat ce aceasta este posibilă.
(3) Dacă persoana audiată este surdă, mută sau surdo-mută, audierea se face cu participarea unei persoane care are
capacitatea de a comunica prin limbajul special. În această situaţie comunicarea se poate face şi în scris.
(4) În cazuri excepţionale, dacă nu este prezentă o persoană autorizată care poate comunica prin limbajul special, iar
comunicarea nu se poate realiza în scris, audierea persoanelor prevăzute la alin. (3) se va face cu ajutorul oricărei
persoane care are aptitudini de comunicare, dispoziţiile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 105, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 64. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 106: Reguli speciale privind ascultarea
(1) Dacă, în timpul audierii unei persoane, aceasta prezintă semne vizibile de oboseală excesivă sau simptomele unei
boli care îi afectează capacitatea fizică ori psihică de a participa la ascultare, organul judiciar dispune întreruperea
ascultării şi, dacă este cazul, ia măsuri pentru ca persoana să fie consultată de un medic.
(2) Persoana aflată în detenţie poate fi audiată la locul de deţinere prin videoconferinţă, în cazuri excepţionale şi dacă
organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor
părţilor.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă persoana audiată se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 90,
ascultarea nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului la locul de deţinere.
(la data 01-feb-2014 Art. 106 din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 65. din titlul III din Legea 255/2013 )

SECŢ IUNEA 2: Audierea suspectului sau a inculpatului
Art. 107: Întrebările privind persoana suspectului sau a inculpatului
(1) La începutul primei audieri, organul judiciar adresează întrebări suspectului sau inculpatului cu privire la nume,
prenume, poreclă, data şi locul naşterii, codul numeric personal, numele şi prenumele părinţilor, cetăţenia, starea civilă,
situaţia militară, studiile, profesia ori ocupaţia, locul de muncă, domiciliul şi adresa unde locuieşte efectiv şi adresa la
care doreşte să îi fie comunicate actele de procedură, antecedentele penale sau dacă împotriva sa se desfăşoară un alt
proces penal, dacă solicită un interpret în cazul în care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română ori nu se poate
exprima, precum şi cu privire la orice alte date pentru stabilirea situaţiei sale personale.
(la data 01-feb-2014 Art. 107, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 66. din titlul III din Legea
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(2) Întrebările prevăzute la alin. (1) se repetă la audierile ulterioare doar atunci când organul judiciar consideră
necesar.
Art. 108: Comunicarea drepturilor şi a obligaţiilor
(1) Organul judiciar comunică suspectului sau inculpatului calitatea în care este audiat, fapta prevăzută de legea penală
pentru săvârşirea căreia este suspectat sau pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi încadrarea juridică a
acesteia.
(2) Suspectului sau inculpatului i se aduc la cunoştinţă drepturile prevăzute la art. 83, precum şi următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei
obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea
sa preventivă;
b) obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul
neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a
luat la cunoştinţă.
(3) În cursul urmăririi penale, înainte de prima audiere a suspectului sau inculpatului, i se aduc la cunoştinţă drepturile şi
obligaţiile prevăzute la alin. (2). Aceste drepturi şi obligaţii i se comunică şi în scris, sub semnătură, iar în cazul în care
nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.
(la data 01-feb-2014 Art. 108, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 67. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Organul judiciar trebuie să aducă la cunoştinţa inculpatului posibilitatea încheierii, în cursul urmăririi penale, a unui
acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, iar în cursul judecăţii posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei
prevăzute de lege, ca urmare a recunoaşterii învinuirii.
(la data 01-feb-2014 Art. 108, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 102, punctul 68. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 109: Modul de ascultare
(1) După îndeplinirea dispoziţiilor art. 107 şi 108, suspectul sau inculpatul este lăsat să declare tot ceea ce doreşte
referitor la fapta prevăzută de legea penală care i-a fost comunicată, după care i se pot pune întrebări.
(2) Suspectul sau inculpatul are dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte, cât şi în cursul audierii, iar organul
judiciar, când consideră necesar, poate permite acestuia să utilizeze însemnări şi notiţe proprii.
(3) În cursul audierii, suspectul sau inculpatul îşi poate exercita dreptul la tăcere cu privire la oricare dintre faptele ori
împrejurările despre care este întrebat.
(la data 01-feb-2014 Art. 109, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 69. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 110: Consemnarea declaraţiilor
(1) Declaraţiile suspectului sau inculpatului se consemnează în scris. În declaraţie se consemnează întrebările adresate
pe parcursul ascultării, menţionându-se cine le-a formulat, şi se menţionează de fiecare dată ora începerii şi ora
încheierii ascultării.
(la data 01-feb-2014 Art. 110, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 70. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Dacă este de acord cu conţinutul declaraţiei scrise, suspectul sau inculpatul o semnează. Dacă suspectul sau
inculpatul are de făcut completări, rectificări ori precizări, acestea sunt indicate în finalul declaraţiei, fiind urmate de
semnătura suspectului sau a inculpatului.
(3) Când suspectul sau inculpatul nu poate sau refuză să semneze, organul judiciar consemnează acest lucru în
declaraţia scrisă.
(4) Declaraţia scrisă este semnată şi de organul de urmărire penală care a procedat la audierea suspectului sau a
inculpatului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi ori de preşedintele completului de judecată şi de grefier, de avocatul
suspectului, inculpatului, al persoanei vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente, dacă aceştia au fost
prezenţi, precum şi de interpret când declaraţia a fost luată printr-un interpret.
(la data 01-feb-2014 Art. 110, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 70. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau
audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia suspectului sau
inculpatului, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.
SECŢ IUNEA 3: Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
Art. 111: Modul de audiere a persoanei vătămate
(1) La începutul primei audieri, organul judiciar adresează persoanei vătămate întrebările prevăzute la art. 107, care se
aplică în mod corespunzător.
(2) Persoanei vătămate i se aduc la cunoştinţă următoarele drepturi şi obligaţii:
a) dreptul de a fi asistată de avocat, iar în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din
oficiu;
b) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, în condiţiile prevăzute de
lege;
d) dreptul de a fi încunoştinţată cu privire la desfăşurarea procedurii, dreptul de a formula plângere prealabilă, precum şi
dreptul de a se constitui parte civilă;
e) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare;
f) obligaţia de a comunica orice schimbare de adresă;
g) [textul din Art. 111, alin. (2), litera G. din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014
de Art. 102, punctul 71. din titlul III din Legea 255/2013]
(3) Dispoziţiile art. 109 alin. (1) şi (2) şi ale art. 110 se aplică în mod corespunzător.
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(4) În cursul urmăririi penale, audierea persoanei vătămate se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo,
atunci când organul de urmărire penală consideră necesar sau atunci când persoana vătămată a solicitat aceasta în
mod expres, iar înregistrarea este posibilă.
(5) Persoanei vătămate i se aduce la cunoştinţă cu ocazia primei audieri faptul că, în cazul în care inculpatul va fi privat
de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, poate să fie informată cu privire la punerea în
libertate în orice mod sau evadarea acestuia.
(la data 23-mai-2016 Art. 111, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 15. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(6) În cazul persoanelor vătămate pentru care a fost stabilită în condiţiile legii existenţa unor nevoi specifice de
protecţie, organul judiciar poate dispune una sau mai multe dintre următoarele măsuri, atunci când este posibil şi când
acesta apreciază că nu se aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor:
a) audierea acestora în incinte concepute sau adaptate acestui scop;
b) audierea acestora prin intermediul sau în prezenţa unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor;
c) audierea acestora, cât şi eventuala lor reaudiere se realizează de aceeaşi persoană, dacă acest lucru este posibil şi
dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor
părţilor.
(7) Audierea de către organele de cercetare penală a persoanelor vătămate care au fost victime ale infracţiunii de
violenţă în familie, prevăzută de art. 199 din Codul penal, ale infracţiunilor de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un
minor şi corupere sexuală a minorilor, prevăzute la art. 218-221 din Codul penal, ale infracţiunii de rele tratamente
aplicate minorului, prevăzută la art. 197 din Codul penal, hărţuire, prevăzută de art. 208 din Codul penal, şi hărţuire
sexuală, prevăzută de art. 223 din Codul penal, precum şi în alte cazuri în care, din cauza împrejurărilor comiterii faptei,
acest lucru se apreciază ca fiind necesar, se efectuează numai de către o persoană de acelaşi sex cu persoana
vătămată, la cererea acesteia, cu excepţia cazului când organul judiciar apreciază că aceasta aduce atingere bunei
desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.
(8) Dacă persoana vătămată este minor, înregistrarea audierii acesteia prin mijloace tehnice audio sau audiovideo este
obligatorie în toate cazurile. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia
persoanei vătămate, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.
(9) Audierea persoanei vătămate de către organul judiciar care a înregistrat o plângere cu privire la săvârşirea unei
infracţiuni se desfăşoară de îndată, iar, dacă acest lucru nu este posibil, se va realiza ulterior depunerii plângerii, fără
întârzieri nejustificate.
(10) Declaraţia dată de persoana vătămată în condiţiile alin. (9) constituie mijloc de probă chiar dacă a fost
administrată înainte de începerea urmăririi penale.
(la data 23-mai-2016 Art. 111, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 16. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 112: Modul de audiere a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
(1) Audierea părţii civile şi a părţii responsabile civilmente se face potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (1), (3) şi (4), care
se aplică în mod corespunzător.
(2) Părţii civile, precum şi părţii responsabile civilmente li se aduc la cunoştinţă următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi asistate de avocat, iar în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a li se desemna un avocat din
oficiu;
b) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii în legătură cu soluţionarea
laturii civile a cauzei, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 113: Protecţia persoanei vătămate şi a părţii civile
(1) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege referitoare la statutul de martor ameninţat sau vulnerabil
ori pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii, organul de urmărire penală poate dispune faţă de persoana vătămată
ori faţă de partea civilă măsurile de protecţie prevăzute la art. 124-130, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Sunt prezumate vulnerabile victimele copii, victimele care sunt în relaţie de dependenţă faţă de autorul infracţiunii,
victimele terorismului, ale criminalităţii organizate, ale traficului de persoane, ale violenţei în cadrul relaţiilor apropiate,
ale violenţei sexuale sau ale exploatării, victimele infracţiunilor săvârşite din ură şi victimele afectate de o infracţiune din
cauza prejudecăţilor sau din motive de discriminare care ar putea avea legătură în special cu caracteristicile lor
personale, victimele cu dizabilităţi, precum şi victimele care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a gravităţii
infracţiunii.
(3) Dacă persoana vătămată sau partea civilă se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), organul de
urmărire penală îi aduce la cunoştinţă măsurile de protecţie care pot fi luate, conţinutul lor şi posibilitatea de a renunţa
la acestea. Renunţarea persoanei vătămate sau a părţii civile la luarea măsurilor de protecţie se consemnează în scris
şi se semnează de către aceasta, în prezenţa reprezentantului legal, dacă este cazul.
(4) Reaudierea persoanei vătămate se face numai dacă acest lucru este strict necesar pentru desfăşurarea procesului
penal.
(5) La audiere, persoana vătămată poate fi însoţită, la cererea sa, de către reprezentantul său legal şi de către o altă
persoană desemnată de către persoana vătămată, cu excepţia cazului în care organul judiciar decide motivat în sens
contrar.
(6) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta persoanei vătămate şi există motive pentru a se considera că
aceasta este minor, persoana vătămată va fi prezumată a fi minor.
(la data 23-mai-2016 Art. 113 din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 17. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

SECŢ IUNEA 4: Audierea martorilor
Art. 114: Persoanele audiate ca martor
(1) Poate fi audiată în calitate de martor orice persoană care are cunoştinţă despre fapte sau împrejurări de fapt care
constituie probă în cauza penală.
(2) Orice persoană citată în calitate de martor are următoarele obligaţii:
a) de a se prezenta în faţa organului judiciar care a citat-o la locul, ziua şi ora arătate în citaţie;
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b) de a depune jurământ sau declaraţie solemnă în faţa instanţei;
c) de a spune adevărul.
(3) Calitatea de martor are întâietate faţă de calitatea de expert sau de avocat, de mediator ori de reprezentant al
uneia dintre părţi sau al unui subiect procesual principal, cu privire la faptele şi împrejurările de fapt pe care persoana lea cunoscut înainte de a dobândi această calitate.
(4) Pot fi audiate în calitate de martor şi persoanele care au întocmit procese-verbale în temeiul art. 61 şi 62.
Art. 115: Capacitatea de a fi martor
(1) Orice persoană poate fi citată şi audiată în calitate de martor, cu excepţia părţilor şi a subiecţilor procesuali
principali.
(2) Persoanele care se află într-o situaţie ce pune la îndoială, în mod rezonabil, capacitatea de a fi martor pot fi audiate
doar atunci când organul judiciar constată că persoana este capabilă să relateze în mod conştient fapte şi împrejurări
de fapt conforme cu realitatea.
(3) Pentru a decide cu privire la capacitatea unei persoane de a fi martor, organul judiciar dispune, la cerere sau din
oficiu, orice examinare necesară, prin mijloacele prevăzute de lege.
Art. 116: Obiectul şi limitele declaraţiei martorului
(1) Martorul este audiat asupra unor fapte sau împrejurări de fapt care constituie obiectul probaţiunii în cauza în care a
fost citat.
(2) Audierea martorului poate fi extinsă asupra tuturor împrejurărilor necesare pentru verificarea credibilităţii sale.
(3) Nu pot face obiectul declaraţiei martorului acele fapte sau împrejurări al căror secret ori confidenţialitate poate fi
opusă prin lege organelor judiciare.
(la data 01-feb-2014 Art. 116, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 72. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Faptele sau împrejurările prevăzute la alin. (3) pot face obiectul declaraţiei martorului atunci când autoritatea
competentă sau persoana îndreptăţită îşi exprimă acordul în acest sens sau atunci când există o altă cauză legală de
înlăturare a obligaţiei de a păstra secretul sau confidenţialitatea.
(5) [textul din Art. 116, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 73. din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 117: Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declaraţii în calitate de martor
(1) Au dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor următoarele persoane:
a) soţul, ascendenţii şi descendenţii în linie directă, precum şi fraţii şi surorile suspectului sau inculpatului;
b) persoanele care au avut calitatea de soţ al suspectului sau al inculpatului.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 117
alin. (1) lit. a) şi lit. b), care exclude de la dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor persoanele care au
stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi, este neconstituţională.
(la data 23-oct-2017 Art. 117, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 562/2017 )

(2) După comunicarea drepturilor şi obligaţiilor potrivit art. 120, organele judiciare comunică persoanelor prevăzute la
alin. (1) dreptul de a nu da declaraţii în calitate de martor.
(3) Dacă persoanele prevăzute la alin. (1) sunt de acord să dea declaraţii, în privinţa acestora sunt aplicabile dispoziţiile
privitoare la drepturile şi obligaţiile martorilor.
(4) Persoana care îndeplineşte una dintre calităţile prevăzute la alin. (1) în raport cu unul dintre suspecţi sau inculpaţi
este scutită de obligaţia de a depune mărturie şi împotriva celorlalţi suspecţi sau inculpaţi, în cazul în care declaraţia sa
nu poate fi limitată doar la aceştia din urmă.
(la data 01-feb-2014 Art. 117, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 74. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 118: Dreptul martorului de a nu se acuza
Declaraţia de martor dată de o persoană care, în aceeaşi cauză, anterior declaraţiei a avut sau, ulterior, a dobândit
calitatea de suspect ori inculpat nu poate fi folosită împotriva sa. Organele judiciare au obligaţia să menţioneze, cu
ocazia consemnării declaraţiei, calitatea procesuală anterioară.
(la data 01-feb-2014 Art. 118 din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 75. din titlul III din Legea 255/2013 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 118
din Codul de procedură penală, care nu reglementează dreptul martorului la tăcere şi la neautoincriminare, este
neconstituţională.
(la data 08-iul-2020 Art. 118 din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 236/2020 )

Art. 119: Întrebările privind persoana martorului
(1) Dispoziţiile art. 107 se aplică în mod corespunzător în cazul audierii martorului.
(2) Martorului i se comunică obiectul cauzei şi apoi este întrebat dacă este membru de familie sau fost soţ al
suspectului, inculpatului, persoanei vătămate ori al celorlalte părţi din procesul penal, dacă se află în relaţii de prietenie
sau de duşmănie cu aceste persoane, precum şi dacă a suferit vreo pagubă în urma săvârşirii infracţiunii.
(3) Martorului nu i se adresează întrebările privind persoana sa atunci când faţă de acesta s-a dispus o măsură de
protecţie a datelor de identitate.
Art. 120: Comunicarea drepturilor şi obligaţiilor
(1) Organul judiciar comunică martorului calitatea în care este audiat şi faptele sau împrejurările de fapt pentru
dovedirea cărora a fost propus ca martor.
(2) Martorului i se aduc apoi la cunoştinţă următoarele drepturi şi obligaţii:
a) dreptul de a fi supus măsurilor de protecţie şi de a beneficia de restituirea cheltuielilor prilejuite de chemarea în faţa
organelor judiciare, atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
b) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei
obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa;
c) obligaţia de a comunica în scris, în termen de 5 zile, orice schimbare a adresei la care este citat, atrăgându-i-se
atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate dispune împotriva sa sancţiunea prevăzută de art. 283 alin.
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(1);
d) obligaţia de a da declaraţii conforme cu realitatea, atrăgându-i-se atenţia că legea pedepseşte infracţiunea de
mărturie mincinoasă.
Art. 121: Jurământul şi declaraţia solemnă a martorului
(1) În cursul urmăririi penale şi judecăţii, după îndeplinirea dispoziţiilor art. 119 şi 120, organul de urmărire penală şi
preşedintele completului solicită martorului depunerea jurământului sau a declaraţiei solemne.
(2) Organul de urmărire penală şi preşedintele completului îl întreabă pe martor dacă doreşte să depună jurământ
religios sau declaraţie solemnă.
(3) Textul jurământului este următorul: "Jur că voi spune adevărul şi nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!". Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă în funcţie de credinţa religioasă a
martorului.
(4) În timpul depunerii jurământului, cu excepţiile impuse de credinţa religioasă, martorul ţine mâna dreaptă pe cruce
sau pe Biblie.
(5) În cazul în care martorul alege să facă o declaraţie solemnă, textul acesteia este următorul: "Mă oblig că voi spune
adevărul şi nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu."
(6) Dispoziţiile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător în procedura audierii anticipate, în faţa judecătorului de
drepturi şi libertăţi.
(la data 01-feb-2014 Art. 121, alin. (6) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 76. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 122: Modul de audiere a martorului
(1) Fiecare martor este audiat separat şi fără prezenţa altor martori.
(2) Martorul este lăsat să declare tot ceea ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările de fapt pentru dovedirea
cărora a fost propus, apoi i se pot adresa întrebări.
(3) Martorului nu i se pot adresa întrebări privind opţiunile politice, ideologice sau religioase ori alte circumstanţe
personale şi de familie, cu excepţia cazului în care acestea sunt strict necesare pentru aflarea adevărului în cauză sau
pentru verificarea credibilităţii martorului.
Art. 123: Consemnarea declaraţiilor
(1) Consemnarea declaraţiilor se face potrivit dispoziţiilor art. 110, care se aplică în mod corespunzător.
(2) În cursul urmăririi penale, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă
organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta şi înregistrarea este posibilă.
Art. 124: Cazurile speciale de audiere a martorului
(1) Audierea martorului minor în vârstă de până la 14 ani are loc în prezenţa unuia dintre părinţi, a tutorelui sau a
persoanei ori a reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţat minorul spre creştere şi educare.
(2) Dacă persoanele arătate la alin. (1) nu pot fi prezente sau au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată,
parte civilă, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză ori există suspiciunea rezonabilă că pot influenţa
declaraţia minorului, audierea acestuia are loc în prezenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare sau a unei rude cu
capacitate deplină de exerciţiu, stabilite de organul judiciar.
(3) Dacă se consideră necesar, la cerere sau din oficiu, organul de urmărire penală sau instanţa dispune ca la audierea
martorului minor să asiste un psiholog.
(4) Audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia.
(5) Martorului minor care la data audierii nu a împlinit vârsta de 14 ani nu i se comunică obligaţiile prevăzute la art. 120
alin. (2) lit. d) şi nu depune jurământ, dar i se atrage atenţia să spună adevărul.
(la data 23-mai-2016 Art. 124, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 18. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(6) [textul din Art. 124, alin. (6) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 77. din titlul III din Legea 255/2013]
(7) [textul din Art. 124, alin. (7) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 77. din titlul III din Legea 255/2013]
SECŢ IUNEA 5: Protecţia martorilor
SUBSECŢIUNEA 1: Protecţia martorilor ameninţaţi
Art. 125: Martorul ameninţat
În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea
profesională a martorului ori a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe
care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale, organul judiciar competent acordă acestuia statutul de
martor ameninţat şi dispune una ori mai multe dintre măsurile de protecţie prevăzute la art. 126 sau 127, după caz.
Art. 126: Măsurile de protecţie dispuse în cursul urmăririi penale
(1) În cursul urmăririi penale, odată cu acordarea statutului de martor ameninţat, procurorul dispune aplicarea uneia
sau a mai multora dintre următoarele măsuri:
a) supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare;
b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;
c) protecţia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care martorul va semna declaraţia sa;
d) audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi
imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente.
(2) Procurorul dispune aplicarea unei măsuri de protecţie din oficiu sau la cererea martorului, a uneia dintre părţi sau a
unui subiect procesual principal.
(3) În cazul aplicării măsurilor de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), declaraţia martorului nu va cuprinde adresa
reală sau datele sale de identitate, acestea fiind consemnate într-un registru special la care vor avea acces doar
organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa, în
condiţii de confidenţialitate.
(4) Procurorul dispune acordarea statutului de martor ameninţat şi aplicarea măsurilor de protecţie prin ordonanţă
motivată, care se păstrează în condiţii de confidenţialitate.
(5) Procurorul verifică, la intervale de timp rezonabile, dacă se menţin condiţiile care au determinat luarea măsurilor de
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protecţie, iar în caz contrar dispune, prin ordonanţă motivată, încetarea acestora.
(6)
(la data 19-iun-2019 Art. 126, alin. (6) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia
248/2019 )

[textul din Art. 126, alin. (6) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 a fost abrogat la 03-aug2019 de Actul din Decizia 248/2019]
(7) Dacă starea de pericol a apărut în cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din
oficiu sau la sesizarea procurorului, dispune măsurile de protecţie prevăzute la art. 127. Dispoziţiile art. 128 se aplică în
mod corespunzător.
(8) Măsurile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se comunică autorităţii desemnate cu punerea în executare a
măsurii.
Art. 127: Măsurile de protecţie dispuse în cursul judecăţii
În cursul judecăţii, odată cu acordarea statutului de martor ameninţat, instanţa dispune aplicarea uneia sau a mai
multora dintre următoarele măsuri:
a) supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare;
b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;
c) nepublicitatea şedinţei de judecată pe durata ascultării martorului;
d) ascultarea martorului fără ca acesta să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul mijloacelor audiovideo de
transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente;
e) protecţia datelor de identitate ale martorului şi acordarea unui pseudonim sub care acesta va depune mărturie.
Art. 128: Dispunerea măsurii protecţiei martorului în cursul judecăţii
(1) Instanţa dispune aplicarea unei măsuri de protecţie din oficiu, la cererea procurorului, a martorului, a părţilor sau a
persoanei vătămate.
(2) Propunerea formulată de procuror cuprinde:
a) numele martorului care urmează a fi ascultat în faza de judecată şi faţă de care se doreşte dispunerea măsurii de
protecţie;
b) motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii măsurii.
(3) Atunci când cererea este formulată de celelalte persoane prevăzute la alin. (1), instanţa poate dispune ca
procurorul să efectueze de urgenţă verificări cu privire la temeinicia cererii de protecţie.
(4) Cererea se soluţionează în camera de consiliu, fără participarea persoanei care a formulat cererea.
(5) Participarea procurorului este obligatorie.
(6) Instanţa se pronunţă prin încheiere motivată, care nu este supusă căilor de atac.
(7) Încheierea prin care se dispune măsura de protecţie se păstrează în condiţii de confidenţialitate. Dacă protecţia
martorului este necesară şi după rămânerea definitivă a hotărârii, sunt aplicabile dispoziţiile legii speciale.
(8) Măsurile de protecţie prevăzute la art. 127 lit. a) şi b) se comunică autorităţii desemnate de lege cu punerea în
executare a măsurilor.
Art. 129: Audierea martorului protejat
(1) În situaţiile prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. d) şi art. 127 lit. d), audierea martorului se poate efectua prin
intermediul mijloacelor audiovideo, fără ca martorul să fie prezent fizic în locul unde se află organul judiciar.
(la data 01-feb-2014 Art. 129, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 78. din titlul
III din Legea 255/2013 )

(2) [textul din Art. 129, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 a fost abrogat la 01feb-2014 de Art. 102, punctul 79. din titlul III din Legea 255/2013]
(3) Subiecţii procesuali principali, părţile şi avocaţii acestora pot adresa întrebări martorului audiat în condiţiile alin. (1).
Organul judiciar respinge întrebările care ar putea conduce la identificarea martorului.
(la data 01-feb-2014 Art. 129, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 5, subsectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 80. din titlul
III din Legea 255/2013 )

(4) Declaraţia martorului protejat se înregistrează prin mijloace tehnice video şi audio şi se redă integral în formă
scrisă.
(5) În cursul urmăririi penale declaraţia se semnează de organul de urmărire penală ori, după caz, de judecătorul de
drepturi şi libertăţi şi de procurorul care a fost prezent la audierea martorului şi se depune la dosarul cauzei. Declaraţia
martorului, transcrisă, va fi semnată şi de acesta şi va fi păstrată în dosarul depus la parchet, într-un loc special, în
condiţii de confidenţialitate.
(6) În cursul judecăţii, declaraţia martorului se semnează de preşedintele completului de judecată.
(7) Suportul pe care a fost înregistrată declaraţia martorului, în original, sigilat cu sigiliul parchetului sau, după caz, al
instanţei de judecată în faţa căreia s-a făcut declaraţia, se păstrează în condiţii de confidenţialitate. Suportul care
conţine înregistrările efectuate în cursul urmăririi penale este înaintat la terminarea urmăririi penale instanţei
competente, împreună cu dosarul cauzei, şi este păstrat în aceleaşi condiţii privind confidenţialitatea.
SUBSECŢIUNEA 2: Protecţia martorilor vulnerabili
Art. 130: Martorul vulnerabil
(1) Procurorul sau, după caz, instanţa poate decide acordarea statutului de martor vulnerabil următoarelor categorii de
persoane:
a) martorului care a suferit o traumă ca urmare a săvârşirii infracţiunii ori ca urmare a comportamentului ulterior al
suspectului sau inculpatului;
b) martorului minor.
(2) Odată cu acordarea statutului de martor vulnerabil, procurorul şi instanţa pot dispune măsurile de protecţie
prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. b) şi d) sau, după caz, art. 127 lit. b)-e), care se aplică în mod corespunzător.
Distorsionarea vocii şi a imaginii nu este obligatorie.
(3) Dispoziţiile art. 126 şi 128 se aplică în mod corespunzător.
SECŢ IUNEA 6: Confruntarea
Art. 131: Confruntarea
(1) Când se constată că există contraziceri între declaraţiile persoanelor audiate în aceeaşi cauză, se procedează la
confruntarea lor dacă aceasta este necesară pentru lămurirea cauzei.
pag. 23

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

(2) Persoanele confruntate sunt audiate cu privire la faptele şi împrejurările în privinţa cărora declaraţiile date anterior
se contrazic.
(3) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate încuviinţa ca persoanele confruntate să îşi pună reciproc
întrebări.
(4) Întrebările şi răspunsurile se consemnează într-un proces-verbal.
(la data 01-feb-2014 Art. 131, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. 102, punctul 81. din titlul III din Legea
255/2013 )

CAPIT OLUL III: Identificarea persoanelor şi a obiectelor
Art. 132: Scopul şi obiectul măsurii
(1) Identificarea persoanelor sau obiectelor se poate dispune dacă este necesară în scopul clarificării împrejurărilor
cauzei.
(2) Identificarea persoanelor sau obiectelor poate fi dispusă de procuror ori de organele de cercetare penală, în cursul
urmăririi penale, sau de instanţă, în cursul judecăţii.
Art. 133: Audierea prealabilă a persoanei care face identificarea
(1) După dispunerea măsurii şi înainte ca identificarea să fie realizată, persoana care face identificarea trebuie audiată
cu privire la persoana sau obiectul pe care urmează să îl identifice.
(2) Audierea constă în descrierea tuturor caracteristicilor persoanei sau ale obiectului, precum şi a împrejurărilor în care
au fost văzute. Persoana care face identificarea este întrebată dacă a mai participat anterior la o altă procedură de
identificare privind aceeaşi persoană sau acelaşi obiect ori dacă persoana sau obiectul de identificat i-au fost indicate ori
descrise anterior.
(la data 01-feb-2014 Art. 133, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 82. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 134: Identificarea persoanelor
(1) Persoana care urmează să fie identificată este prezentată împreună cu alte 4-6 persoane necunoscute, cu
trăsături asemănătoare celor descrise de persoana care face identificarea.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi în situaţia identificării persoanelor după fotografii.
(3) Identificarea se desfăşoară astfel încât persoanele care urmează să fie identificate să nu o vadă pe cea care le
identifică.
(4) Desfăşurarea activităţii de identificare a persoanelor, precum şi declaraţiile persoanei care face identificarea sunt
consemnate într-un proces-verbal.
(5) Procesul-verbal trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 135 alin. (2), numele, prenumele şi
adresa persoanelor care au fost introduse în grupul de identificare sau ale căror fotografii au fost prezentate persoanei
care face identificarea, numele şi prenumele persoanei identificate, precum şi ordonanţa sau încheierea prin care s-a
dispus efectuarea identificării de persoane.
(6) În cursul urmăririi penale, în situaţia în care organul de urmărire penală consideră necesar, activitatea de identificare
este înregistrată audiovideo. Înregistrarea identificării este anexată procesului-verbal ca parte integrantă a acestuia şi
poate fi folosită ca mijloc de probă.
Art. 135: Identificarea obiectelor
(1) Obiectele despre care se presupune că pot contribui la aflarea adevărului în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni
sunt prezentate în vederea identificării, după ce persoana care face identificarea le-a descris în prealabil. Dacă aceste
obiecte nu pot fi aduse pentru a fi prezentate, persoana care face identificarea poate fi condusă la locul unde se află
obiectele.
(2) Desfăşurarea activităţii de identificare a obiectelor, precum şi declaraţiile persoanei care face identificarea sunt
consemnate într-un proces-verbal ce trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la: ordonanţa sau încheierea prin care s-a
dispus măsura, locul unde a fost încheiat, data, ora la care a început şi ora la care s-a terminat activitatea, cu
menţionarea oricărui moment de întrerupere, numele, prenumele persoanelor prezente şi calitatea în care acestea
participă, numele şi prenumele persoanei care face identificarea, descrierea amănunţită a obiectelor identificate.
(3) În cursul urmăririi penale, în situaţia în care organul de urmărire consideră necesar, activitatea de identificare şi
declaraţia persoanei care face identificarea sunt înregistrate audiovideo. Înregistrarea identificării este anexată
procesului-verbal ca parte integrantă a acestuia şi poate fi folosită ca mijloc de probă.
Art. 136: Alte identificări
Identificarea vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepţiei senzoriale se dispune şi se efectuează cu
respectarea procedurii prevăzute la art. 134.
Art. 137: Pluralitatea de identificări
(1) În cazul în care mai multe persoane sunt chemate să identifice aceeaşi persoană sau acelaşi obiect, organele
judiciare competente iau măsuri prin care să fie evitată comunicarea între cei care au făcut identificarea şi cei care
urmează să o efectueze.
(2) Dacă aceeaşi persoană urmează să participe la mai multe proceduri de identificare a unor persoane sau a unor
obiecte, organele judiciare competente iau măsuri ca persoana supusă identificării să fie situată între persoane diferite
de cele ce au participat la procedurile anterioare, respectiv obiectul supus identificării să fie plasat printre obiecte diferite
de cele utilizate anterior.
CAPIT OLUL IV: Metode speciale de supraveghere sau cercetare
(la data 01-feb-2014 partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 83. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 138: Dispoziţii generale
(1) Constituie metode speciale de supraveghere sau cercetare următoarele:
a) interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă;
b) accesul la un sistem informatic;
c) supravegherea video, audio sau prin fotografiere;
d) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;
e) obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane;
f) reţinerea, predarea sau percheziţionarea trimiterilor poştale;
g) utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor;
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h) participarea autorizată la anumite activităţi;
i) livrarea supravegheată;
j) obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
(la data 02-mai-2016 Art. 138, alin. (1), litera J. din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(2) Prin interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare se înţelege interceptarea, accesul, monitorizarea,
colectarea sau înregistrarea comunicărilor efectuate prin telefon, sistem informatic ori prin orice alt mijloc de
comunicare.
(la data 01-feb-2014 Art. 138, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 84. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Prin acces la un sistem informatic se înţelege pătrunderea într-un sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor
informatice fie direct, fie de la distanţă, prin intermediul unor programe specializate ori prin intermediul unei reţele, în
scopul de a identifica probe.
(4) Prin sistem informatic se înţelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate ori aflate în relaţie
funcţională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program
informatic.
(5) Prin date informatice se înţelege orice reprezentare de fapte, informaţii sau concepte sub o formă adecvată
prelucrării într-un sistem informatic, inclusiv un program capabil să determine executarea unei funcţii de către un sistem
informatic.
(6) Prin supraveghere video, audio sau prin fotografiere se înţelege fotografierea persoanelor, observarea sau
înregistrarea conversaţiilor, mişcărilor ori a altor activităţi ale acestora.
(7) Prin localizare sau urmărire prin mijloace tehnice se înţelege folosirea unor dispozitive care determină locul unde se
află persoana sau obiectul la care sunt ataşate.
(8) Prin percheziţionarea trimiterilor poştale se înţelege verificarea, prin mijloace fizice sau tehnice, a scrisorilor, a altor
trimiteri poştale sau a obiectelor transmise prin orice alt mijloc.
(9) Prin obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane se înţelege operaţiunile prin care se asigură
cunoaşterea conţinutului tranzacţiilor financiare şi al altor operaţiuni efectuate sau care urmează să fie efectuate prin
intermediul unei instituţii de credit ori al altei entităţi financiare, precum şi obţinerea de la o instituţie de credit sau de la
altă entitate financiară de înscrisuri ori informaţii aflate în posesia acesteia referitoare la tranzacţiile sau operaţiunile unei
persoane.
(la data 01-feb-2014 Art. 138, alin. (9) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 84. din titlul III din Legea 255/2013 )

(10) Prin utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor se înţelege folosirea unei persoane cu o altă
identitate decât cea reală în scopul obţinerii de date şi informaţii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni.
(la data 01-feb-2014 Art. 138, alin. (10) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 84. din titlul III din Legea 255/2013 )

(11) Prin participarea autorizată la anumite activităţi se înţelege comiterea unei fapte similare laturii obiective a unei
infracţiuni de corupţie, efectuarea de tranzacţii, operaţiuni sau orice fel de înţelegeri privind un bun sau privind o
persoană despre care se bănuieşte că ar fi dispărută, că este victima traficului de persoane ori a unei răpiri, efectuarea
de operaţiuni privind droguri, precum şi prestarea unui serviciu, desfăşurate cu autorizarea organului judiciar
competent, în scopul obţinerii de mijloace de probă.
(la data 01-feb-2014 Art. 138, alin. (11) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 84. din titlul III din Legea 255/2013 )

(12) Prin livrare supravegheată se înţelege tehnica de supraveghere şi cercetare prin care se permit intrarea, circulaţia
sau ieşirea de pe teritoriul ţării a unor bunuri în privinţa cărora există o suspiciune cu privire la caracterul ilicit al deţinerii
sau obţinerii acestora, sub supravegherea ori cu autorizarea autorităţilor competente, în scopul investigării unei
infracţiuni sau al identificării persoanelor implicate în săvârşirea acesteia.
(la data 23-mai-2016 Art. 138, alin. (12) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 19. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(13) Prin supraveghere tehnică se înţelege utilizarea uneia dintre metodele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d).
(la data 23-mai-2016 Art. 138, alin. (13) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 19. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 139: Supravegherea tehnică
(1) Supravegherea tehnică se dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi atunci când sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (2);
b) măsura să fie proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei,
importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta
ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
(2) Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal
şi de legi speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori
sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea regimului armelor,
muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, de trafic şi
exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre sau de alte
valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme
informatice sau mijloace de comunicare electronică, contra patrimoniului, de şantaj, de viol, de lipsire de libertate în
mod ilegal, de evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie,
infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede
pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.
(la data 01-apr-2018 Art. 139, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 29, punctul 1. din capitolul VI din Legea 49/2018 )

(3) Înregistrările prevăzute în prezentul capitol, efectuate de părţi sau de alte persoane, constituie mijloace de probă
când privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terţii. Orice alte înregistrări pot constitui
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mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 139 alin. (3) teza
finală din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care nu privesc înregistrările rezultate ca urmare
a efectuării activităţilor specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi
fundamentale ale omului desfăşurate cu respectarea prevederilor legale, autorizate potrivit Legii nr. 51/1991.
(la data 17-iun-2020 Art. 139, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul IV atacat de (exceptie admisa partial) Actul din Decizia 55/2020 )

(4) Raportul dintre avocat şi persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate forma obiectul supravegherii tehnice
decât dacă există date că avocatul săvârşeşte ori pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin.
(2). Dacă pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activităţile de supraveghere tehnică au vizat şi
raporturile dintre avocat şi suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, probele obţinute nu pot fi folosite în cadrul
niciunui proces penal, urmând a fi distruse, de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este
informat, de îndată, de către procuror. Atunci când apreciază necesar, judecătorul dispune informarea avocatului.
(la data 01-feb-2014 Art. 139, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 85. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 140: Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică
(1) Supravegherea tehnică poate fi dispusă în cursul urmăririi penale, pe o durată de cel mult 30 de zile, la cererea
procurorului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă
instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care
face parte procurorul care a formulat cererea.
(2) Cererea formulată de procuror trebuie să cuprindă: indicarea măsurilor de supraveghere tehnică care se solicită a fi
dispuse, numele sau alte date de identificare a persoanei împotriva căreia se dispune măsura, dacă sunt cunoscute,
indicarea probelor ori a datelor din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni pentru
care se poate dispune măsura, indicarea faptei şi a încadrării juridice, iar, în cazul măsurii supravegherii video, audio sau
prin fotografiere, dacă se solicită şi încuviinţarea ca organele de urmărire penală să pătrundă în spaţii private indicate
pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii
tehnice, motivarea caracterului proporţional şi subsidiar al măsurii. Procurorul trebuie să înainteze dosarul judecătorului
de drepturi şi libertăţi.
(3) Cererea prin care se solicită încuviinţarea supravegherii tehnice se soluţionează în aceeaşi zi, în camera de consiliu,
fără citarea părţilor. Participarea procurorului este obligatorie.
(4) În cazul în care apreciază că cererea este întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune, prin încheiere,
admiterea cererii procurorului şi emite de îndată mandatul de supraveghere tehnică. Întocmirea minutei este
obligatorie.
(5) Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi mandatul trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a dat încheierea şi a emis mandatul;
d) indicarea măsurii concrete încuviinţate;
e) perioada şi scopul pentru care s-a autorizat măsura;
f) numele persoanei supuse măsurii de supraveghere tehnică ori datele de identificare ale acesteia, dacă sunt
cunoscute;
g) indicarea, în cazul în care este necesar faţă de natura măsurii încuviinţate, a elementelor de identificare a fiecărui
telefon, a punctului de acces la un sistem informatic, a oricăror date cunoscute pentru identificarea căii de comunicare
sau a numărului de cont;
h) în cazul măsurii supravegherii video, audio sau prin fotografiere în spaţii private, menţiunea privind încuviinţarea
solicitării ca organele de urmărire penală să pătrundă în spaţii private pentru a activa sau dezactiva mijloacele tehnice
ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice;
i) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
(6) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 139 şi
prevederile alin. (1) din prezentul articol, dispune, prin încheiere, respingerea cererii de încuviinţare a măsurii
supravegherii tehnice.
(7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra măsurilor de supraveghere tehnică nu
este supusă căilor de atac.
(8) O nouă cerere de încuviinţare a aceleiaşi măsuri poate fi formulată numai dacă au apărut ori s-au descoperit fapte
sau împrejurări noi, necunoscute la momentul soluţionării cererii anterioare de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.
(9) La cererea motivată a persoanei vătămate, procurorul poate solicita judecătorului autorizarea interceptării
comunicaţiilor ori înregistrării acestora, precum şi a oricăror tipuri de comunicări efectuate de aceasta prin orice mijloc
de comunicare, indiferent de natura infracţiunii ce formează obiectul cercetării. Dispoziţiile alin. (1)-(8) se aplică în mod
corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 140, alin. (8) din partea 1, titlul IV, capitolul IV completat de Art. 102, punctul 86. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 141: Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror
(1) Procurorul poate autoriza, pe o durată de maximum 48 de ore, măsurile de supraveghere tehnică atunci când:
a) există urgenţă, iar obţinerea mandatului de supraveghere tehnică în condiţiile art. 140 ar conduce la o întârziere
substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor ori ar pune în pericol siguranţa persoanei
vătămate, a martorului sau membrilor familiilor acestora; şi
b) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 139 alin. (1) şi (2).
(2) Ordonanţa procurorului prin care se autorizează măsura de supraveghere tehnică trebuie să cuprindă menţiunile
prevăzute la art. 140 alin. (5).
(3) Procurorul are obligaţia de a sesiza, în termen de cel mult 24 de ore de la expirarea măsurii, judecătorul de drepturi
şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa
corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a
emis ordonanţa, în vederea confirmării măsurii, înaintând totodată un proces-verbal de redare rezumativă a activităţilor
de supraveghere tehnică efectuate şi dosarul cauzei.
pag. 26

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

(4) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1),
confirmă în termen de 24 de ore măsura dispusă de procuror, prin încheiere, pronunţată în camera de consiliu, fără
citarea părţilor.
(5) Cu privire la datele informatice identificate prin accesul la un sistem informatic, procurorul poate dispune, prin
ordonanţă:
a) realizarea şi conservarea unei copii a acestor date informatice;
b) suprimarea accesării sau îndepărtarea acestor date informatice din sistemul informatic.
Copiile se realizează cu mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute
de acestea.
(6) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu au fost respectate condiţiile prevăzute la alin. (1),
infirmă măsura luată de către procuror şi dispune distrugerea probelor obţinute în temeiul acesteia. Procurorul distruge
probele astfel obţinute şi întocmeşte un proces-verbal în acest sens.
(7) Odată cu cererea de confirmare a măsurii sau separat, procurorul poate solicita judecătorului de drepturi şi libertăţi
luarea măsurii supravegherii tehnice în condiţiile art. 140.
(8) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra măsurilor dispuse de procuror nu este
supusă căilor de atac.
Art. 142: Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică
(1) Procurorul pune în executare supravegherea tehnică ori poate dispune ca aceasta să fie efectuată de organul de
cercetare penală sau de lucrători specializaţi din cadrul poliţiei.
(la data 14-mar-2016 Art. 142, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 6/2016 )

(1 1 ) Pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. a)-d), procurorul, organele de cercetare penală sau
lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei folosesc nemijlocit sistemele tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure
integritatea şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor colectate.
(la data 14-mar-2016 Art. 142, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul IV completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 6/2016 )

(2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului sau de orice tip de comunicare sunt obligaţi să colaboreze cu procurorul, organele de cercetare penală sau
lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei, în limitele competenţelor acestora, pentru punerea în executare a mandatului de
supraveghere tehnică.
(la data 23-mai-2016 Art. 142, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 21. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) Persoanele care sunt chemate să dea concurs tehnic la executarea măsurilor de supraveghere au obligaţia să
păstreze secretul operaţiunii efectuate, sub sancţiunea legii penale.
(4) Procurorul are obligaţia de a înceta imediat supravegherea tehnică înainte de expirarea duratei mandatului dacă nu
mai există temeiurile care au justificat măsura, informând de îndată despre aceasta judecătorul care a emis mandatul.
(5) Datele rezultate din măsurile de supraveghere tehnică pot fi folosite şi în altă cauză penală dacă din cuprinsul
acestora rezultă date sau informaţii concludente şi utile privitoare la pregătirea ori săvârşirea unei alte infracţiuni dintre
cele prevăzute la art. 139 alin. (2).
(6) Datele rezultate din măsurile de supraveghere care nu privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau care nu
contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, dacă nu sunt folosite în alte cauze penale potrivit alin. (5), se
arhivează la sediul parchetului, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii. Din oficiu sau la solicitarea părţilor,
judecătorul ori completul învestit poate solicita datele sigilate dacă există noi probe din care rezultă că totuşi o parte
dintre acestea privesc fapta ce formează obiectul cercetării. După un an de la soluţionarea definitivă a cauzei, acestea
sunt distruse de către procuror, care întocmeşte un proces-verbal în acest sens.
Art. 142 1
(1) Orice persoană autorizată care realizează activităţi de supraveghere tehnică, în baza prezentei legi, are
posibilitatea de a asigura semnarea electronică a datelor rezultate din activităţile de supraveghere tehnică, utilizând o
semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(2) Orice persoană autorizată care transmite date rezultate din activităţile de supraveghere tehnică, în baza prezentei
legi, are posibilitatea să semneze datele transmise, utilizând şi o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat
calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei
autorizate, aceasta asumându-şi astfel responsabilitatea în ceea ce priveşte integritatea datelor transmise.
(3) Orice persoană autorizată care primeşte date rezultate din activităţile de supraveghere tehnică, în baza prezentei
legi, are posibilitatea să verifice integritatea datelor primite şi să certifice această integritate prin semnarea datelor,
utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate.
(4) Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde potrivit legii pentru securitatea şi
integritatea acestor date.
(la data 01-feb-2014 Art. 142 din partea 1, titlul IV, capitolul IV completat de Art. 102, punctul 88. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 143: Consemnarea activităţilor de supraveghere tehnică
(1) Procurorul sau organul de cercetare penală întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare activitate de supraveghere
tehnică, în care sunt consemnate rezultatele activităţilor efectuate care privesc fapta ce formează obiectul cercetării
sau contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, datele de identificare ale suportului care conţine rezultatul
activităţilor de supraveghere tehnică, numele persoanelor la care se referă, dacă sunt cunoscute, sau alte date de
identificare, precum şi, după caz, data şi ora la care a început activitatea de supraveghere şi data şi ora la care s-a
încheiat.
(2) La procesul-verbal se ataşează, în plic sigilat, o copie a suportului care conţine rezultatul activităţilor de
supraveghere tehnică. Suportul sau o copie certificată a acestuia se păstrează la sediul parchetului, în locuri speciale, în
plic sigilat şi va fi pus la dispoziţia instanţei, la solicitarea acesteia. După sesizarea instanţei, copia suportului care
conţine activităţile de supraveghere tehnică şi copii de pe procesele-verbale se păstrează la grefa instanţei, în locuri
speciale, în plic sigilat, la dispoziţia exclusivă a judecătorului sau completului învestit cu soluţionarea cauzei.
(2 1 ) Orice persoană autorizată care realizează copii ale unui suport de stocare a datelor informatice care conţine
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rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică are posibilitatea să verifice integritatea datelor incluse în suportul original
şi, după efectuarea copiei, să semneze datele incluse în aceasta, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe
un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a
persoanei autorizate, aceasta asumându-şi astfel responsabilitatea în ceea ce priveşte integritatea datelor.
(la data 01-feb-2014 Art. 143, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul IV completat de Art. 102, punctul 89. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Convorbirile, comunicările sau conversaţiile purtate într-o altă limbă decât cea română sunt transcrise în limba
română, prin intermediul unui interpret, care are obligaţia de a păstra confidenţialitatea.
(4) Convorbirile, comunicările sau conversaţiile interceptate şi înregistrate, care privesc fapta ce formează obiectul
cercetării ori contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, sunt redate de către procuror sau organul de
cercetare penală într-un proces-verbal în care se menţionează mandatul emis pentru efectuarea acestora, numerele
posturilor telefonice, datele de identificare ale sistemelor informatice ori ale punctelor de acces, numele persoanelor ce
au efectuat comunicările, dacă sunt cunoscute, data şi ora fiecărei convorbiri sau comunicări. Procesul-verbal este
certificat pentru autenticitate de către procuror.
(la data 01-feb-2014 Art. 143, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 90. din titlul III din Legea 255/2013 )

(5) După încetarea măsurii de supraveghere, procurorul informează judecătorul de drepturi şi libertăţi despre
activităţile efectuate.
Art. 144: Prelungirea măsurii supravegherii tehnice
(la data 23-mai-2016 Art. 144 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 22. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(1) Măsura supravegherii tehnice poate fi prelungită, pentru motive temeinic justificate, de către judecătorul de
drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, la cererea motivată a procurorului, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute la art. 139, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile.
(la data 23-mai-2016 Art. 144, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 22. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în camera de consiliu, fără citarea părţilor, prin încheiere care nu este
supusă căilor de atac. Întocmirea minutei este obligatorie.
(3) Durata totală a măsurilor de supraveghere tehnică, cu privire la aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, nu poate depăşi,
în aceeaşi cauză, 6 luni, cu excepţia măsurii de supraveghere video, audio sau prin fotografiere în spaţii private, care nu
poate depăşi 120 de zile.
(la data 01-feb-2014 Art. 144, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 91. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 145: Informarea persoanei supravegheate
(1) După încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare
subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privinţa sa.
(2) După momentul informării, persoana supravegheată are dreptul de a lua cunoştinţă, la cerere, de conţinutul
proceselor-verbale în care sunt consemnate activităţile de supraveghere tehnică efectuate. De asemenea, procurorul
trebuie să asigure, la cerere, ascultarea convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor ori vizionarea imaginilor rezultate
din activitatea de supraveghere tehnică.
(3) Termenul de formulare a cererii este de 20 de zile de la data comunicării informării scrise prevăzute la alin. (1).
(4) Procurorul poate să amâne motivat efectuarea informării sau a prezentării suporturilor pe care sunt stocate
activităţile de supraveghere tehnică ori a proceselor-verbale de redare, dacă aceasta ar putea conduce la:
a) perturbarea sau periclitarea bunei desfăşurări a urmăririi penale în cauză;
b) punerea în pericol a siguranţei victimei, a martorilor sau a membrilor familiilor acestora;
c) dificultăţi în supravegherea tehnică asupra altor persoane implicate în cauză.
(5) Amânarea prevăzută la alin. (4) se poate dispune cel mai târziu până la terminarea urmăririi penale sau până la
clasarea cauzei.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 145, care nu permite contestarea legalităţii măsurii supravegherii tehnice de către persoana vizată de
aceasta, care nu are calitatea de inculpat, este neconstituţională.
(la data 06-iul-2017 Art. 145 din partea 1, titlul IV, capitolul IV atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 244/2017 )

Art. 146: Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică
(1) Dacă în cauză s-a dispus o soluţie de clasare, împotriva căreia nu a fost formulată plângere în termenul legal
prevăzut la art. 340 sau plângerea a fost respinsă, procurorul înştiinţează de îndată despre aceasta pe judecătorul de
drepturi şi libertăţi.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune conservarea suportului material sau a copiei certificate a acestuia, prin
arhivare la sediul instanţei în locuri speciale, în plic sigilat, cu asigurarea confidenţialităţii.
(3) Dacă în cauză instanţa a pronunţat o hotărâre de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare
a aplicării pedepsei, de achitare ori încetare a procesului penal, rămasă definitivă, suportul material sau copia acestuia
se conservă prin arhivare odată cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii.
(la data 01-feb-2014 Art. 146, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 92. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 146 1 : Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane
(1) Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare efectuate se poate dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi de
la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad
acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea, cu
privire la tranzacţiile financiare ale făptuitorului, suspectului, inculpatului sau ale oricărei persoane care este bănuită că
realizează asemenea operaţiuni cu făptuitorul, suspectul sau inculpatul, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni;
b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind
particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta
ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
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(2) Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ce urmează a fi efectuate poate fi dispusă pe o durată de cel mult
30 de zile de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă
instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care
face parte procurorul care a întocmit propunerea, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Dispoziţiile art. 140 alin. (2)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(4) Mandatul prin care este autorizată obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ce urmează a fi efectuate poate
fi prelungit în condiţiile art. 144, durata totală a măsurii neputând depăşi, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi
persoană, 6 luni.
(5) În cazurile în care există urgenţă, iar obţinerea mandatului în condiţiile alin. (1) sau (2) ar conduce la o întârziere
substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor ori ar pune în pericol siguranţa victimei sau a
altor persoane şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) sau, după caz, alin. (2), procurorul poate dispune
obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare efectuate sau care urmează a fi efectuate. Dispoziţiile art. 141 se aplică
în mod corespunzător.
(6) Este interzisă obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare dintre avocat şi suspect, inculpat sau orice altă
persoană pe care acesta o apără, cu excepţia situaţiilor în care există date că avocatul săvârşeşte sau pregăteşte
săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2).
(7) instituţiile de credit sau entităţile financiare care efectuează tranzacţiile financiare sunt obligate să predea înscrisurile
sau informaţiile la care se face referire în mandatul dispus de judecător sau în autorizaţia emisă de procuror.
(8) După efectuarea activităţilor autorizate, procurorul îl informează, în cel mult 10 zile, în scris, pe fiecare subiect al
unui mandat despre măsura ce a fost luată în privinţa sa. După momentul informării, persoana ale cărei tranzacţii
financiare au fost vizate de această măsură are dreptul de a lua cunoştinţă de activităţile efectuate.
(9) Dispoziţiile art. 145 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
(la data 23-mai-2016 Art. 146 din partea 1, titlul IV, capitolul IV completat de Art. II, punctul 23. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 146 1 Codul de procedură penală, care nu permite contestarea legalităţii măsurii referitoare la obţinerea
datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane de către persoana vizată de aceasta, care nu are calitatea de
inculpat, este neconstituţională.
(la data 27-iul-2020 Art. 146^1 din partea 1, titlul IV, capitolul IV atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 421/2020 )

Art. 147: Reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale
(1) Reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale se poate dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi
de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în
grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit
propunerea, cu privire la scrisorile, trimiterile poştale sau obiectele trimise ori primite de făptuitor, suspect, inculpat sau
de orice persoană care este bănuită că primeşte ori trimite prin orice mijloc aceste bunuri de la făptuitor, suspect sau
inculpat ori bunuri destinate acestuia, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni;
b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind
particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta
ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
(2) Este interzisă reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei sau a trimiterilor poştale trimise ori primite în
raporturile dintre avocat şi suspectul, inculpatul sau orice altă persoană pe care acesta o apără, cu excepţia situaţiilor în
care există date că avocatul săvârşeşte sau pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin.
(2).
(3) Dispoziţiile art. 140 se aplică în mod corespunzător.
(4) În cazurile în care există urgenţă, iar obţinerea mandatului de reţinere, predare şi percheziţionare a trimiterilor
poştale în condiţiile art. 140 ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea
probelor ori ar pune în pericol siguranţa victimei sau a altor persoane şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi
(2), procurorul poate dispune, pe o durată de maximum 48 de ore, măsurile prevăzute la alin. (1). Dispoziţiile art. 141
alin. (2)-(8) se aplică în mod corespunzător.
(5) Unităţile poştale sau de transport şi orice alte persoane fizice sau juridice care efectuează activităţi de transport
sau transfer de informaţii sunt obligate să reţină şi să predea procurorului scrisorile, trimiterile poştale ori obiectele la
care se face referire în mandatul dispus de judecător sau în autorizaţia emisă de procuror.
(6) Corespondenţa, trimiterile poştale sau obiectele ridicate şi percheziţionate care nu au legătură cu cauza se restituie
destinatarului.
(7) După efectuarea activităţilor autorizate, procurorul îl informează, în cel mult 10 zile, în scris, pe fiecare subiect al
unui mandat despre măsura ce a fost luată în privinţa sa. După momentul informării, persoana ale cărei
corespondenţă, trimiteri poştale sau obiecte au fost ridicate şi percheziţionate are dreptul de a lua cunoştinţă de
activităţile efectuate.
(8) Dispoziţiile art. 145 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
(9) Măsura poate fi prelungită în condiţiile art. 144, durata totală a măsurii neputând depăşi, în aceeaşi cauză şi cu
privire la aceeaşi persoană, 6 luni.
(la data 23-mai-2016 Art. 147, alin. (9) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 24. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 148: Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor
(1) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de procurorul care supraveghează sau
efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale
prevăzute de Codul penal şi de alte legi speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, de efectuare de
operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind
nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi
restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a
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terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, falsificare de instrumente de plată
electronică, în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică,
şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate
infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori există o suspiciune rezonabilă că o persoană
este implicată în activităţi infracţionale ce au legătură cu infracţiunile enumerate mai sus;
(la data 01-apr-2018 Art. 148, alin. (1), litera A. din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 29, punctul 1. din capitolul VI din Legea
49/2018 )

b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind
particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
c) probele sau localizarea şi identificarea făptuitorului, suspectului ori inculpatului nu ar putea fi obţinute în alt mod sau
obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa
persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
(2) Măsura se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă care trebuie
să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2):
a) indicarea activităţilor pe care investigatorul sub acoperire este autorizat să le desfăşoare;
b) perioada pentru care s-a autorizat măsura;
c) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire.
(3) În cazul în care procurorul apreciază că este necesar ca investigatorul sub acoperire să poată folosi dispozitive
tehnice pentru a obţine fotografii sau înregistrări audio şi video, sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea
emiterii mandatului de supraveghere tehnică. Dispoziţiile art. 141 se aplică în mod corespunzător.
(4) Investigatorii sub acoperire sunt lucrători operativi din cadrul poliţiei judiciare. În cazul investigării infracţiunilor
contra securităţii naţionale şi infracţiunilor de terorism pot fi folosiţi ca investigatori sub acoperire şi lucrători operativi
din cadrul organelor de stat care desfăşoară, potrivit legii, activităţi de informaţii în vederea asigurării securităţii
naţionale.
(5) Investigatorul sub acoperire culege date şi informaţii în baza ordonanţei emise potrivit alin. (1)-(3), pe care le
pune, în totalitate, la dispoziţia procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, întocmind un
proces-verbal.
(6) În cazul în care desfăşurarea activităţii investigatorului impune participarea autorizată la anumite activităţi,
procurorul procedează potrivit dispoziţiilor art. 150.
(7) Organele judiciare pot folosi sau pune la dispoziţia investigatorului sub acoperire orice înscrisuri ori obiecte necesare
pentru desfăşurarea activităţii autorizate. Activitatea persoanei care pune la dispoziţie sau foloseşte înscrisurile ori
obiectele nu constituie infracţiune.
(8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiaţi ca martori în cadrul procesului penal în aceleaşi condiţii ca şi martorii
ameninţaţi.
(9) Durata măsurii poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la alin. (1), fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile. Durata totală a măsurii, în aceeaşi cauză şi cu
privire la aceeaşi persoană, nu poate depăşi un an, cu excepţia infracţiunilor contra vieţii, securităţii naţionale,
infracţiunilor de trafic de droguri, nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor
explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism
sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, precum şi infracţiunilor împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene.
(la data 01-apr-2018 Art. 148, alin. (9) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 29, punctul 1. din capitolul VI din Legea 49/2018 )

(10) În situaţii excepţionale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), iar folosirea investigatorului sub
acoperire nu este suficientă pentru obţinerea datelor sau informaţiilor ori nu este posibilă, procurorul care
supraveghează sau efectuează urmărirea penală poate autoriza folosirea unui colaborator, căruia îi poate fi atribuită o
altă identitate decât cea reală. Dispoziţiile alin. (2)-(3) şi (5)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 148 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 93. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 149: Măsurile de protecţie a investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor
(1) Identitatea reală a investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor cu o altă identitate decât cea reală nu poate fi
dezvăluită.
(2) Procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată are
dreptul de a cunoaşte adevărata identitate a investigatorului sub acoperire şi a colaboratorului, cu respectarea
secretului profesional.
(3) Investigatorul sub acoperire, colaboratorul, informatorul, precum şi membrii de familie ai acestora sau alte
persoane supuse ameninţărilor, intimidărilor sau actelor de violenţă, în legătură cu activitatea desfăşurată de
investigatorul sub acoperire, informator sau colaborator, pot beneficia de măsuri specifice de protecţie a martorilor,
potrivit legii.
(la data 01-feb-2014 Art. 149 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 94. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 150: Participarea autorizată la anumite activităţi
(1) Participarea autorizată la anumite activităţi în condiţiile art. 138 alin. (11) se poate dispune de către procurorul
care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni de trafic de droguri, de efectuare
de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiuni privind
nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi
restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a
terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, unei infracţiuni care se săvârşeşte prin
sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în
cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau
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mai mare ori dacă există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activităţi infracţionale care au
legătură, potrivit art. 43, cu infracţiunile enumerate mai sus;
(la data 01-apr-2018 Art. 150, alin. (1), litera A. din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 29, punctul 1. din capitolul VI din Legea
49/2018 )

b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind
particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta
ori un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
(2) Măsura se dispune de către procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă care
trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2):
a) indicarea activităţilor autorizate;
b) perioada pentru care s-a autorizat măsura;
c) persoana care desfăşoară activităţile autorizate.
(3) Activităţile autorizate pot fi desfăşurate de un organ de cercetare penală, de un investigator cu identitate reală, de
un investigator sub acoperire sau de un colaborator.
(4) Desfăşurarea activităţilor autorizate de către persoana prevăzută la alin. (2) lit. c) nu constituie contravenţie sau
infracţiune.
(5) Punerea în executare a acestor măsuri se consemnează într-un proces-verbal care conţine: datele la care măsura
a început şi s-a încheiat, date cu privire la persoanele care au desfăşurat activităţile autorizate, descrierea dispozitivelor
tehnice utilizate în cazul în care s-a autorizat de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, folosirea mijloacelor tehnice de
supraveghere, identitatea persoanelor cu privire la care a fost pusă în aplicare măsura.
(6) Persoana care a desfăşurat activităţile autorizate poate fi audiată ca martor în cadrul procesului penal, cu
respectarea dispoziţiilor privind audierea martorilor ameninţaţi, dacă organul judiciar apreciază că audierea este
necesară.
(7) Organele judiciare pot folosi sau pune la dispoziţia persoanei care desfăşoară activităţile autorizate orice înscrisuri
sau obiecte necesare pentru desfăşurarea activităţii autorizate. Persoana care pune la dispoziţie sau foloseşte
înscrisurile ori obiectele nu va comite o infracţiune prin desfăşurarea acestor activităţi, în cazul în care acestea
constituie infracţiuni.
(8) Măsura dispusă poate fi prelungită de către procuror, pentru motive temeinic justificate, în cazul în care sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile.
(9) Durata totală a măsurii, cu privire la aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, nu poate depăşi un an.
(la data 01-feb-2014 Art. 150 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 95. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 151: Livrarea supravegheată
(1) Livrarea supravegheată poate fi autorizată, prin ordonanţă, de către procurorul care supraveghează sau
efectuează urmărirea penală, la solicitarea instituţiilor sau organelor competente, cu sau fără sustragerea ori
substituirea totală sau parţială a bunurilor care fac obiectul livrării.
(la data 23-mai-2016 Art. 151, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 28. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Livrarea supravegheată poate fi autorizată numai în următoarele cazuri:
a) dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal de droguri, arme, obiecte furate,
materiale explozive şi precursori de explozivi restricţionaţi, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani şi alte
obiecte care rezultă din activităţi ilicite ori obiecte utilizate în scopul comiterii de infracţiuni nu ar putea fi făcută în alt
mod sau ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a
unor bunuri de valoare;
(la data 01-apr-2018 Art. 151, alin. (2), litera A. din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 29, punctul 2. din capitolul VI din Legea
49/2018 )

b) dacă descoperirea ori dovedirea infracţiunilor săvârşite în legătură cu livrarea de transporturi ilegale sau suspecte ar
fi imposibilă ori foarte dificilă în alt mod.
(2 1 ) Livrarea supravegheată poate fi realizată pe teritoriul ţării numai dacă procurorul care supraveghează sau
efectuează urmărirea penală se asigură că autorităţile care au, potrivit legii, atribuţii în legătură cu verificarea sau
supravegherea intrării, circulaţiei sau ieşirii de pe teritoriul ţării a bunurilor vizate:
a) păstrează confidenţialitatea activităţilor desfăşurate;
b) garantează supravegherea permanentă a transportului ilegal sau suspect.
(la data 23-mai-2016 Art. 151, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul IV completat de Art. II, punctul 29. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) În situaţia în care livrarea supravegheată presupune activităţi transfrontaliere, aceasta poate fi realizată numai dacă
procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală ia măsuri şi se asigură ca autorităţile statelor
tranzitate:
a) să fie de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului ilegal sau suspect şi cu ieşirea acestuia de pe
teritoriul statului;
b) să garanteze faptul că transportul ilegal sau suspect este supravegheat permanent de către autorităţile
competente;
c) să garanteze faptul că procurorul, organele de poliţie sau alte autorităţi de stat competente sunt înştiinţate în ceea
ce priveşte rezultatul urmăririi penale împotriva persoanelor acuzate de infracţiuni care au constituit obiectul metodei
speciale de cercetare la care se face referire la alin. (1).
(la data 23-mai-2016 Art. 151, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 30. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(4) Dispoziţiile alin. (3) nu se aplică în cazul în care un tratat internaţional la care România este parte are dispoziţii
contrare.
(5) Pentru fiecare livrare supravegheată procurorul emite câte o ordonanţă, care trebuie să cuprindă, pe lângă
menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2):
a) numele suspectului sau inculpatului, dacă sunt cunoscute;
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b) motivele concrete care justifică măsura;
c) indicarea bunurilor care fac obiectul livrării supravegheate şi a dovezilor din care rezultă caracterul ilicit al acestora, a
bunurilor care urmează a fi sustrase sau substituite, precum şi a bunurilor care urmează a le înlocui pe acestea, după
caz;
d) timpul şi locul efectuării livrării sau, după caz, itinerarul ce urmează a fi parcurs în vederea efectuării livrării, dacă
acestea sunt cunoscute;
e) modalităţile în care va fi efectuată supravegherea;
f) datele de identificare a persoanelor autorizate să supravegheze livrarea.
(la data 23-mai-2016 Art. 151, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 30. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(6) Livrarea supravegheată este pusă în aplicare de către poliţie sau de altă autoritate competentă. Procurorul
stabileşte, coordonează şi controlează modul de punere în aplicare a livrării supravegheate.
(7) Punerea în aplicare a livrării supravegheate nu constituie infracţiune.
(8) Organele prevăzute la alin. (6) au obligaţia de a întocmi, la finalizarea livrării supravegheate pe teritoriul României,
un proces-verbal cu privire la activităţile desfăşurate, pe care îl înaintează procurorului.
(la data 01-feb-2014 Art. 151, alin. (8) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 96. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 152: Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de
comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului
(la data 02-mai-2016 Art. 152 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(1) Organele de urmărire penală, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, pot solicita date de
trafic şi localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) sau a
unei infracţiuni de concurenţă neloială, de evadare, de fals în înscrisuri, infracţiuni privind nerespectarea regimului
armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, a unei
infracţiuni privind nerespectarea dispoziţiilor privind introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri, a unei infracţiuni privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracţiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, şi
infracţiuni referitoare la operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor
determinate de substanţele şi produsele stupefiante sau psihotrope;
(la data 01-apr-2018 Art. 152, alin. (1), litera A. din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 29, punctul 1. din capitolul VI din Legea
49/2018 )

b) există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe;
c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta
ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare;
d) măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei,
importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii.
(la data 02-mai-2016 Art. 152, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în termen de 48 de ore cu privire la solicitarea organelor de urmărire
penală de transmitere a datelor, prin încheiere motivată, în camera de consiliu.
(3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului care colaborează cu organele de urmărire penală au obligaţia de a păstra secretul operaţiunii efectuate.
(la data 01-feb-2014 Art. 152 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 97. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 153: Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane
(1) Procurorul poate solicita unei instituţii de credit sau oricărei altei instituţii care deţine date privind situaţia financiară
a unei persoane comunicarea datelor privind existenţa şi conţinutul conturilor unei persoane, în cazul în care există
indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi există temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie
probe.
(la data 23-mai-2016 Art. 153, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. II, punctul 31. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă care
trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2): instituţia care este în posesia ori care are sub
control datele, numele suspectului sau inculpatului, motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), menţionarea
obligaţiei instituţiei de a comunica imediat, în condiţii de confidenţialitate, datele solicitate.
(3) Instituţia prevăzută la alin. (1) este obligată să pună de îndată la dispoziţie datele solicitate.
(la data 01-feb-2014 Art. 153 din partea 1, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 98. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPIT OLUL V: Conservarea datelor informatice
(la data 01-feb-2014 partea 1, titlul IV, capitolul V modificat de Art. 102, punctul 99. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 154: Conservarea datelor informatice
(1) Dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni, în scopul strângerii de
probe ori identificării făptuitorului, suspectului sau a inculpatului, procurorul care supraveghează sau efectuează
urmărirea penală poate dispune conservarea imediată a anumitor date informatice, inclusiv a datelor referitoare la
traficul informaţional, care au fost stocate prin intermediul unui sistem informatic şi care se află în posesia sau sub
controlul unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice ori unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului, în cazul în care există pericolul pierderii sau modificării acestora.
(2) Conservarea se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, pe o durată de
maximum 60 de zile, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2):
furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului în posesia cărora se află datele informatice ori care le au sub control, numele făptuitorului, suspectului sau
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inculpatului, dacă este cunoscut, descrierea datelor ce trebuie conservate, motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la
alin. (1), durata pentru care a fost emisă, menţionarea obligaţiei persoanei sau furnizorilor de reţele publice de
comunicaţii electronice ori furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului de a conserva imediat
datele informatice indicate şi de a le menţine integritatea, în condiţii de confidenţialitate.
(3) Măsura conservării poate fi prelungită, pentru motive temeinic justificate, de procuror, o singură dată, pe o durată
de maximum 30 de zile.
(4) Ordonanţa procurorului se transmite, de îndată, oricărui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice ori
furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în posesia căruia se află datele prevăzute la alin. (1)
ori care le are sub control, acesta fiind obligat să le conserve imediat, în condiţii de confidenţialitate.
(5) În cazul în care datele referitoare la traficul informaţional se află în posesia mai multor furnizori de reţele publice de
comunicaţii electronice ori furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, furnizorul în posesia sau
sub controlul căruia se află datele informatice are obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia organului de urmărire
penală informaţiile necesare identificării celorlalţi furnizori, în vederea cunoaşterii tuturor elementelor din lanţul de
comunicare folosit.
(6) În termenul prevăzut la alin. (2) şi (3), procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală poate, cu
autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, să solicite unui furnizor de reţele publice de comunicaţii
electronice ori unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului transmiterea datelor conservate
potrivit legii ori poate dispune ridicarea acestei măsuri. Dispoziţiile art. 170 alin. (21 )-(2 5 ), alin. (4) şi (5) şi ale art. 171
se aplică în mod corespunzător.
(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în termen de 48 de ore cu privire la solicitarea organelor de urmărire
penală de transmitere a datelor, prin încheiere motivată, în camera de consiliu.
(7 1 ) Dispoziţiile alin. (1)-(7) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la datele informatice, inclusiv la datele
referitoare la traficul informaţional, stocate prin intermediul unui sistem informatic care se află în posesia sau sub
controlul altor persoane.
(la data 02-mai-2016 Art. 154, alin. (7) din partea 1, titlul IV, capitolul V completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(8) Până la terminarea urmăririi penale, procurorul este obligat să încunoştinţeze, în scris, persoanele faţă de care se
efectuează urmărirea penală şi ale căror date au fost conservate.
(la data 01-feb-2014 Art. 154 din partea 1, titlul IV, capitolul V modificat de Art. 102, punctul 100. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 155:
[textul din Art. 155 din partea 1, titlul IV, capitolul V a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 101. din titlul
III din Legea 255/2013]
CAPIT OLUL VI: Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri
(la data 01-feb-2014 partea 1, titlul IV, capitolul VI modificat de Art. 102, punctul 102. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 156: Dispoziţii comune
(1) Percheziţia poate fi domiciliară, corporală, informatică sau a unui vehicul.
(2) Percheziţia se efectuează cu respectarea demnităţii, fără a constitui ingerinţă disproporţională în viaţa privată.
SECŢ IUNEA 1: Percheziţia domiciliară
Art. 157: Cazurile şi condiţiile în care se poate dispune percheziţia domiciliară
(1) Percheziţia domiciliară ori a bunurilor aflate în domiciliu poate fi dispusă dacă există o suspiciune rezonabilă cu
privire la săvârşirea unei infracţiuni de către o persoană ori la deţinerea unor obiecte sau înscrisuri ce au legătură cu o
infracţiune şi se presupune că percheziţia poate conduce la descoperirea şi strângerea probelor cu privire la această
infracţiune, la conservarea urmelor săvârşirii infracţiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului.
(2) Prin domiciliu se înţelege o locuinţă sau orice spaţiu delimitat în orice mod ce aparţine ori este folosit de o persoană
fizică sau juridică.
(la data 01-feb-2014 Art. 157 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 103. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 158: Procedura de emitere a mandatului de percheziţie domiciliară
(1) Percheziţia domiciliară poate fi dispusă în cursul urmăririi penale, la cererea procurorului, de judecătorul de drepturi
şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa
corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală. În cursul judecăţii, percheziţia se dispune, din oficiu sau la cererea
procurorului, de către instanţa învestită cu judecarea cauzei.
(2) Cererea formulată de procuror trebuie să cuprindă:
a) descrierea locului unde urmează a se efectua percheziţia, iar dacă sunt suspiciuni rezonabile privind existenţa sau
posibilitatea transferării probelor, datelor sau persoanelor căutate în locuri învecinate, descrierea acestor locuri;
b) indicarea probelor ori a datelor din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni sau cu
privire la deţinerea obiectelor ori înscrisurilor ce au legătură cu o infracţiune;
(la data 01-feb-2014 Art. 158, alin. (2), litera B. din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 104. din titlul III
din Legea 255/2013 )

c) indicarea infracţiunii, a probelor sau a datelor din care rezultă că în locul în care se solicită efectuarea percheziţiei se
află suspectul ori inculpatul sau pot fi descoperite probe cu privire la săvârşirea infracţiunii ori urme ale săvârşirii
infracţiunii;
d) numele, prenumele şi, dacă este necesar, descrierea suspectului sau inculpatului despre care se bănuieşte că se află
în locul unde se efectuează percheziţia, precum şi indicarea urmelor săvârşirii infracţiunii ori a altor obiecte despre care
se presupune că există în locul ce urmează a fi percheziţionat.
(la data 01-feb-2014 Art. 158, alin. (2), litera D. din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 104. din titlul III
din Legea 255/2013 )

(3) În cazul în care, în timpul efectuării percheziţiei, se constată că au fost transferate probe, date sau că persoanele
căutate s-au ascuns în locuri învecinate, mandatul de percheziţie este valabil, în condiţiile legii, şi pentru aceste locuri.
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Continuarea efectuării percheziţiei în această situaţie se încuviinţează de către procuror.
(4) Procurorul înaintează cererea împreună cu dosarul cauzei judecătorului de drepturi şi libertăţi.
(5) Cererea prin care se solicită încuviinţarea efectuării percheziţiei domiciliare se soluţionează, în termen de 24 de ore,
în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Participarea procurorului este obligatorie.
(6) Judecătorul dispune, prin încheiere, admiterea cererii, atunci când este întemeiată, şi încuviinţarea efectuării
percheziţiei şi emite de îndată mandatul de percheziţie. Întocmirea minutei este obligatorie.
(7) Încheierea instanţei şi mandatul de percheziţie trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul de percheziţie;
d) perioada pentru care s-a emis mandatul, care nu poate depăşi 15 zile;
e) scopul pentru care a fost emis;
f) descrierea locului unde urmează a se efectua percheziţia sau, dacă este cazul, şi a locurilor învecinate acestuia;
g) numele sau denumirea persoanei la domiciliul, reşedinţa ori sediul căreia se efectuează percheziţia, dacă este
cunoscută;
h) numele făptuitorului, suspectului sau inculpatului, dacă este cunoscut;
i) descrierea făptuitorului, suspectului sau inculpatului despre care se bănuieşte că se află în locul unde se efectuează
percheziţia, indicarea urmelor săvârşirii infracţiunii sau a altor obiecte despre care se presupune că există în locul ce
urmează a fi percheziţionat;
(la data 01-feb-2014 Art. 158, alin. (7), litera I. din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 104. din titlul III din
Legea 255/2013 )

j) menţiunea că mandatul de percheziţie poate fi folosit o singură dată;
k) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
(8) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 157,
dispune, prin încheiere, respingerea cererii de efectuare a percheziţiei domiciliare.
(la data 01-feb-2014 Art. 158, alin. (8) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 104. din titlul III din Legea
255/2013 )

(9) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra cererii de încuviinţare a efectuării
percheziţiei domiciliare nu este supusă căilor de atac.
(10) O nouă cerere de efectuare a unei percheziţii domiciliare în acelaşi loc poate fi formulată dacă au apărut ori s-au
descoperit fapte sau împrejurări noi, necunoscute la momentul soluţionării cererii anterioare de către judecător.
(11) În cursul judecăţii, din oficiu sau la cererea procurorului, instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei
percheziţii în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă a inculpatului, precum şi în cazul în care
există suspiciuni rezonabile că în locul unde se solicită efectuarea percheziţiei există mijloace materiale de probă ce au
legătură cu infracţiunea ce face obiectul cauzei. Dispoziţiile alin. (2)-(8) şi ale art. 157 se aplică în mod corespunzător.
Art. 159: Efectuarea percheziţiei domiciliare
(1) Mandatul de percheziţie se comunică procurorului, care ia măsuri pentru executarea acestuia.
(2) Percheziţia se efectuează de procuror sau de organul de cercetare penală, însoţit, după caz, de lucrători operativi.
(3) Percheziţia domiciliară nu poate fi începută înainte de ora 6,00 sau după ora 20,00, cu excepţia infracţiunii flagrante
sau când percheziţia urmează să se efectueze într-un local deschis publicului la acea oră.
(4) În cazul în care este necesar, organele judiciare pot restricţiona libertatea de mişcare a persoanelor prezente sau
accesul altor persoane în locul unde se efectuează percheziţia, pe durata efectuării acesteia.
(5) Înainte de începerea percheziţiei, organul judiciar se legitimează şi înmânează o copie a mandatului emis de
judecător persoanei la care se va efectua percheziţia, reprezentantului acesteia sau unui membru al familiei, iar în lipsă,
oricărei alte persoane cu capacitate deplină de exerciţiu care cunoaşte persoana la care se va efectua percheziţia şi,
dacă este cazul, custodelui.
(6) În cazul percheziţiei efectuate la sediul unei persoane juridice, mandatul de percheziţie se înmânează
reprezentantului acesteia sau, în lipsa reprezentantului, oricărei alte persoane cu capacitate deplină de exerciţiu care se
află în sediu ori este angajat al persoanei juridice respective.
(7) În cazul în care efectuarea percheziţiei este extinsă în locuinţele învecinate în condiţiile art. 158 alin. (3), persoanele
din aceste spaţii vor fi înştiinţate cu privire la extinderea efectuării percheziţiei.
(8) Persoanelor prevăzute la alin. (5) şi (6) li se solicită, înainte de începerea percheziţiei, predarea de bunăvoie a
persoanelor sau a obiectelor căutate. Percheziţia nu se mai efectuează dacă persoanele sau obiectele indicate în
mandat sunt predate.
(9) Persoanelor prevăzute la alin. (5) şi (6) li se aduce la cunoştinţă că au dreptul ca la efectuarea percheziţiei să
participe un avocat. Dacă se solicită prezenţa unui avocat, începerea percheziţiei este amânată până la sosirea
acestuia, dar nu mai mult de două ore de la momentul la care acest drept este comunicat, luându-se măsuri de
conservare a locului ce urmează a fi percheziţionat. În cazuri excepţionale, ce impun efectuarea percheziţiei de
urgenţă, sau în cazul în care avocatul nu poate fi contactat, percheziţia poate începe şi înainte de expirarea termenului
de două ore.
(10) De asemenea, persoanei percheziţionate i se va permite să fie asistată ori reprezentată de o persoană de
încredere.
(la data 01-feb-2014 Art. 159, alin. (10) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 105. din titlul III din Legea
255/2013 )

(11) Când persoana la care se face percheziţia este reţinută ori arestată, va fi adusă la percheziţie. În cazul în care nu
poate fi adusă, ridicarea de obiecte şi înscrisuri, precum şi percheziţia domiciliară se fac în prezenţa unui reprezentant
ori martor asistent.
(12) Organul judiciar care efectuează percheziţia are dreptul să deschidă, prin folosirea forţei, încăperile, spaţiile,
mobilierul şi alte obiecte în care s-ar putea găsi obiectele, înscrisurile, urmele infracţiunii sau persoanele căutate, în cazul
în care posesorul acestora nu este prezent sau nu doreşte să le deschidă de bunăvoie. La deschiderea acestora,
organele judiciare ce efectuează percheziţia trebuie să evite daunele nejustificate.
(13) Organul judiciar este obligat să se limiteze la ridicarea numai a obiectelor şi înscrisurilor care au legătură cu fapta
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pentru care se efectuează urmărirea penală. Obiectele sau înscrisurile a căror circulaţie ori deţinere este interzisă sau în
privinţa cărora există suspiciunea că pot avea o legătură cu săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se
pune în mişcare din oficiu se ridică întotdeauna.
(14) În mod excepţional, percheziţia poate începe fără înmânarea copiei mandatului de percheziţie, fără solicitarea
prealabilă de predare a persoanei sau a obiectelor, precum şi fără informarea prealabilă privind posibilitatea solicitării
prezenţei unui avocat ori a unei persoane de încredere, în următoarele cazuri:
a) când este evident faptul că se fac pregătiri pentru acoperirea urmelor sau distrugerea probelor ori a elementelor ce
prezintă importanţă pentru cauză;
b) dacă există suspiciunea că în spaţiul în care urmează a se efectua percheziţia se află o persoană a cărei viaţă sau
integritate fizică este pusă în pericol;
c) dacă există suspiciunea că persoana căutată s-ar putea sustrage procedurii.
(la data 01-feb-2014 Art. 159, alin. (14), litera C. din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 106. din titlul III
din Legea 255/2013 )

(15) În cazul în care în spaţiul unde urmează a fi efectuată percheziţia nu se află nicio persoană, aceasta se
efectuează în prezenţa unui martor asistent.
(16) În cazurile prevăzute la alin. (14) şi (15), copia mandatului de percheziţie se înmânează de îndată ce este posibil.
(17) Organele judiciare care efectuează percheziţia pot folosi forţa, în mod adecvat şi proporţional, pentru a pătrunde
într-un domiciliu:
a) dacă există motive temeinice pentru a anticipa rezistenţă armată sau alte tipuri de violenţă ori există un pericol cu
privire la distrugerea probelor;
b) în cazul unui refuz sau dacă nu a fost primit niciun răspuns la solicitările organelor judiciare de a pătrunde în
domiciliu.
(18) Este interzisă efectuarea în acelaşi timp cu percheziţia a oricăror acte procedurale în aceeaşi cauză, care prin
natura lor împiedică persoana la care se face percheziţia să participe la efectuarea acesteia, cu excepţia situaţiei în care
se desfăşoară, în aceeaşi cauză, simultan mai multe percheziţii.
(19) Locul în care se desfăşoară percheziţia, precum şi persoanele sau obiectele găsite pe parcursul percheziţionării
pot fi fotografiate ori înregistrate audiovideo.
(20) Înregistrarea audiovideo sau fotografiile efectuate sunt anexate procesului-verbal de percheziţie şi fac parte
integrantă din acesta.
Art. 160: Identificarea şi păstrarea obiectelor
(1) După identificare, obiectele sau înscrisurile se prezintă persoanei de la care sunt ridicate şi persoanelor prezente,
pentru a fi recunoscute şi a fi însemnate de către acestea spre neschimbare, după care se etichetează şi se sigilează.
(2) Obiectele care nu pot fi însemnate ori pe care nu se pot aplica etichete şi sigilii se împachetează sau se închid, pe
cât posibil împreună, după care se aplică sigilii.
(3) Obiectele care nu pot fi ridicate se lasă în păstrarea celui la care se află sau a unui custode. Persoanei căreia i se
lasă spre păstrare obiectele i se pune în vedere că are obligaţia de a le păstra şi conserva, precum şi de a le pune la
dispoziţia organelor de urmărire penală, la cererea acestora, sub sancţiunea prevăzută la art. 275 din Codul penal.
(4) Probele pentru analiză se iau cel puţin în dublu şi se sigilează. Una dintre probe se lasă celui de la care se ridică, iar
în lipsa acestuia, uneia dintre persoanele prevăzute la art. 159 alin. (11).
Art. 161: Procesul-verbal de percheziţie
(1) Activităţile desfăşurate cu ocazia efectuării percheziţiei sunt consemnate într-un proces-verbal.
(2) Procesul-verbal trebuie să cuprindă:
a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie;
b) numărul şi data mandatului de percheziţie;
c) locul unde este încheiat;
d) data şi ora la care a început şi ora la care s-a terminat efectuarea percheziţiei, cu menţionarea oricărei întreruperi
intervenite;
e) numele, prenumele, ocupaţia şi adresa persoanelor ce au fost prezente la efectuarea percheziţiei, cu menţionarea
calităţii acestora;
f) efectuarea informării persoanei la care se va efectua percheziţia cu privire la dreptul de a contacta un avocat care să
participe la percheziţie;
g) descrierea amănunţită a locului şi condiţiilor în care înscrisurile, obiectele sau urmele infracţiunii au fost descoperite şi
ridicate, enumerarea şi descrierea lor amănunţită, pentru a putea fi recunoscute; menţiuni cu privire la locul şi condiţiile
în care suspectul sau inculpatul a fost prins;
h) obiecţiile şi explicaţiile persoanelor care au participat la efectuarea percheziţiei, precum şi menţiunile referitoare la
înregistrarea audiovideo sau fotografiile efectuate;
i) menţiuni despre obiectele care nu au fost ridicate, dar au fost lăsate în păstrare;
j) menţiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale.
(3) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină şi la sfârşit de cel care îl încheie, de persoana la care s-a făcut
percheziţia, de avocatul acesteia, dacă a fost prezent, precum şi de persoanele arătate la alin. (2) lit. e). Dacă vreuna
dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele
imposibilităţii sau refuzului de a semna.
(4) O copie de pe procesul-verbal se lasă persoanei la care s-a făcut percheziţia sau de la care s-au ridicat obiectele şi
înscrisurile ori uneia dintre persoanele prevăzute la art. 159 alin. (5) sau (6) care au participat la percheziţie.
Art. 162: Măsurile privind obiectele ori înscrisurile ridicate
(1) Obiectele ori înscrisurile ridicate care constituie mijloace de probă sunt ataşate la dosar sau păstrate în alt mod, iar
urmele săvârşirii infracţiunii se ridică şi sunt conservate.
(2) Obiectele, înscrisurile şi urmele ridicate, care nu sunt ataşate la dosar, pot fi fotografiate. Fotografiile se vizează de
organul de urmărire penală şi se ataşează la dosar.
(3) Mijloacele materiale de probă se păstrează de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată la care se
găseşte dosarul, până la soluţionarea definitivă a cauzei.
(4) Obiectele care nu au legătură cu cauza se restituie persoanei căreia îi aparţin, cu excepţia celor care sunt supuse
confiscării, în condiţiile legii.
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(la data 01-feb-2014 Art. 162, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 107. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) Obiectele ce servesc ca mijloc de probă, dacă nu sunt supuse confiscării, în condiţiile legii, pot fi restituite, chiar
înainte de soluţionarea definitivă a procesului, persoanei căreia îi aparţin, în afară de cazul când prin această restituire sar putea stânjeni aflarea adevărului. Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere persoanei
căreia i-au fost restituite obiectele că este obligată să le păstreze până la soluţionarea definitivă a cauzei.
(la data 01-feb-2014 Art. 162, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 107. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 163: Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate
Obiectele ce servesc ca mijloc de probă, dacă sunt dintre acelea prevăzute la art. 252 alin. (2) şi dacă nu sunt
restituite, se conservă sau se valorifică potrivit prevederilor art. 252.
Art. 164: Dispoziţii speciale privind percheziţiile efectuate la o autoritate publică, instituţie publică sau la
alte persoane juridice de drept public
Percheziţia la o autoritate publică, instituţie publică sau la alte persoane juridice de drept public se efectuează potrivit
prevederilor prezentei secţiuni, după cum urmează:
a) organul judiciar se legitimează şi înmânează o copie a mandatului de percheziţie reprezentantului autorităţii,
instituţiei sau persoanei juridice de drept public;
b) percheziţia se efectuează în prezenţa reprezentantului autorităţii, instituţiei sau persoanei juridice de drept public ori
a altei persoane cu capacitate deplină de exerciţiu;
c) o copie de pe procesul-verbal de percheziţie se lasă reprezentantului autorităţii, instituţiei sau persoanei juridice de
drept public.
SECŢ IUNEA 2: Alte forme de percheziţie
Art. 165: Cazurile şi condiţiile în care se efectuează percheziţia corporală
(1) Percheziţia corporală presupune examinarea corporală externă a unei persoane, a cavităţii bucale, a nasului, a
urechilor, a părului, a îmbrăcămintei, a obiectelor pe care o persoană le are asupra sa sau sub controlul său, la
momentul efectuării percheziţiei.
(2) În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că prin efectuarea unei percheziţii corporale vor fi descoperite urme
ale infracţiunii, corpuri delicte ori alte obiecte ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză, organele
judiciare sau orice autoritate cu atribuţii în asigurarea ordinii şi securităţii publice procedează la efectuarea acesteia.
Art. 166: Efectuarea percheziţiei corporale
(1) Organul judiciar trebuie să ia măsuri ca percheziţia să fie efectuată cu respectarea demnităţii umane.
(2) Percheziţia se efectuează de o persoană de acelaşi sex cu persoana percheziţionată.
(3) Înainte de începerea percheziţiei, persoanei percheziţionate i se solicită predarea de bunăvoie a obiectelor căutate.
Dacă obiectele căutate sunt predate, nu se mai efectuează percheziţia, cu excepţia cazului când se consideră util să se
procedeze la aceasta, pentru căutarea altor obiecte sau urme.
(4) Procesul-verbal de percheziţie trebuie să cuprindă:
a) numele şi prenumele persoanei percheziţionate;
b) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a efectuat percheziţia;
c) enumerarea obiectelor găsite cu ocazia percheziţiei;
d) locul unde este încheiat;
e) data şi ora la care a început şi ora la care s-a terminat efectuarea percheziţiei, cu menţionarea oricărei întreruperi
intervenite;
f) descrierea amănunţită a locului şi condiţiilor în care înscrisurile, obiectele sau urmele infracţiunii au fost descoperite şi
ridicate, enumerarea şi descrierea lor amănunţită, pentru a putea fi recunoscute; menţiuni cu privire la locul şi condiţiile
în care suspectul sau inculpatul a fost găsit.
(5) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de cel care îl încheie şi de persoana percheziţionată.
Dacă persoana percheziţionată nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre
motivele imposibilităţii sau refuzului de a semna.
(6) O copie a procesului-verbal se lasă persoanei percheziţionate.
(7) Dispoziţiile art. 162 se aplică în mod corespunzător.
Art. 167: Percheziţia unui vehicul
(1) Percheziţia unui vehicul constă în examinarea exteriorului ori interiorului unui vehicul sau a altui mijloc de transport
ori a componentelor acestora.
(2) Percheziţia unui vehicul se efectuează în condiţiile prevăzute la art. 165 alin. (2).
(3) Prevederile art. 162, 165 şi 166 se aplică în mod corespunzător.
Art. 168: Percheziţia informatică
(la data 01-feb-2014 Art. 168 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 108. din titlul III din Legea 255/2013
)

(1) Prin percheziţie în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se înţelege procedeul de
cercetare, descoperire, identificare şi strângere a probelor stocate într-un sistem informatic sau suport de stocare a
datelor informatice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure
integritatea informaţiilor conţinute de acestea.
(2) În cursul urmăririi penale, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece
cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul
parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate dispune
efectuarea unei percheziţii informatice, la cererea procurorului, atunci când pentru descoperirea şi strângerea probelor
este necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice.
(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 109. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Procurorul înaintează cererea prin care se solicită încuviinţarea efectuării percheziţiei informatice împreună cu
dosarul cauzei judecătorului de drepturi şi libertăţi.
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(4) Cererea se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Participarea procurorului este obligatorie.
(5) Judecătorul dispune prin încheiere admiterea cererii, atunci când aceasta este întemeiată, încuviinţarea efectuării
percheziţiei informatice şi emite de îndată mandatul de percheziţie.
(6) Încheierea instanţei trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul;
d) perioada pentru care s-a emis mandatul şi în cadrul căreia trebuie efectuată activitatea dispusă;
e) scopul pentru care a fost emis;
f) sistemul informatic sau suportul de stocare a datelor informatice care urmează a fi percheziţionat, precum şi numele
suspectului sau inculpatului, dacă este cunoscut;
(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (6), litera F. din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 109. din titlul III din
Legea 255/2013 )

g) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
(7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra cererii de încuviinţare a efectuării
percheziţiei informatice nu este supusă căilor de atac.
(8) În cazul în care, cu ocazia efectuării percheziţiei unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor
informatice, se constată că datele informatice căutate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic ori suport de stocare
a datelor informatice şi sunt accesibile din sistemul sau suportul iniţial, procurorul dispune de îndată conservarea,
copierea datelor informatice identificate şi va solicita de urgenţă completarea mandatului, dispoziţiile alin. (1)-(7)
aplicându-se în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (8) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 109. din titlul III din Legea
255/2013 )

(9) În vederea executării percheziţiei dispuse, pentru asigurarea integrităţii datelor informatice stocate pe obiectele
ridicate, procurorul dispune efectuarea de copii.
(10) Dacă ridicarea obiectelor care conţin datele informatice prevăzute la alin. (1) ar afecta grav desfăşurarea
activităţii persoanelor care deţin aceste obiecte, procurorul poate dispune efectuarea de copii, care servesc ca mijloc
de probă. Copiile se realizează cu mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informaţiilor
conţinute de acestea.
(11) Percheziţia în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează în prezenţa
suspectului ori a inculpatului, dispoziţiile art. 159 alin. (10) şi (11) aplicându-se în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (11) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 109. din titlul III din Legea
255/2013 )

(12) Percheziţia în sistem informatic ori a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează de un specialist
care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, în prezenţa procurorului sau a organului de
cercetare penală.
(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (12) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 109. din titlul III din Legea
255/2013 )

(13) Procesul-verbal de percheziţie informatică trebuie să cuprindă:
a) numele persoanei de la care a fost ridicat sistemul informatic sau suporturile de stocare a datelor informatice ori
numele persoanei al cărei sistem informatic este cercetat;
(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (13), litera A. din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 109. din titlul III
din Legea 255/2013 )

b) numele persoanei care a efectuat percheziţia;
c) numele persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei;
d) descrierea şi enumerarea sistemelor informatice ori suporturilor de stocare a datelor informatice faţă de care s-a
dispus percheziţia;
e) descrierea şi enumerarea activităţilor desfăşurate;
f) descrierea şi enumerarea datelor informatice descoperite cu ocazia percheziţiei;
g) semnătura sau ştampila persoanei care a efectuat percheziţia;
h) semnătura persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei.
(14) Organele de urmărire penală trebuie să ia măsuri ca percheziţia informatică să fie efectuată fără ca faptele şi
împrejurările din viaţa personală a celui la care se efectuează percheziţia să devină, în mod nejustificat, publice.
(15) Datele informatice identificate cu caracter secret se păstrează în condiţiile legii.
(16) În cursul judecăţii, percheziţia informatică se dispune de către instanţă, din oficiu sau la cererea procurorului, a
părţilor ori a persoanei vătămate, în cazurile prevăzute la alin. (2). Mandatul de efectuare a percheziţiei informatice
dispuse de instanţă se comunică procurorului, care procedează potrivit alin. (8)-(15).
(la data 01-feb-2014 Art. 168, alin. (15) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 completat de Art. 102, punctul 109. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 168 1 : Efectuarea percheziţiei informatice de lucrători de poliţie
Efectuarea percheziţiei informatice prevăzută la art. 168 alin. (12) se poate realiza şi de către lucrători de poliţie
specializaţi, în prezenţa procurorului sau a organului de cercetare penală.
(la data 23-mai-2016 Art. 168 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 32. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 169:
[textul din Art. 169 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
111. din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 170:
[textul din Art. 170 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
112. din titlul III din Legea 255/2013]
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Art. 171:
[textul din Art. 171 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
114. din titlul III din Legea 255/2013]
SECŢ IUNEA 3: Ridicarea de obiecte şi înscrisuri
Art. 169: Ridicarea de obiecte şi înscrisuri
Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are obligaţia să ridice obiectele şi înscrisurile ce pot servi ca mijloc
de probă în procesul penal.
Art. 170: Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice
(1) În cazul în care există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni şi sunt temeiuri
de a se crede că un obiect ori un înscris poate servi ca mijloc de probă în cauză, organul de urmărire penală sau
instanţa de judecată poate dispune persoanei fizice sau juridice în posesia căreia se află să le prezinte şi să le predea,
sub luare de dovadă.
(2) De asemenea, în condiţiile alin. (1), organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune ca:
a) orice persoană fizică sau juridică de pe teritoriul României să comunice anumite date informatice aflate în posesia
sau sub controlul său, care sunt stocate într-un sistem informatic ori pe un suport de stocare a datelor informatice;
b) orice furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului să comunice anumite date referitoare la abonaţi, utilizatori şi la serviciile prestate, aflate în posesia sau sub
controlul său, altele decât conţinutul comunicaţiilor şi decât cele prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. j).
(2 1 ) Persoanele fizice sau juridice, inclusiv furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii
de comunicaţii electronice destinate publicului, au posibilitatea să asigure semnarea datelor solicitate în baza alin. (2),
utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.
(2 2 ) Orice persoană autorizată care transmite date solicitate în baza alin. (2) are posibilitatea să semneze datele
transmise utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate, aceasta asumându-şi astfel
responsabilitatea în ceea ce priveşte integritatea datelor transmise.
(2 3 ) Orice persoană autorizată care primeşte date solicitate în baza alin. (2) are posibilitatea să verifice integritatea
datelor primite şi să certifice această integritate prin semnarea datelor, utilizând o semnătură electronică extinsă
bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea
neambiguă a persoanei autorizate.
(2 4 ) Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde potrivit legii pentru integritatea şi
securitatea acestor date.
(2 5 ) Aplicarea prevederilor alin. (21 )-(2 4 ) se face cu respectarea procedurilor stabilite prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
(3) abrogat
(4) [textul din Art. 170, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 3 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art.
II, punctul 33. din Ordonanta urgenta 18/2016]
(5) [textul din Art. 170, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 3 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art.
II, punctul 33. din Ordonanta urgenta 18/2016]
(6) [textul din Art. 170, alin. (6) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 3 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art.
II, punctul 33. din Ordonanta urgenta 18/2016]
Art. 171: Ridicarea silită de obiecte şi înscrisuri
(1) Dacă obiectul sau înscrisul cerut nu este predat de bunăvoie, organul de urmărire penală, prin ordonanţă, sau
instanţa de judecată, prin încheiere, dispune ridicarea silită. În cursul judecăţii dispoziţia de ridicare silită a obiectelor sau
înscrisurilor se comunică procurorului, care ia măsuri de aducere la îndeplinire, prin organul de cercetare penală.
(2) Împotriva măsurii dispuse potrivit alin. (1) sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia se poate face plângere
de către orice persoană interesată. Dispoziţiile art. 250 se aplică în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 168 din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 2 completat de Art. 102, punctul 110. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Ordonanţa organului de urmărire penală sau încheierea instanţei trebuie să cuprindă: numele şi semnătura
persoanei care a dispus predarea, numele persoanei care este obligată să predea obiectul, înscrisul ori datele
informatice, descrierea obiectului, înscrisului sau a datelor informatice ce trebuie predate, precum şi data şi locul unde
trebuie să fie predate.
(4) Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată apreciază că şi o copie a unui înscris sau a datelor
informatice poate servi ca mijloc de probă, reţine numai copia.
(5) Dacă obiectul, înscrisul sau datele informatice au caracter secret ori confidenţial, prezentarea sau predarea se face
în condiţii care să asigure păstrarea secretului ori a confidenţialităţii.
(la data 23-mai-2016 Art. 171, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VI, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 34. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

CAPIT OLUL VII: Expertiza şi constatarea
(la data 01-feb-2014 partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 115. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 172: Dispunerea efectuării expertizei sau a constatării
(1) Efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări
ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză este necesară şi opinia unui expert.
(2) Expertiza se dispune, în condiţiile art. 100, la cerere sau din oficiu, de către organul de urmărire penală, prin
ordonanţă motivată, iar în cursul judecăţii se dispune de către instanţă, prin încheiere motivată.
(3) Cererea de efectuare a expertizei trebuie formulată în scris, cu indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi
a obiectivelor care trebuie lămurite de expert.
(4) Expertiza poate fi efectuată de experţi oficiali din laboratoare sau instituţii de specialitate ori de experţi independenţi
autorizaţi din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii.
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(5) Expertiza şi examinarea medico-legală se efectuează în cadrul instituţiilor medico-legale.
(6) Ordonanţa organului de urmărire penală sau încheierea instanţei prin care se dispune efectuarea expertizei trebuie
să indice faptele sau împrejurările pe care expertul trebuie să le constate, să le clarifice şi să le evalueze, obiectivele la
care trebuie să răspundă, termenul în care trebuie efectuată expertiza, precum şi instituţia ori experţii desemnaţi.
(7) În domeniile strict specializate, dacă pentru înţelegerea probelor sunt necesare anumite cunoştinţe specifice sau
alte asemenea cunoştinţe, instanţa ori organul de urmărire penală poate solicita opinia unor specialişti care
funcţionează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora. Dispoziţiile relative la audierea martorului sunt aplicabile
în mod corespunzător.
(8) La efectuarea expertizei pot participa experţi independenţi autorizaţi, numiţi la solicitarea părţilor sau subiecţilor
procesuali principali.
(9) Când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt ori este necesară
lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, organul de urmărire penală poate dispune prin ordonanţă
efectuarea unei constatări.
(10) Constatarea este efectuată de către un specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara
acestora.
(11) Certificatul medico-legal are valoarea unui raport de constatare.
(12) După finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau
când concluziile raportului de constatare sunt contestate, se poate dispune efectuarea unei expertize.
(la data 23-mai-2016 Art. 172, alin. (12) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 35. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 173: Numirea expertului
(1) Expertul este numit prin ordonanţa organului de urmărire penală sau prin încheierea instanţei.
(2) Organul de urmărire penală sau instanţa desemnează, de regulă, un singur expert, cu excepţia situaţiilor în care, ca
urmare a complexităţii expertizei, sunt necesare cunoştinţe specializate din discipline distincte, situaţie în care
desemnează doi sau mai mulţi experţi.
(la data 01-feb-2014 Art. 173, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 117. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Când expertiza urmează să fie efectuată de o instituţie medico-legală, de un institut sau laborator de specialitate,
desemnarea unuia sau a mai multor experţi se face de către acea instituţie, potrivit legii.
(4) Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul să solicite ca la efectuarea expertizei să participe un expert
recomandat de acestea. În cazul în care expertiza este dispusă de instanţă, procurorul poate solicita ca un expert
recomandat de acesta să participe la efectuarea expertizei.
(5) Expertul, instituţia medico-legală, institutul sau laboratorul de specialitate, la cererea expertului, poate solicita,
atunci când consideră necesar, participarea specialiştilor de la alte instituţii sau avizul acestora.
(6) Instituţia medico-legală, institutul sau laboratorul de specialitate comunică organului judiciar care a dispus
efectuarea expertizei numele experţilor desemnaţi.
Art. 174: Incompatibilitatea expertului
(1) Persoana aflată în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 64 nu poate fi desemnată ca
expert, iar în cazul în care a fost desemnată, hotărârea judecătorească nu se poate întemeia pe constatările şi
concluziile acesteia. Motivul de incompatibilitate trebuie dovedit de cel ce îl invocă.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 174 alin. (1), care nu prevede aplicarea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de art. 54 din acelaşi
act normativ şi în ceea ce îl priveşte pe specialistul care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara
acestora, care efectuează constatarea potrivit art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală, este
neconstituţională.
(la data 29-iun-2017 Art. 174, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VII atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 87/2019 )

(2) În aceeaşi cauză, o persoană nu poate avea atât calitatea de expert desemnat de organul judiciar, cât şi pe aceea
de expert recomandat de unul dintre subiecţii procesuali.
(la data 23-mai-2016 Art. 174, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 36. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2 1 ) Nu poate fi desemnată ca expert recomandat de părţi în aceeaşi cauză o persoană care funcţionează în cadrul
aceleiaşi instituţii medico-legale, institut sau laborator de specialitate cu expertul desemnat de conducerea instituţiei
respective la solicitarea organului judiciar.
(la data 23-mai-2016 Art. 174, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VII completat de Art. II, punctul 37. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) [textul din Art. 174, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul VII a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
118. din titlul III din Legea 255/2013]
(4) Dispoziţiile art. 66-68 se aplică în mod corespunzător.
Art. 175: Drepturile şi obligaţiile expertului
(1) Expertul are dreptul de a refuza efectuarea expertizei pentru aceleaşi motive pentru care martorul poate refuza
depunerea mărturiei.
(2) Expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.
(3) Expertul poate cere lămuriri organului judiciar care a dispus efectuarea expertizei cu privire la anumite fapte ori
împrejurări ale cauzei ce trebuie evaluate.
(4) Expertul poate cere lămuriri părţilor şi subiecţilor procesuali principali, cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de
organele judiciare.
(5) Expertul are dreptul la un onorariu pentru activitatea depusă în vederea efectuării expertizei, pentru cheltuielile pe
care ar trebui să le suporte sau le-a suportat pentru efectuarea expertizei. Cuantumul onorariului este stabilit de către
organele judiciare în funcţie de natura şi complexitatea cauzei şi de cheltuielile suportate sau care urmează a fi
suportate de către expert. Dacă expertiza este efectuată de instituţia medico-legală ori institutul sau laboratorul de
specialitate, costul expertizei este stabilit în condiţiile prevăzute de legea specială.
(6) Expertul poate beneficia şi de măsuri de protecţie, în condiţiile prevăzute la art. 125.
(7) Expertul are obligaţia de a se prezenta în faţa organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată ori de câte
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ori este chemat şi de a-şi întocmi raportul de expertiză cu respectarea termenului-limită stabilit în ordonanţa organului
de urmărire penală sau în încheierea instanţei. Termenul-limită din ordonanţă sau încheiere poate fi prelungit, la cererea
expertului, pentru motive întemeiate, fără ca prelungirea totală acordată să fie mai mare de 6 luni.
(8) Întârzierea sau refuzul nejustificat de efectuare a expertizei atrage aplicarea unei amenzi judiciare, precum şi
răspunderea civilă a expertului sau a instituţiei desemnate să o efectueze pentru prejudiciile cauzate.
Art. 176: Înlocuirea expertului
(1) Expertul poate fi înlocuit dacă refuză sau, în mod nejustificat, nu finalizează raportul de expertiză până la termenul
fixat.
(2) Înlocuirea se dispune prin ordonanţă de către organul de urmărire penală sau prin încheiere de către instanţă, după
citarea expertului, şi se comunică asociaţiei sau corpului profesional de care aparţine acesta.
(3) Expertul este, de asemenea, înlocuit când este admisă declaraţia sa de abţinere sau cererea de recuzare ori în
cazul în care se află în imposibilitate obiectivă de a efectua sau finaliza expertiza.
(4) Expertul înlocuit trebuie, sub sancţiunea prevăzută la art. 283 alin. (4), să pună de îndată la dispoziţia organului
judiciar toate actele sau obiectele încredinţate, precum şi observaţiile cu privire la activităţile desfăşurate până la
momentul înlocuirii sale.
Art. 177: Procedura efectuării expertizei
(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, când dispune efectuarea unei expertize, fixează un termen la
care sunt chemate părţile, subiecţii procesuali principali, precum şi expertul, dacă acesta a fost desemnat.
(2) La termenul fixat se aduce la cunoştinţa procurorului, a părţilor, a subiecţilor procesuali principali şi a expertului
obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă şi li se pune în vedere că au dreptul să facă
observaţii cu privire la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. De asemenea, după caz, sunt
indicate expertului obiectele pe care urmează să le analizeze.
(3) Expertul este înştiinţat cu privire la faptul că are obligaţia de a analiza obiectul expertizei, de a indica cu exactitate
orice observaţie sau constatare şi de a expune o opinie imparţială cu privire la faptele sau împrejurările evaluate, în
conformitate cu regulile ştiinţei şi expertizei profesionale.
(4) Părţile şi subiecţii procesuali principali sunt încunoştinţaţi că au dreptul să ceară numirea câte unui expert
recomandat de fiecare dintre ele, care să participe la efectuarea expertizei.
(5) După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi, de subiecţii procesuali principali şi expert, organul de
urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza,
încunoştinţându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile sau subiecţii procesuali principali.
(6) Atunci când expertiza urmează să fie efectuată de o instituţie medico-legală, de un laborator de expertiză
criminalistică sau de orice institut de specialitate, sunt aplicabile dispoziţiile art. 173 alin. (3), nefiind necesară prezenţa
expertului în faţa organului judiciar.
Art. 178: Raportul de expertiză
(1) După efectuarea expertizei, constatările, clarificările, evaluările şi opinia expertului sunt consemnate într-un raport.
(2) Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. Opiniile separate se motivează în acelaşi
raport.
(3) Raportul de expertiză se depune la organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei.
(4) Raportul de expertiză cuprinde:
a) partea introductivă, în care se arată organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, data când s-a dispus
efectuarea acesteia, numele şi prenumele expertului, obiectivele la care expertul urmează să răspundă, data la care a
fost efectuată, materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată, dovada încunoştinţării părţilor, dacă au participat la
aceasta şi au dat explicaţii în cursul expertizei, data întocmirii raportului de expertiză;
b) partea expozitivă prin care sunt descrise operaţiile de efectuare a expertizei, metodele, programele şi
echipamentele utilizate;
(la data 01-feb-2014 Art. 178, alin. (4), litera B. din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 119. din titlul III din Legea
255/2013 )

c) concluziile, prin care se răspunde la obiectivele stabilite de organele judiciare, precum şi orice alte precizări şi
constatări rezultate din efectuarea expertizei, în legătură cu obiectivele expertizei.
(5) În situaţia în care expertiza a fost efectuată în lipsa părţilor ori a subiecţilor procesuali principali, aceştia sau
avocatul lor sunt încunoştinţaţi cu privire la întocmirea raportului de expertiză şi cu privire la dreptul la studierea
raportului.
Art. 179: Audierea expertului
(1) În cursul urmăririi penale sau al judecăţii, expertul poate fi audiat de organul de urmărire penală sau de instanţă, la
cererea procurorului, a părţilor, a subiecţilor procesuali principali sau din oficiu, dacă organul judiciar apreciază că
audierea este necesară pentru lămurirea constatărilor sau concluziilor expertului.
(2) Dacă expertiza a fost efectuată de o instituţie medico-legală, institut sau laborator de specialitate, instituţia va
desemna un expert, dintre persoanele care au participat la efectuarea expertizei, ce urmează a fi audiat de către
organul de urmărire penală sau de instanţă.
(3) Audierea expertului se efectuează potrivit dispoziţiilor privitoare la audierea martorilor.
Art. 180: Suplimentul de expertiză
(1) Când organul de urmărire penală sau instanţa constată, la cerere sau din oficiu, că expertiza nu este completă, iar
această deficienţă nu poate fi suplinită prin audierea expertului, dispune efectuarea unui supliment de expertiză de către
acelaşi expert. Când nu este posibilă desemnarea aceluiaşi expert, se dispune efectuarea unei alte expertize de către
un alt expert.
(2) Când expertiza a fost efectuată în cadrul instituţiei medico-legale, unui institut sau laborator de specialitate, organul
de urmărire penală sau instanţa se adresează instituţiei respective în vederea efectuării suplimentului de expertiză.
Art. 181: Efectuarea unei noi expertize
(1) Organul de urmărire penală sau instanţa dispune efectuarea unei noi expertize atunci când concluziile raportului de
expertiză sunt neclare sau contradictorii ori între conţinutul şi concluziile raportului de expertiză există contradicţii, iar
aceste deficienţe nu pot fi înlăturate prin audierea expertului.
(2) Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată dispune efectuarea unei noi expertize de către o
instituţie medico-legală, aceasta este efectuată de o comisie, în condiţiile legii.
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Art. 181 1 : Obiectul constatării şi raportul de constatare
(1) Organul de urmărire penală stabileşte prin ordonanţă obiectul constatării, întrebările la care trebuie să răspundă
specialistul şi termenul în care urmează a fi efectuată lucrarea.
(2) Raportul de constatare cuprinde descrierea operaţiilor efectuate de specialist, a metodelor, programelor şi
echipamentelor utilizate şi concluziile constatării.
(la data 01-feb-2014 Art. 181 din partea 1, titlul IV, capitolul VII completat de Art. 102, punctul 120. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 182: Lămuririle cerute la institutul de emisiune
În cazurile privitoare la infracţiunea de falsificare de monedă ori de alte valori, organul de urmărire penală sau instanţa
poate cere lămuriri institutului de emisiune.
Art. 183: Prezentarea scriptelor de comparaţie
(1) În cauzele privind infracţiuni de fals în înscrisuri, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune
să fie prezentate scripte de comparaţie.
(2) Dacă scriptele se găsesc în depozite publice, autorităţile în drept sunt obligate a le elibera.
(3) Dacă scriptele se găsesc la o persoană, organul de urmărire penală sau instanţa îi pune în vedere să le prezinte.
(4) Scriptele se introduc într-un plic sigilat care se vizează de organul de urmărire penală sau de preşedintele
completului de judecată şi se semnează de acela care le prezintă.
(5) Organul de urmărire penală ori instanţa poate solicita suspectului sau inculpatului să prezinte o piesă scrisă cu
mâna sa ori să scrie după dictare.
(6) Dacă suspectul sau inculpatul refuză, se face menţiune în procesul-verbal. Refuzul de a se conforma solicitării
organului de urmărire penală sau instanţei nu poate fi interpretat în defavoarea suspectului sau inculpatului.
Art. 184: Expertiza medico-legală psihiatrică
(1) În cazul infracţiunilor comise de minorii cu vârsta între 14 şi 16 ani, în cazul uciderii sau vătămării copilului nounăscut ori a fătului de către mamă, precum şi atunci când organul de urmărire penală sau instanţa are o îndoială asupra
discernământului suspectului ori inculpatului în momentul săvârşirii infracţiunii ce face obiectul acuzaţiei, se dispune
efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, stabilindu-se totodată termenul de prezentare în vederea
examinării.
(la data 01-feb-2014 Art. 184, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 121. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Expertiza se efectuează în cadrul instituţiei medico-legale de către o comisie, constituită potrivit legii.
(3) Expertiza medico-legală psihiatrică se efectuează după obţinerea consimţământului scris al persoanei ce urmează
a fi supusă expertizei, exprimat, în prezenţa unui avocat ales sau din oficiu, în faţa organului judiciar, iar în cazul
minorului, şi în prezenţa ocrotitorului legal.
(la data 01-feb-2014 Art. 184, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 121. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) În cazul în care suspectul sau inculpatul refuză în cursul urmăririi penale efectuarea expertizei ori nu se prezintă în
vederea examinării la comisia medico-legală psihiatrică, organul de cercetare penală sesizează procurorul sau
judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea emiterii unui mandat de aducere în scopul prezentării la comisia medicolegală psihiatrică. Dispoziţiile art. 265 alin. (4)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(5) În cazul în care consideră că este necesară o examinare complexă, ce necesită internarea medicală a suspectului
sau a inculpatului într-o instituţie sanitară de specialitate, iar acesta refuză internarea, comisia medico-legală sesizează
organul de urmărire penală sau instanţa cu privire la necesitatea luării măsurii internării nevoluntare.
(6) În cursul urmăririi penale, procurorul, dacă apreciază că solicitarea comisiei medico-legale este întemeiată, poate
cere judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă
sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de internare ori sediul
parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea luarea măsurii internării nevoluntare, pentru
maximum 30 de zile, în vederea efectuării expertizei psihiatrice.
(7) Propunerea procurorului de luare a măsurii internării nevoluntare trebuie să cuprindă, după caz, menţiuni cu privire
la: fapta pentru care se efectuează cercetarea penală, încadrarea juridică, denumirea infracţiunii; faptele şi împrejurările
din care rezultă îndoiala asupra discernământului suspectului sau inculpatului, sesizarea comisiei medico-legale
psihiatrice cu privire la refuzul suspectului sau inculpatului de a se interna, motivarea necesităţii luării măsurii internării şi
a proporţionalităţii acesteia cu scopul urmărit. Propunerea împreună cu dosarul cauzei se prezintă judecătorului de
drepturi şi libertăţi.
(8) Judecătorul de drepturi şi libertăţi fixează ziua şi ora de soluţionare a propunerii de luare a măsurii internării
nevoluntare, în cel mult 3 zile de la data sesizării, având obligaţia de a-l cita pe suspect sau inculpat pentru termenul
fixat. Termenul se comunică procurorului, precum şi avocatului suspectului sau inculpatului, căruia i se acordă, la cerere,
dreptul de a studia dosarul cauzei şi propunerea formulată de procuror.
*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală, din durata
pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar într-o instituţie de
specialitate, în vederea efectuării expertizei psihiatrice.
(la data 18-ian-2019 Art. 184, alin. (8) din partea 1, titlul IV, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 22/2018 )

(9) Soluţionarea propunerii de luare a măsurii internării nevoluntare se face numai în prezenţa suspectului sau
inculpatului, în afară de cazul când acesta este dispărut, se sustrage sau când din cauza stării sănătăţii sau din cauză de
forţă majoră ori stare de necesitate nu se poate prezenta.
(10) Participarea procurorului şi a avocatului ales sau numit din oficiu al suspectului ori inculpatului este obligatorie.
(11) În cazul admiterii propunerii de internare nevoluntară, încheierea judecătorului trebuie să cuprindă:
a) datele de identitate ale suspectului sau inculpatului;
b) descrierea faptei de care este acuzat suspectul sau inculpatul, încadrarea juridică şi denumirea infracţiunii;
c) faptele şi împrejurările din care rezultă îndoială asupra stării psihice a suspectului sau inculpatului;
d) motivarea necesităţii luării măsurii internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice şi a
proporţionalităţii acesteia cu scopul urmărit;
e) durata măsurii internării.
(12) După luarea măsurii, suspectului sau inculpatului i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege,
pag. 41

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

motivele internării, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
(13) După dispunerea internării, dacă suspectul sau inculpatul se află în stare de deţinere, judecătorul de drepturi şi
libertăţi informează administraţia locului de deţinere despre măsura internării şi dispune transferul arestatului într-o
secţie de psihiatrie a unui penitenciar-spital.
(14) Împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi se poate face contestaţie la judecătorul de drepturi şi
libertăţi de la instanţa ierarhic superioară de către suspect, inculpat sau de procuror în termen de 24 de ore de la
pronunţare. Contestaţia împotriva încheierii prin care se dispune internarea nevoluntară nu suspendă executarea.
(la data 01-feb-2014 Art. 184, alin. (14) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 121. din titlul III din Legea 255/2013 )

(15) Contestaţia formulată de suspect sau inculpat împotriva încheierii prin care s-a dispus internarea nevoluntară se
soluţionează în termen de 3 zile de la data înregistrării acesteia şi nu este suspensivă de executare.
(16) În vederea soluţionării contestaţiei formulate de procuror, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară dispune
citarea suspectului sau inculpatului. Participarea avocatului ales sau numit din oficiu al suspectului ori inculpatului este
obligatorie.
(la data 01-feb-2014 Art. 184, alin. (16) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 121. din titlul III din Legea 255/2013 )

(17) În vederea soluţionării contestaţiei formulate de suspect sau de inculpat, judecătorul de la instanţa ierarhic
superioară comunică acestuia şi procurorului data stabilită pentru judecarea contestaţiei şi le acordă posibilitatea de a
depune observaţii scrise până la acea dată, în afară de cazul când apreciază că prezenţa suspectului sau inculpatului,
participarea procurorului şi formularea de concluzii orale de către aceştia sunt necesare pentru justa soluţionare a
contestaţiei.
(18) În cazul admiterii contestaţiei formulate de suspect sau inculpat, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară
dispune respingerea propunerii de internare şi externarea, dacă este cazul, de îndată, a suspectului sau inculpatului,
dacă acesta nu este deţinut sau arestat chiar şi în altă cauză.
(19) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 24 de ore de la soluţionarea contestaţiei. Dacă încheierea
judecătorului de drepturi şi libertăţi nu este atacată cu contestaţie, acesta restituie dosarul procurorului în termen de 24
de ore de la expirarea termenului de contestaţie.
(20) În cursul judecăţii, dacă inculpatul refuză efectuarea expertizei ori nu se prezintă în vederea examinării la comisia
medico-legală psihiatrică, instanţa, din oficiu sau la cererea procurorului, dispune emiterea unui mandat de aducere în
condiţiile art. 265.
(21) Măsura internării nevoluntare poate fi luată de instanţă în cursul judecăţii la propunerea comisiei medico-legale
psihiatrice. Dispoziţiile alin. (6)-(19) se aplică în mod corespunzător.
(22) Imediat după luarea măsurii internării nevoluntare sau în cazul schimbării ulterioare a locului de internare,
judecătorul de drepturi şi libertăţi sau, după caz, preşedintele completului de judecată care a dispus măsura
încunoştinţează despre aceasta şi despre locul internării un membru al familiei suspectului sau inculpatului ori o altă
persoană desemnată de acesta, precum şi instituţia medico-legală care efectuează expertiza, încheindu-se în acest
sens un proces-verbal. Instituţia de specialitate are obligaţia de a informa organele judiciare despre schimbarea locului
internării.
(23) Hotărârea prin care dispune internarea nevoluntară se pune în executare de procuror prin intermediul organelor
de poliţie.
(24) În cazul în care suspectul sau inculpatul se află în stare de deţinere, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa
ce a dispus măsura internării într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice
informează, de îndată, administraţia locului de deţinere sau arestare despre măsura dispusă.
(25) Măsura internării medicale în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice poate fi prelungită o singură
dată, pe o durată de cel mult 30 de zile. Comisia de expertiză medico-legală psihiatrică sesizează procurorul sau, după
caz, instanţa asupra necesităţii prelungirii măsurii internării cu cel puţin 7 zile înainte de expirarea acesteia. Sesizarea
trebuie să conţină descrierea activităţilor efectuate, motivele pentru care examinarea nu a fost finalizată pe parcursul
internării, examinările ce urmează a fi efectuate, precizarea perioadei pentru care este necesară prelungirea. Dispoziţiile
alin. (6)-(24) se aplică în mod corespunzător.
(26) În cazul în care înainte de expirarea duratei internării nevoluntare se constată că aceasta nu mai este necesară,
comisia de expertiză medico-legală psihiatrică sau persoana internată sesizează de îndată organul care a dispus
măsura, în vederea revocării acesteia. Sesizarea se soluţionează de urgenţă, în camera de consiliu, cu participarea
procurorului, după audierea avocatului ales sau din oficiu al persoanei internate. Încheierea pronunţată de judecătorul
de drepturi şi libertăţi sau de instanţă nu este supusă niciunei căi de atac.
(27) Dacă în cursul efectuării expertizei medico-legale psihiatrice se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la
art. 247, comisia de expertiză medico-legală psihiatrică sesizează organele judiciare în vederea luării măsurii de
siguranţă a internării medicale provizorii.
(28) Perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării
expertizei psihiatrice se deduce din durata pedepsei, în condiţiile art. 72 din Codul penal.
Art. 185: Autopsia medico-legală
(1) Autopsia medico-legală se dispune de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată, în caz de
moarte violentă ori când aceasta este suspectă de a fi violentă sau când nu se cunoaşte cauza morţii ori există o
suspiciune rezonabilă că decesul a fost cauzat direct sau indirect printr-o infracţiune ori în legătură cu comiterea unei
infracţiuni. În cazul în care corpul victimei a fost înhumat, este dispusă exhumarea pentru examinarea cadavrului prin
autopsie.
(2) Procurorul dispune de îndată efectuarea unei autopsii medico-legale dacă decesul s-a produs în perioada în care
persoana se află în custodia poliţiei, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în timpul internării medicale nevoluntare
sau în cazul oricărui deces care ridică suspiciunea nerespectării drepturilor omului, a aplicării torturii sau a oricărui
tratament inuman.
(3) Pentru a constata dacă există motive pentru a efectua autopsia medico-legală, organul de urmărire penală sau
instanţa de judecată poate solicita opinia medicului legist.
(4) Autopsia se efectuează în cadrul instituţiei medico-legale, potrivit legii speciale.
(5) La efectuarea autopsiei medico-legale pot fi cooptaţi şi specialişti din alte domenii medicale, în vederea stabilirii
cauzei decesului, la solicitarea medicului legist, cu excepţia medicului care a tratat persoana decedată.
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(6) Cu ocazia efectuării autopsiei medico-legale pot fi utilizate orice metode legale pentru stabilirea identităţii, inclusiv
prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii profilului genetic judiciar.
(7) Organul de urmărire penală trebuie să încunoştinţeze un membru de familie despre data autopsiei şi despre dreptul
de a desemna un expert independent autorizat care să asiste la efectuarea autopsiei.
(8) Medicul legist care a efectuat autopsia întocmeşte un raport de expertiză, care cuprinde constatările şi concluziile
sale cu privire la:
a) identitatea persoanei decedate sau elemente de identificare, dacă identitatea nu este cunoscută;
b) felul morţii;
c) cauza medicală a morţii;
d) existenţa leziunilor traumatice, mecanismul de producere a acestora, natura agentului vulnerant şi legătura de
cauzalitate dintre leziunile traumatice şi deces;
e) rezultatele investigaţiilor de laborator efectuate asupra probelor biologice prelevate de la cadavru şi a substanţelor
suspecte descoperite;
(la data 01-feb-2014 Art. 185, alin. (8), litera E. din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 122. din titlul III din Legea
255/2013 )

f) urmele biologice găsite pe corpul persoanei decedate;
g) data probabilă a morţii;
h) orice alte elemente care pot contribui la lămurirea împrejurărilor producerii morţii.
Art. 186: Exhumarea
(1) Exhumarea poate fi dispusă de către procuror sau de către instanţa de judecată în vederea stabilirii felului şi cauzei
morţii, a identificării cadavrului sau pentru stabilirea oricăror elemente necesare soluţionării cauzei.
(2) Exhumarea se face în prezenţa organului de urmărire penală.
(3) Dispoziţiile art. 185 alin. (4)-(8) se aplică în mod corespunzător.
Art. 187: Autopsia medico-legală a fetusului sau a nou-născutului
(1) Autopsia medico-legală a unui fetus se dispune pentru a se stabili vârsta intrauterină, capacitatea de supravieţuire
extrauterină, felul şi cauza morţii, precum şi pentru stabilirea filiaţiei, când este cazul.
(2) Autopsia medico-legală a unui nou-născut se dispune pentru a se stabili dacă copilul a fost născut viu, viabilitatea,
durata supravieţuirii extrauterine, felul şi cauza medicală a morţii, data morţii, dacă i s-au acordat îngrijiri medicale după
naştere, precum şi pentru stabilirea filiaţiei, când este cazul.
Art. 188: Expertiza toxicologică
(1) În cazul în care există o suspiciune cu privire la producerea unei intoxicaţii, se dispune efectuarea unei expertize
toxicologice.
(la data 01-feb-2014 Art. 188, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 123. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Produsele considerate suspecte că ar fi determinat intoxicaţia sunt trimise instituţiei medico-legale sau unei alte
instituţii specializate.
(la data 01-feb-2014 Art. 188, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 123. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Concluziile expertizei toxicologice cuprind constatări de specialitate cu privire la tipul substanţei toxice, cantitatea,
calea de administrare, precum şi consecinţele posibile ale substanţei descoperite, cât şi alte elemente care să ajute la
stabilirea adevărului.
Art. 189: Examinarea medico-legală a persoanei
(1) Examinarea medico-legală a persoanei în vederea constatării urmelor şi a consecinţelor unei infracţiuni se
efectuează conform legii speciale.
(2) Medicul legist care a efectuat examinarea medico-legală întocmeşte un certificat medico-legal sau, după caz, un
raport de expertiză.
(3) Constatarea leziunilor traumatice este efectuată, de regulă, printr-o examinare fizică. În cazul în care nu este
posibilă sau necesară examinarea fizică, expertiza este efectuată în baza documentaţiei medicale puse la dispoziţia
expertului.
(la data 01-feb-2014 Art. 189, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 124. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Raportul de expertiză sau certificatul medico-legal trebuie să cuprindă: descrierea leziunilor traumatice, precum şi
opinia expertului cu privire la natura şi gravitatea leziunilor, mecanismul şi data producerii acestora, urmările pe care
acestea le-au produs.
Art. 190: Examinarea fizică
(1) Examinarea fizică a unei persoane presupune examinarea externă şi internă a corpului acesteia, precum şi"
prelevarea de probe biologice. Organul de urmărire penală trebuie să solicite, în prealabil, consimţământul scris al
persoanei care urmează a fi examinată. În cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, consimţământul la
examinarea fizică este solicitat reprezentantului legal, iar în cazul celor cu capacitate restrânsă de exerciţiu,
consimţământul scris al acestora trebuie exprimat în prezenţa ocrotitorilor legali.
(la data 01-feb-2014 Art. 190, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 125. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) În lipsa consimţământului scris al persoanei care urmează a fi examinată, al reprezentantului legal ori a încuviinţării
din partea ocrotitorului legal, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune, prin încheiere, la cererea motivată a
procurorului, examinarea fizică a persoanei, dacă această măsură este necesară pentru stabilirea unor fapte sau
împrejurări care să asigure buna desfăşurare a urmăririi penale ori pentru a se determina dacă o anumită urmă sau
consecinţă a infracţiunii poate fi găsită pe corpul sau în interiorul corpului acesteia.
(3) Cererea organului de urmărire penală trebuie să cuprindă: numele persoanei a cărei examinare fizică este cerută,
motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), modalitatea în care examinarea fizică urmează a fi efectuată,
infracţiunea de care este acuzat suspectul sau inculpatul.
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează cererea de efectuare a examinării fizice în camera de consiliu, prin
încheiere ce nu este supusă niciunei căi de atac.
(5) În cazul în care persoana examinată nu îşi exprimă în scris consimţământul şi există urgenţă, iar obţinerea
autorizării judecătorului în condiţiile alin. (4) ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea
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sau distrugerea probelor, organul de urmărire penală poate dispune, prin ordonanţă, efectuarea examinării fizice.
Ordonanţa organului de urmărire penală, precum şi procesul-verbal în care sunt consemnate activităţile desfăşurate cu
ocazia examinării fizice sunt înaintate de îndată judecătorului de drepturi şi libertăţi. În cazul în care judecătorul
constată că au fost respectate condiţiile prevăzute la alin. (2), dispune, prin încheiere motivată, validarea examinării
fizice efectuate de organele de urmărire penală. Încălcarea de către organele de urmărire penală a condiţiilor prevăzute
la alin. (2) atrage excluderea probelor obţinute prin examinarea fizică.
(la data 23-mai-2016 Art. 190, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 38. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(6) Validarea examinării fizice efectuate de organele de urmărire penală se efectuează potrivit alin. (4).
(7) Examinarea fizică internă a corpului unei persoane sau recoltarea de probe biologice trebuie efectuată de un medic,
asistent medical sau de o persoană cu pregătire medicală de specialitate, cu respectarea vieţii private şi a demnităţii
umane. Examinarea fizică internă a minorului care nu a împlinit 14 ani se poate face în prezenţa unuia dintre părinţi, la
solicitarea părintelui. Recoltarea prin metode noninvazive de probe biologice în vederea efectuării expertizei genetice
judiciare se poate efectua şi de către personalul de specialitate al Poliţiei Române.
(la data 01-feb-2014 Art. 190, alin. (7) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 125. din titlul III din Legea 255/2013 )

(8) În cazul conducerii unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe,
recoltarea de probe biologice se efectuează din dispoziţia organelor de constatare şi cu consimţământul celui supus
examinării, de către un medic, asistent medical sau de o persoană cu pregătire medicală de specialitate, în cel mai scurt
timp, într-o instituţie medicală, în condiţiile stabilite de legile speciale.
(la data 01-feb-2014 Art. 190, alin. (8) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 125. din titlul III din Legea 255/2013 )

(9) Activităţile efectuate cu ocazia examinării fizice sunt consemnate de organele de urmărire penală într-un procesverbal ce trebuie să cuprindă: numele şi prenumele organului de urmărire penală care îl încheie, ordonanţa sau
încheierea prin care s-a dispus măsura, locul unde a fost încheiat, data, ora la care a început şi ora la care s-a terminat
activitatea, numele şi prenumele persoanei examinate, natura examinării fizice, descrierea activităţilor desfăşurate, lista
probelor recoltate în urma examinării fizice.
(la data 01-feb-2014 Art. 190, alin. (9) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 125. din titlul III din Legea 255/2013 )

(10) Rezultatele obţinute din analiza probelor biologice pot fi folosite şi în altă cauză penală, dacă servesc la aflarea
adevărului.
(la data 01-feb-2014 Art. 190, alin. (10) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 125. din titlul III din Legea 255/2013 )

(11) Probele biologice care nu au fost consumate cu ocazia analizelor efectuate sunt conservate şi păstrate în
instituţia unde au fost prelucrate, pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la epuizarea căilor ordinare de atac ale hotărârii
judecătoreşti.
Art. 191: Expertiza genetică judiciară
(1) Expertiza genetică judiciară se poate dispune de către organul de urmărire penală, prin ordonanţă, în cursul
urmăririi penale, sau de instanţă, prin încheiere, în cursul judecăţii, cu privire la probele biologice recoltate de la
persoane sau orice alte probe ce au fost găsite ori ridicate.
(la data 01-feb-2014 Art. 191, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 126. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Expertiza genetică judiciară se efectuează în cadrul instituţiilor medico-legale, al unei instituţii ori unui laborator de
specialitate sau al oricărei alte instituţii de specialitate certificate şi acreditate în acest tip de analize.
(3) Probele biologice recoltate cu ocazia examinării corporale pot fi folosite numai la identificarea profilului genetic
judiciar.
(la data 01-feb-2014 Art. 191, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 126. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Profilul genetic judiciar obţinut în condiţiile alin. (3) poate fi folosit şi în altă cauză penală, dacă serveşte la aflarea
adevărului.
(la data 01-feb-2014 Art. 191, alin. (4) din partea 1, titlul IV, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 126. din titlul III din Legea 255/2013 )

(5) Datele obţinute ca urmare a expertizei genetice judiciare constituie date personale şi sunt protejate conform legii.
CAPIT OLUL VIII: Cercetarea locului faptei şi reconstituirea
Art. 192: Cercetarea la faţa locului
(la data 01-feb-2014 Art. 192 din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 127. din titlul III din Legea 255/2013 )

(1) Cercetarea la faţa locului se dispune de către organul de urmărire penală, iar în cursul judecăţii de către instanţa de
judecată, atunci când este necesară constatarea directă în scopul determinării sau clarificării unor împrejurări de fapt ce
prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului, precum şi ori de câte ori există suspiciuni cu privire la decesul unei
persoane.
(la data 01-feb-2014 Art. 192, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 127. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate interzice persoanelor care se află ori care vin la locul
unde se efectuează cercetarea să comunice între ele sau cu alte persoane.
Art. 193: Reconstituirea
(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, dacă găseşte necesar pentru verificarea şi precizarea unor
date sau probe administrate ori pentru a stabili împrejurări de fapt ce prezintă importanţă pentru soluţionarea cauzei,
poate să procedeze la reconstituirea, în întregime sau în parte, a modului şi a condiţiilor în care s-a comis fapta.
(2) Organele judiciare procedează la reconstituirea activităţilor sau a situaţiilor, având în vedere împrejurările în care
fapta a avut loc, pe baza probelor administrate. În cazul în care declaraţiile martorilor, ale părţilor sau ale subiecţilor
procesuali principali cu privire la activităţile sau situaţiile ce trebuie reconstituite sunt diferite, reconstituirea trebuie
efectuată separat pentru fiecare variantă a desfăşurării faptei descrise de aceştia.
(la data 01-feb-2014 Art. 193, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 128. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Când suspectul sau inculpatul se află în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 90, reconstituirea se face în prezenţa
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acestuia, asistat de apărător. Atunci când suspectul sau inculpatul nu poate sau refuză să participe la reconstituire,
aceasta se efectuează cu participarea altei persoane.
(la data 01-feb-2014 Art. 193, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 128. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) Reconstituirea trebuie să fie efectuată astfel încât să nu fie încălcată legea sau ordinea publică, să nu fie adusă
atingere moralei publice şi să nu fie pusă în pericol viaţa sau sănătatea persoanelor.
Art. 194: Prezenţa altor persoane la cercetarea la faţa locului şi la reconstituire
(la data 01-feb-2014 Art. 194 din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 129. din titlul III din Legea 255/2013 )

Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune prezenţa medicului legist sau a oricăror persoane a
căror prezenţă o consideră necesară.
Art. 195: Procesul-verbal de cercetare la faţa locului sau de reconstituire
(la data 01-feb-2014 Art. 195 din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 130. din titlul III din Legea 255/2013 )

(1) Despre efectuarea cercetării la faţa locului sau a reconstituirii se încheie un proces-verbal, care trebuie să cuprindă,
pe lângă menţiunile prevăzute la art. 199, următoarele:
(la data 01-feb-2014 Art. 195, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul VIII modificat de Art. 102, punctul 130. din titlul III din Legea 255/2013 )

a) indicarea ordonanţei sau a încheierii prin care s-a dispus măsura;
b) numele, prenumele persoanelor prezente şi calitatea în care acestea participă;
c) numele şi prenumele suspectului sau inculpatului, dacă este cazul;
d) descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării
celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile
respective. În cazul reconstituirii se consemnează amănunţit şi desfăşurarea reconstituirii.
(2) În toate cazurile se pot face schiţe, desene sau fotografii ori alte asemenea lucrări, care se anexează la procesulverbal.
(3) Activitatea desfăşurată şi constatările expertului se consemnează în procesul-verbal.
(4) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de către cel care îl încheie şi de către persoanele care
au participat la cercetare sau reconstituire. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze
procesul-verbal, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele imposibilităţii sau refuzului de a semna.
CAPIT OLUL IX: Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
Art. 196: Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
(1) Organele de urmărire penală pot dispune fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor
persoane cu privire la care există o suspiciune că au legătură cu fapta comisă sau că au fost prezente la locul faptei,
chiar şi în lipsa consimţământului acestora.
(2) Organul de urmărire penală poate autoriza să se dea publicităţii fotografia unei persoane, când această măsură
este necesară pentru stabilirea identităţii persoanei sau în alte cazuri în care publicarea fotografiei prezintă importanţă
pentru buna desfăşurare a urmăririi penale.
(3) Dacă este necesară identificarea amprentelor ce au fost găsite pe anumite obiecte sau a persoanelor care pot fi
puse în legătură cu fapta ori locul comiterii faptei, organele de urmărire penală pot dispune luarea amprentelor
persoanelor despre care se presupune că au intrat în contact cu acele obiecte, respectiv fotografierea acelora despre
care se presupune că au avut legătură cu fapta comisă sau au fost prezente la locul faptei.
(la data 01-feb-2014 Art. 196, alin. (3) din partea 1, titlul IV, capitolul IX modificat de Art. 102, punctul 131. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPIT OLUL X: Mijloace materiale de probă
Art. 197: Obiectele ca mijloace de probă
(1) Obiectele care conţin sau poartă o urmă a faptei săvârşite, precum şi orice alte obiecte care pot servi la aflarea
adevărului sunt mijloace materiale de probă.
(2) Sunt corpuri delicte mijloacele materiale de probă care au fost folosite sau au fost destinate să servească la
săvârşirea unei infracţiuni, precum şi obiectele care sunt produsul infracţiunii.
CAPIT OLUL XI: Înscrisurile
Art. 198: Mijloacele de probă scrise
(1) Înscrisurile pot servi ca mijloace de probă, dacă, din conţinutul lor, rezultă fapte sau împrejurări de natură să
contribuie la aflarea adevărului.
(la data 01-feb-2014 Art. 198, alin. (1) din partea 1, titlul IV, capitolul XI modificat de Art. 102, punctul 132. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Procesul-verbal ce cuprinde constatările personale ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată
este mijloc de probă. Procesele-verbale întocmite de organele prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a)-c) constituie acte de
sesizare a organului de urmărire penală şi nu au valoarea unor constatări de specialitate în procesul penal.
(la data 01-feb-2014 Art. 198, alin. (2) din partea 1, titlul IV, capitolul XI modificat de Art. 102, punctul 132. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 199: Cuprinsul şi forma procesului-verbal
(1) Procesul-verbal cuprinde:
a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie;
b) locul unde este încheiat;
c) data la care s-a încheiat procesul-verbal;
d) data şi ora la care a început şi s-a sfârşit activitatea consemnată în procesul-verbal;
e) numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa persoanelor ce au fost prezente la întocmirea procesuluiverbal, cu menţionarea calităţii acestora;
f) descrierea amănunţită a celor constatate, precum şi a măsurilor luate;
g) numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa persoanelor la care se referă procesul-verbal, obiecţiile şi
explicaţiile acestora;
h) menţiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale.
(2) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de cel care îl încheie, precum şi de persoanele arătate
la lit. e) şi g). Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta,
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precum şi despre motivele imposibilităţii ori refuzului de a semna.
Art. 200: Comisia rogatorie
(1) Când un organ de urmărire penală sau instanţa de judecată nu are posibilitatea să asculte un martor, să facă o
cercetare la faţa locului, să procedeze la ridicarea unor obiecte sau să efectueze orice alt act procedural, se poate
adresa unui alt organ de urmărire penală ori unei alte instanţe, care are posibilitatea să le efectueze.
(2) Punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea măsurilor preventive, încuviinţarea de probatorii, precum şi dispunerea
celorlalte acte procesuale sau măsuri procesuale nu pot forma obiectul comisiei rogatorii.
(3) Comisia rogatorie se poate adresa numai unui organ sau unei instanţe egale în grad.
(4) Ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus comisia rogatorie trebuie să conţină toate lămuririle referitoare la
îndeplinirea actului care face obiectul acesteia, iar în cazul când urmează să fie ascultată o persoană, se vor arăta şi
întrebările ce trebuie să i se pună.
(5) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care efectuează comisia rogatorie poate pune şi alte întrebări,
dacă necesitatea acestora rezultă în cursul ascultării.
(6) Când comisia rogatorie s-a dispus de instanţa de judecată, părţile pot formula în faţa acesteia întrebări, care vor fi
transmise instanţei ce urmează a efectua comisia rogatorie.
(7) Totodată, oricare dintre părţi poate cere să fie citată la efectuarea comisiei rogatorii.
(8) Când inculpatul este arestat, instanţa care urmează a efectua comisia rogatorie dispune desemnarea unui avocat
din oficiu, care îl va reprezenta, în absenţa avocatului ales.
Art. 201: Delegarea
(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune, în condiţiile arătate la art. 200 alin. (1) şi (2),
efectuarea unui act de procedură şi prin delegare. Delegarea poate fi dată numai unui organ sau unei instanţe de
judecată ierarhic inferioare.
(2) Dispoziţiile privitoare la comisia rogatorie se aplică în mod corespunzător şi în caz de delegare.

TITLUL V: Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
CAPIT OLUL I: Măsurile preventive
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 202: Scopul, condiţiile generale de aplicare şi categoriile măsurilor preventive
(1) Măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că
o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al
împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii
unei alte infracţiuni.
(2) Nicio măsură preventivă nu poate fi dispusă, confirmată, prelungită sau menţinută dacă există o cauză care
împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale.
(3) Orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este
luată şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia.
(4) Măsurile preventive sunt:
a) reţinerea;
b) controlul judiciar;
c) controlul judiciar pe cauţiune;
d) arestul la domiciliu;
e) arestarea preventivă.
Art. 203: Organul judiciar competent şi actul prin care se dispune asupra măsurilor preventive
(1) Măsura preventivă prevăzută la 202 alin. (4) lit. a) poate fi luată faţă de suspect sau inculpat de către organul de
cercetare penală sau de către procuror, numai în cursul urmăririi penale.
(2) Măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) şi c) pot fi luate faţă de inculpat, în cursul urmăririi penale,
de către procuror şi de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în procedura de cameră preliminară, de către
judecătorul de cameră preliminară, iar în cursul judecăţii, de către instanţa de judecată.
(la data 01-feb-2014 Art. 203, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 133. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. d) şi e) pot fi luate faţă de inculpat, în cursul urmăririi penale,
de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în procedura de cameră preliminară, de către judecătorul de cameră
preliminară, iar în cursul judecăţii, de către instanţa de judecată.
(4) Organul de cercetare penală şi procurorul dispun asupra măsurilor preventive prin ordonanţă motivată.
(5) În cursul urmăririi penale şi al procedurii de cameră preliminară, cererile, propunerile, plângerile şi contestaţiile
privitoare la măsurile preventive se soluţionează în camera de consiliu, prin încheiere motivată, care se pronunţă în
camera de consiliu.
(la data 01-feb-2014 Art. 203, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 133. din titlul III din Legea
255/2013 )
(la data 07-iul-2014 Art. 203, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )
(la data 11-nov-2014 Art. 203, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 4/2014 )

(6) În cursul judecăţii, instanţa de judecată se pronunţă asupra măsurilor preventive prin încheiere motivată.
(la data 07-iul-2014 Art. 203, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )

(7) Încheierile pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi, de judecătorul de cameră preliminară sau de instanţa
de judecată se comunică inculpatului şi procurorului care au lipsit de la pronunţare.
Art. 204: Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul
urmăririi penale
(1) Împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurilor preventive, inculpatul şi
procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare.
Contestaţia se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează,
împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară, în termen de 48 de
ore de la înregistrare.
(la data 01-feb-2014 Art. 204, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 134. din titlul III din Legea
255/2013 )
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(2) Contestaţiile împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
dispune asupra măsurilor preventive se soluţionează de un complet compus din judecători de drepturi şi libertăţi de la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dispoziţiile prezentului articol aplicându-se în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 204, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 134. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea unei măsuri preventive ori prin
care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.
(4) Contestaţia formulată de inculpat se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
(5) Contestaţia formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea propunerii de prelungire a
arestării preventive, revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură
preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior.
(6) În vederea soluţionării contestaţiei, inculpatul se citează.
(la data 01-feb-2014 Art. 204, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 134. din titlul III din Legea
255/2013 )

(7) Soluţionarea contestaţiei se face în prezenţa inculpatului, în afară de cazul când acesta lipseşte nejustificat, este
dispărut, se sustrage ori din cauza stării sănătăţii, din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate nu poate fi adus în
faţa judecătorului. Se consideră că este prezent şi inculpatul privat de libertate care, cu acordul său şi în prezenţa
apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a interpretului, participă la soluţionarea contestaţiei prin
videoconferinţă, la locul de deţinere.
(la data 23-mai-2016 Art. 204, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 39. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(8) În toate cazurile, este obligatorie acordarea asistenţei juridice pentru inculpat de către un avocat, ales sau numit
din oficiu.
(9) Participarea procurorului este obligatorie.
(10) În cazul admiterii contestaţiei formulate de procuror şi dispunerii arestării preventive a inculpatului, dispoziţiile art.
226 se aplică în mod corespunzător. În cazul admiterii contestaţiei formulate de procuror şi dispunerii prelungirii
arestării preventive a inculpatului, dispoziţiile art. 236 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.
(11) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, se poate dispune luarea uneia dintre măsurile preventive
prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) sau majorarea cuantumului cauţiunii.
(la data 01-feb-2014 Art. 204, alin. (11) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 134. din titlul III din Legea
255/2013 )

(12) În cazul admiterii contestaţiei formulate de inculpat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea
măsurii arestării preventive, se poate dispune, în condiţiile prevăzute de lege, respingerea propunerii de luare sau de
prelungire a măsurii preventive ori, după caz, înlocuirea acesteia cu o altă măsură preventivă mai uşoară şi, după caz,
punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
(la data 01-feb-2014 Art. 204, alin. (12) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 134. din titlul III din Legea
255/2013 )

(13) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluţionarea contestaţiei.
(14) Dacă încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă nu este atacată cu contestaţie, acesta
restituie dosarul procurorului în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestaţie.
Art. 205: Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura
camerei preliminare
(1) Împotriva încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată cu rechizitoriu dispune
asupra măsurilor preventive, inculpatul şi procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare
sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune la judecătorul de cameră preliminară care a pronunţat
încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa
ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
(la data 02-mai-2016 Art. 205, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(2) Contestaţiile împotriva încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie dispune în procedura camerei preliminare asupra măsurilor preventive se soluţionează de un alt complet al
aceleiaşi instanţe, în condiţiile legii.
(la data 01-feb-2014 Art. 205, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 135. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menţinerea unei măsuri preventive ori prin
care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.
(4) Contestaţia formulată de inculpat se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
(5) Contestaţia formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus revocarea unei măsuri preventive sau
înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii
preventive dispuse anterior.
(6) În vederea soluţionării contestaţiei, inculpatul se citează.
(la data 01-feb-2014 Art. 205, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 135. din titlul III din Legea
255/2013 )

(7) Dispoziţiile art. 204 alin. (7) se aplică în mod corespunzător.
(la data 23-mai-2016 Art. 205, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 40. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(8) În toate cazurile, este obligatorie acordarea asistenţei juridice pentru inculpat de către un avocat, ales sau numit
din oficiu.
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(9) Participarea procurorului este obligatorie.
(10) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, odată cu soluţionarea contestaţiei se poate dispune luarea uneia
dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) sau majorarea cuantumului cauţiunii.
(la data 01-feb-2014 Art. 205, alin. (10) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 135. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 206: Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul
judecăţii
(1) Împotriva încheierilor prin care instanţa dispune, în primă instanţă, asupra măsurilor preventive inculpatul şi
procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare.
Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei,
instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
(la data 07-feb-2014 Art. 206, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 3. din Ordonanta urgenta
3/2014 )

(2) Încheierile prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune în primă instanţă asupra măsurilor preventive pot fi
contestate la completul competent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(la data 07-feb-2014 Art. 206, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 3. din Ordonanta urgenta
3/2014 )

(3) Contestaţia se soluţionează în şedinţă publică, cu participarea procurorului şi cu citarea inculpatului.
(la data 07-iul-2014 Art. 206, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )

(4) Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menţinerea unei măsuri preventive ori prin
care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.
(5) Contestaţia formulată de inculpat se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
(6) Contestaţia formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus revocarea unei măsuri preventive sau
înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii
preventive dispuse anterior.
(7) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, instanţa poate dispune luarea uneia dintre măsurile preventive
prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) sau majorarea cuantumului cauţiunii.
(la data 01-feb-2014 Art. 206, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 136. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 207: Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară
(1) Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului faţă de care s-a dispus o măsură preventivă,
rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră preliminară de la instanţa competentă,
cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.
*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală stabileşte
că:
"Termenul "cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia" este un termen peremptoriu, iar încălcarea sa
atrage decăderea procurorului din dreptul de a formula cereri privind măsurile preventive şi nulitatea actului făcut în
acest sens peste termen, precum şi imposibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a verifica din oficiu
legalitatea şi temeinicia măsurii preventive înainte de expirarea duratei acesteia."
(la data 02-nov-2018 Art. 207, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 16/2018
)

(2) În termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, judecătorul de cameră preliminară verifică din oficiu legalitatea şi
temeinicia măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.
(3) Dispoziţiile art. 235 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.
(4) Când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se menţin sau există temeiuri noi care justifică o
măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere menţinerea măsurii preventive faţă de
inculpat.
(5) Când constată că au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive şi nu
există temeiuri noi care să o justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii
preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia şi punerea în libertate a
inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
(6) În tot cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din oficiu, verifică periodic, dar nu
mai târziu de 30 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive şi a măsurii
arestului la domiciliu sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor măsuri. Dispoziţiile alin. (2)(5) se aplică în mod corespunzător.
(la data 30-iun-2015 Art. 207, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta
24/2015 )

(7) Judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară, verifică, din oficiu, periodic, dar nu
mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului
judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile alin. (2)(5) se aplică în mod corespunzător.
(la data 02-mai-2016 Art. 207, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 208: Verificarea măsurilor preventive în cursul judecăţii
(1) Judecătorul de cameră preliminară înaintează dosarul instanţei de judecată cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea
măsurii preventive.
(2) Instanţa de judecată verifică din oficiu dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea, prelungirea sau
menţinerea măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.
(3) Dispoziţiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(4) În tot cursul judecăţii, instanţa, din oficiu, prin încheiere, verifică periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă
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subzistă temeiurile care au determinat menţinerea măsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu dispuse
faţă de inculpat sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor măsuri.
(la data 30-iun-2015 Art. 208, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta
24/2015 )

(5) În tot cursul judecăţii, instanţa verifică, prin încheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă
subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă
au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplică în mod
corespunzător.
(la data 02-mai-2016 Art. 208, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 208 1 : Modificarea conţinutului unor măsuri preventive
În cadrul procedurii de verificare a măsurilor preventive potrivit art. 207 şi 208 se poate dispune şi modificarea
obligaţiilor din conţinutul acestora.
(la data 23-mai-2016 Art. 208 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 41. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

SECŢ IUNEA 2: Reţinerea
Art. 209: Reţinerea
(1) Organul de cercetare penală sau procurorul poate dispune reţinerea, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la
art. 202.
(2) Persoanei reţinute i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, infracţiunea de care este suspectat
şi motivele reţinerii.
(3) Reţinerea se poate dispune pentru cel mult 24 de ore. În durata reţinerii nu se include timpul strict necesar
conducerii suspectului sau inculpatului la sediul organului judiciar, conform legii.
(4) Dacă suspectul sau inculpatul a fost adus în faţa organului de cercetare penală sau a procurorului pentru a fi audiat,
în baza unui mandat de aducere legal emis, în termenul prevăzut la alin. (3) nu se include perioada cât suspectul sau
inculpatul s-a aflat sub puterea acelui mandat.
(la data 01-feb-2014 Art. 209, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 137. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) Măsura reţinerii poate fi luată numai după audierea suspectului sau inculpatului, în prezenţa avocatului ales ori numit
din oficiu.
(6) Înainte de audiere, organul de cercetare penală ori procurorul este obligat să aducă la cunoştinţa suspectului sau
inculpatului că are dreptul de a fi asistat de un avocat ales ori numit din oficiu şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, cu
excepţia furnizării de informaţii referitoare la identitatea sa, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit
împotriva sa.
(7) Suspectul sau inculpatul are dreptul de a-şi încunoştinţa personal avocatul ales sau de a solicita organului de
cercetare penală ori procurorului să îl încunoştinţeze pe acesta. Modul de realizare a încunoştinţării se consemnează
într-un proces-verbal. Exercitarea dreptului de a face personal încunoştinţarea nu se poate refuza decât pentru motive
temeinice, care vor fi consemnate în procesul-verbal.
(la data 23-mai-2016 Art. 209, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 42. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(8) Avocatul ales are obligaţia de a se prezenta la sediul organului judiciar în termen de cel mult două ore de la
încunoştinţare. În caz de neprezentare a avocatului ales, organul de cercetare penală sau procurorul numeşte un
avocat din oficiu.
(9) Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul de a comunica direct cu acesta, în condiţii care să asigure
confidenţialitatea.
(10) Reţinerea se dispune de organul de cercetare penală sau de procuror prin ordonanţă, care va cuprinde motivele
care au determinat luarea măsurii, ziua şi ora la care reţinerea începe, precum şi ziua şi ora la care reţinerea se
sfârşeşte.
(11) Suspectului sau inculpatului reţinut i se înmânează un exemplar al ordonanţei prevăzute la alin. (10).
(12) Pe perioada reţinerii suspectului sau inculpatului, organul de cercetare penală sau procurorul care a dispus măsura
are dreptul de a proceda la fotografierea şi luarea amprentelor acestuia.
(13) Dacă reţinerea a fost dispusă de organul de cercetare penală, acesta are obligaţia de a-l informa pe procuror cu
privire la luarea măsurii preventive, de îndată şi prin orice mijloace.
(14) Împotriva ordonanţei organului de cercetare penală prin care s-a luat măsura reţinerii suspectul sau inculpatul
poate face plângere la procurorul care supraveghează urmărirea penală, înainte de expirarea duratei acesteia.
Procurorul se pronunţă de îndată, prin ordonanţă. În cazul când constată că au fost încălcate dispoziţiile legale care
reglementează condiţiile de luare a măsurii reţinerii, procurorul dispune revocarea ei şi punerea de îndată în libertate a
celui reţinut.
(15) Împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura reţinerii suspectul sau inculpatul poate face plângere,
înainte de expirarea duratei acesteia, la prim-procurorul parchetului sau, după caz, la procurorul ierarhic superior. Primprocurorul sau procurorul ierarhic superior se pronunţă de îndată, prin ordonanţă. În cazul când constată că au fost
încălcate dispoziţiile legale care reglementează condiţiile de luare a măsurii reţinerii, prim-procurorul sau procurorul
ierarhic superior dispune revocarea ei şi punerea de îndată în libertate a inculpatului.
(16) Procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, în vederea luării măsurii
arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, cu cel puţin 6 ore înainte de expirarea duratei reţinerii acestuia.
(17) Persoanei reţinute i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la art. 83, la art. 210 alin. (1) şi
(2), dreptul de acces la asistenţă medicală de urgenţă, durata maximă pentru care se poate dispune măsura reţinerii,
precum şi dreptul de a face plângere împotriva măsurii dispuse, iar în cazul în care persoana reţinută nu poate ori
refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.
(la data 01-feb-2014 Art. 209, alin. (16) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. 102, punctul 138. din titlul III din Legea
255/2013 )
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(la data 23-mai-2016 Art. 209, alin. (17) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. IV din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

Art. 210: Încunoştinţarea despre reţinere
(1) Imediat după reţinere, persoana reţinută are dreptul de a încunoştinţa personal sau de a solicita organului judiciar
care a dispus măsura să încunoştinţeze un membru al familiei sale ori o altă persoană desemnată de aceasta despre
luarea măsurii reţinerii şi despre locul unde este reţinută.
(2) Dacă persoana reţinută nu este cetăţean român, aceasta are şi dreptul de a încunoştinţa sau de a solicita
încunoştinţarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetăţean este sau, după caz, a unei
organizaţii internaţionale umanitare, dacă nu doreşte să beneficieze de asistenţa autorităţilor din ţara sa de origine, ori
a reprezentanţei organizaţiei internaţionale competente, dacă este refugiat sau, din orice alt motiv, se află sub
protecţia unei astfel de organizaţii. Inspectoratul General pentru Imigrări este informat în toate situaţiile cu privire la
dispunerea măsurii preventive faţă de această categorie de persoane.
(la data 01-feb-2014 Art. 210, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 139. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul schimbării ulterioare a locului de reţinere.
(4) [textul din Art. 210, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 140. din titlul III din Legea 255/2013]
(5) Persoanei reţinute nu i se poate refuza exercitarea dreptului de a face personal încunoştinţarea decât pentru
motive temeinice, care vor fi consemnate în procesul-verbal.
(6) În mod excepţional, pentru motive temeinice, încunoştinţarea poate fi întârziată cel mult 4 ore.
(la data 01-feb-2014 Art. 210, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 141. din titlul III din Legea
255/2013 )

SECŢ IUNEA 3: Controlul judiciar
Art. 211: Condiţii generale
(la data 15-ian-2015 Art. 211 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )

(1) În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, dacă această
măsură preventivă este necesară pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1).
(2) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul
judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la
alin. (1).
Art. 212: Luarea măsurii controlului judiciar de către procuror
(la data 15-ian-2015 Art. 212 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )

(1) Procurorul dispune citarea inculpatului aflat în stare de libertate sau aducerea inculpatului aflat în stare de reţinere.
(2) Inculpatului prezent i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, infracţiunea de care este
suspectat şi motivele luării măsurii controlului judiciar.
(3) Măsura controlului judiciar poate fi luată numai după audierea inculpatului, în prezenţa avocatului ales ori numit din
oficiu. Dispoziţiile art. 209 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(4) Procurorul dispune luarea măsurii controlului judiciar prin ordonanţă motivată, care se comunică inculpatului.
(la data 01-feb-2014 Art. 212 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 142. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 213: Calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procuror
(la data 20-ian-2016 Art. 213 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a se vedea recurs in interesul legii Decizia 25/2015 )
(la data 15-ian-2015 Art. 213 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )

(1) Împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar, în termen de 48 de ore de la
comunicare, inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza în fond.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat conform alin. (1) fixează termen de soluţionare în camera de consiliu şi
dispune citarea inculpatului.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 213 alin. (2) sunt
constituţionale în măsura în care soluţionarea plângerii împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura
controlului judiciar se face cu aplicarea prevederilor art. 204 alin. (4) din Codul de procedură penală.
(la data 13-apr-2017 Art. 213, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 17/2017 )

(3) Neprezentarea inculpatului nu împiedică judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună asupra măsurii luate de
procuror.
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl ascultă pe inculpat atunci când acesta este prezent.
(5) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
(6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi poate revoca măsura, dacă au fost încălcate dispoziţiile legale care
reglementează condiţiile de luare a acesteia, sau poate modifica obligaţiile din conţinutul controlului judiciar.
(la data 23-mai-2016 Art. 213, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 43. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(6 1 ) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează plângerea este definitivă.
(la data 23-mai-2016 Art. 213, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 44. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(7) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la pronunţarea încheierii.
(la data 01-feb-2014 Art. 213 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 143. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 214: Luarea măsurii controlului judiciar de către judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de
judecată
(la data 15-ian-2015 Art. 214 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )

(1) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza poate dispune, prin
încheiere, luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu.
(2) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată sesizat potrivit alin. (1) dispune citarea inculpatului.
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Ascultarea inculpatului este obligatorie dacă acesta se prezintă la termenul fixat.
(3) Prezenţa avocatului inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
Art. 215: Conţinutul controlului judiciar
(la data 15-ian-2015 Art. 215 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )

(1) Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii:
a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de
câte ori este chemat;
b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea
locuinţei;
c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura,
conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.
(2) Organul judiciar care a dispus măsura poate impune inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, să respecte una
sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia;
b) să nu se deplaseze în locuri anume stabilite de organul judiciar sau să se deplaseze doar în locurile stabilite de
acesta;
c) să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;
d) să nu revină în locuinţa familiei, să nu se apropie de persoana vătămată sau de membrii familiei acesteia, de alţi
participanţi la comiterea infracţiunii, de martori ori experţi sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar şi
să nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nicio cale;
(la data 01-feb-2014 Art. 215, alin. (2), litera D. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 144. din titlul III din
Legea 255/2013 )

e) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta;
f) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă;
g) să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în special în scopul dezintoxicării;
h) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice;
i) să nu conducă vehicule anume stabilite de organul judiciar;
*) ICCJ stabileşte că:
Obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii
preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, nu constituie
o suspendare a exercitării dreptului de a conduce, iar încălcarea acesteia nu întruneşte elementele de
tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal.
(la data 30-ian-2020 Art. 215, alin. (2), litera I. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
18/2019 )

j) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme;
k) să nu emită cecuri.
(3) În cuprinsul actului prin care se dispune luarea măsurii controlului judiciar sunt prevăzute în mod expres obligaţiile
pe care inculpatul trebuie să le respecte pe durata acestuia şi i se atrage atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă
a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura
arestării preventive.
(4) Supravegherea respectării de către inculpat a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar se realizează de
către instituţia, organul sau autoritatea anume desemnate de organul judiciar care a dispus măsura, în condiţiile legii.
(5) Dacă s-a impus inculpatului obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), câte o copie a ordonanţei procurorului ori, după
caz, a minutei, se comunică, în ziua emiterii ordonanţei sau a pronunţării încheierii, inculpatului, unităţii de poliţie în a
cărei circumscripţie locuieşte, precum şi serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră
Române şi Inspectoratului General pentru Imigrări, în situaţia celui care nu este cetăţean român, în vederea asigurării
respectării de către inculpat a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea inculpatului în consemn la punctele
de trecere a frontierei.
(la data 23-mai-2016 Art. 215, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 45. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(6) Instituţia, organul sau autoritatea prevăzute la alin. (4) verifică periodic respectarea obligaţiilor de către inculpat, iar
în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de
cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii.
(7) În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau
există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a
acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de
judecată, la cererea procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu
sau a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.
(la data 01-feb-2014 Art. 215, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 145. din titlul III din Legea
255/2013 )

(8) În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune, din oficiu sau la cererea motivată a inculpatului, prin ordonanţă,
impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial, dacă apar motive temeinice
care justifică aceasta, după ascultarea inculpatului. Împotriva ordonanţei procurorului, inculpatul poate face plângere la
judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond, dispoziţiile art.
213 aplicându-se în mod corespunzător.
(la data 23-mai-2016 Art. 215, alin. (8) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 45. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(8 1 ) Dispoziţiile alin. (8) sunt aplicabile şi în cazul în care măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi şi
libertăţi.
(la data 23-mai-2016 Art. 215, alin. (8) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 46. din Ordonanta urgenta
18/2016 )
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(9) Dispoziţiile alin. (8) teza I se aplică în mod corespunzător şi în procedura de cameră preliminară sau în cursul
judecăţii, când judecătorul de camera preliminară ori instanţa de judecată dispune, prin încheiere, la cererea motivată a
procurorului sau a inculpatului ori din oficiu, după ascultarea inculpatului. Încheierea poate fi contestată în condiţiile art.
205 şi, respectiv, art. 206, care se aplică în mod corespunzător.
(la data 23-mai-2016 Art. 215, alin. (9) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 47. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(10) [textul din Art. 215, alin. (10) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 146. din titlul III din Legea 255/2013]
(11) [textul din Art. 215, alin. (11) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 146. din titlul III din Legea 255/2013]
(12) [textul din Art. 215, alin. (12) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 146. din titlul III din Legea 255/2013]
(13) [textul din Art. 215, alin. (13) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 146. din titlul III din Legea 255/2013]
(14) [textul din Art. 215, alin. (14) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 146. din titlul III din Legea 255/2013]
(15) [textul din Art. 215, alin. (15) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 146. din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 215 1 : Durata controlului judiciar
(1) În cursul urmăririi penale, măsura controlului judiciar se poate dispune de către procuror sau de către judecătorul
de drepturi şi libertăţi pe o durată de cel mult 60 de zile.
(2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin
temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare
prelungire neputând să depăşească 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
(la data 01-mar-2017 Art. 215^1, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 9/2017 )

(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul în care măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.
(4) Ordonanţa procurorului prin care, în condiţiile alin. (2) sau (3), s-a prelungit măsura controlului judiciar se comunică
în aceeaşi zi inculpatului.
(5) Împotriva ordonanţei procurorului prin care, în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), s-a prelungit măsura
controlului judiciar, inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza în fond, dispoziţiile art. 213 aplicându-se în mod corespunzător.
(6) În cursul urmăririi penale, durata măsurii controlului judiciar nu poate să depăşească un an, dacă pedeapsa
prevăzută de lege este amenda sau închisoarea de cel mult 5 ani, respectiv 2 ani, dacă pedeapsa prevăzută de lege
este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 5 ani.
(7) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate
dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat pe o durată ce nu poate depăşi 60 de zile.
(8) În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a controlului judiciar nu poate depăşi un termen rezonabil şi, în
toate cazurile, nu poate depăşi 5 ani de la momentul trimiterii în judecată.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "în primă instanţă" cuprinsă
în art. 215 1 alin. (8) este neconstituţională.
(la data 09-mai-2018 Art. 215^1, alin. (8) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 79/2018 )

(9) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (8), instanţa de judecată poate dispune luarea unei alte măsuri
preventive, în condiţiile legii.
(la data 02-mai-2016 Art. 215 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

SECŢ IUNEA 4: Controlul judiciar pe cauţiune
Art. 216: Condiţii generale
(la data 15-ian-2015 Art. 216 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )

(1) În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpat,
dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 223 alin. (1) şi (2), luarea acestei măsuri este suficientă pentru realizarea
scopului prevăzut la art. 202 alin. (1), iar inculpatul depune o cauţiune a cărei valoare este stabilită de către organul
judiciar.
(la data 07-iul-2014 Art. 216, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )

(2) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul
judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpat, dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la alin. (1).
(la data 01-feb-2014 Art. 216, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 147. din titlul III din Legea
255/2013 )
(la data 07-iul-2014 Art. 216, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )

(3) Dispoziţiile art. 212-215 1 se aplică în mod corespunzător.
(la data 02-mai-2016 Art. 216, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 217: Conţinutul cauţiunii
(la data 15-ian-2015 Art. 217 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 712/2014 )

(1) Consemnarea cauţiunii se face pe numele inculpatului, prin depunerea unei sume de bani determinate la dispoziţia
organului judiciar ori prin constituirea unei garanţii reale, mobiliare ori imobiliare, în limita unei sume de bani
determinate, în favoarea aceluiaşi organ judiciar.
(2) Valoarea cauţiunii este de cel puţin 1.000 lei şi se determină în raport cu gravitatea acuzaţiei aduse inculpatului,
situaţia materială şi obligaţiile legale ale acestuia.
(3) Pe perioada măsurii, inculpatul trebuie să respecte obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (1) şi i se poate impune
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respectarea uneia ori mai multora dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2). Dispoziţiile art. 215 alin. (3)-(9) se
aplică în mod corespunzător.
(4) Cauţiunea garantează participarea inculpatului la procesul penal şi respectarea de către acesta a obligaţiilor
prevăzute la alin. (3).
(5) Instanţa de judecată dispune prin hotărâre confiscarea cauţiunii, dacă măsura controlului judiciar pe cauţiune a fost
înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, pentru motivele prevăzute la alin. (9).
(6) În celelalte cazuri, instanţa de judecată, prin hotărâre, dispune restituirea cauţiunii.
(7) Dispoziţiile alin. (5) şi (6) se aplică în măsura în care nu s-a dispus plata din cauţiune, în ordinea următoare, a
despăgubirilor băneşti acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracţiune, a cheltuielilor judiciare sau a
amenzii.
(8) În cazul în care dispune o soluţie de netrimitere în judecată, procurorul dispune şi restituirea cauţiunii.
(9) În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar pe cauţiune, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care
îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în
mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau
instanţa de judecată, la cererea motivată a procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu
măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.
(la data 01-feb-2014 Art. 217 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 148. din titlul III din Legea 255/2013 )

SECŢ IUNEA 5: Arestul la domiciliu
Art. 218: Condiţiile generale de luare a măsurii arestului la domiciliu
(1) Arestul la domiciliu se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către judecătorul de cameră
preliminară sau de către instanţa de judecată, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 223 şi luarea acestei
măsuri este necesară şi suficientă pentru realizarea unuia dintre scopurile prevăzute la art. 202 alin. (1).
(2) Aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face ţinându-se seama de gradul de pericol al infracţiunii,
de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, situaţia familială şi alte împrejurări privind persoana faţă de care se ia măsura.
(3) Măsura nu poate fi dispusă cu privire la inculpatul faţă de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit o
infracţiune asupra unui membru de familie şi cu privire la inculpatul care a fost anterior condamnat definitiv pentru
infracţiunea de evadare.
(4) Persoanei faţă de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile
prevăzute la art. 83, dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) şi (2), dreptul de acces la asistenţă medicală de urgenţă,
dreptul de a contesta măsura şi dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea acestei măsuri cu o altă măsură
preventivă, iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.
(la data 01-feb-2014 Art. 218, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 completat de Art. 102, punctul 149. din titlul III din Legea
255/2013 )
(la data 23-mai-2016 Art. 218, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Art. IV din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

Art. 219: Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de drepturi şi libertăţi
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă
sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul unde s-a constatat săvârşirea
infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală
poate dispune, la propunerea motivată a procurorului, arestul la domiciliu al inculpatului.
(2) Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi propunerea prevăzută la alin. (1) împreună cu dosarul
cauzei.
(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, sesizat conform alin. (1), fixează termen de soluţionare în camera de consiliu în
termen de 24 de ore de la înregistrarea propunerii şi dispune citarea inculpatului.
(4) Neprezentarea inculpatului nu împiedică judecătorul de drepturi şi libertăţi să soluţioneze propunerea înaintată de
procuror.
(5) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl audiază pe inculpat atunci când acesta este prezent.
(6) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi admite sau respinge propunerea procurorului prin încheiere motivată.
(8) Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de
formulare a contestaţiei.
(9) Judecătorul de drepturi şi libertăţi care respinge propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpat
poate dispune, prin aceeaşi încheiere, luarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) şi c),
dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege.
(la data 23-mai-2016 Art. 219, alin. (9) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 48. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 220: Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de
judecată
(1) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza poate dispune, prin
încheiere, arestul la domiciliu al inculpatului, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că este neconstituţională soluţia
legislativă reglementată de dispoziţiile art. 220 alin. (1), care permite luarea măsurii arestului la domiciliu, în condiţiile în
care anterior inculpatul a fost arestat preventiv sau la domiciliu în aceeaşi cauză, în lipsa unor temeiuri noi care fac
necesară privarea sa de libertate.
(la data 03-mar-2017 Art. 220, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 22/2017 )

(2) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, sesizată conform alin. (1), dispune citarea
inculpatului. Audierea inculpatului este obligatorie dacă acesta se prezintă la termenul fixat.
(la data 01-feb-2014 Art. 220, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 150. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
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(4) Dispoziţiile art. 219 alin. (4), (7) şi (9) se aplică în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 220, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 completat de Art. 102, punctul 151. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 221: Conţinutul măsurii arestului la domiciliu
(1) Măsura arestului la domiciliu constă în obligaţia impusă inculpatului, pe o perioadă determinată, de a nu părăsi
imobilul unde locuieşte, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza şi de a
se supune unor restricţii stabilite de acesta.
(2) Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii:
a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră
preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;
b) să nu comunice cu persoana vătămată sau membrii de familie ai acesteia, cu alţi participanţi la comiterea infracţiunii,
cu martorii ori experţii, precum şi cu alte persoane stabilite de organul judiciar.
(la data 01-feb-2014 Art. 221, alin. (2), litera B. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 152. din titlul III din
Legea 255/2013 )

(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată poate dispune ca pe
durata arestului la domiciliu inculpatul să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere.
(4) În cuprinsul încheierii prin care se dispune măsura sunt prevăzute în mod expres obligaţiile pe care inculpatul trebuie
să le respecte şi i se atrage atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin,
măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.
(5) Pe durata măsurii, inculpatul poate părăsi imobilul prevăzut la alin. (1) pentru prezentarea în faţa organelor
judiciare, la chemarea acestora.
(6) La cererea scrisă şi motivată a inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară
sau instanţa de judecată, prin încheiere, îi poate permite acestuia părăsirea imobilului pentru prezentarea la locul de
muncă, la cursuri de învăţământ sau de pregătire profesională ori la alte activităţi similare sau pentru procurarea
mijloacelor esenţiale de existenţă, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, pentru o perioadă determinată de timp,
dacă acest lucru este necesar pentru realizarea unor drepturi ori interese legitime ale inculpatului.
(7) În cazuri urgente, pentru motive întemeiate, inculpatul poate părăsi imobilul, fără permisiunea judecătorului de
drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, pe durata de timp strict
necesară, informând imediat despre aceasta instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea sa şi
organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se află cauza.
(la data 01-feb-2014 Art. 221, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 152. din titlul III din Legea
255/2013 )

(8) Copia încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de
judecată prin care s-a luat măsura arestului la domiciliu se comunică, de îndată, inculpatului şi instituţiei, organului sau
autorităţii desemnate cu supravegherea sa, organului de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte acesta, serviciului
public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră.
(9) Instituţia, organul sau autoritatea desemnate de organul judiciar care a dispus arestul la domiciliu verifică periodic
respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de
îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau
instanţa de judecată, în cursul judecăţii.
(10) Pentru supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu sau a obligaţiilor impuse inculpatului pe durata
acesteia, organul de poliţie poate pătrunde în imobilul unde se execută măsura, fără învoirea inculpatului sau a
persoanelor care locuiesc împreună cu acesta.
(11) În cazul în care inculpatul încalcă cu rea-credinţă măsura arestului la domiciliu sau obligaţiile care îi revin ori există
suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii
penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa de judecată, la
cererea motivată a procurorului sau din oficiu, poate dispune înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura arestării
preventive, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 222: Durata arestului la domiciliu
(la data 12-iun-2015 Art. 222 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 361/2015 )

(1) În cursul urmăririi penale, arestul la domiciliu poate fi luat pe o durată de cel mult 30 de zile.
(2) Arestul la domiciliu poate fi prelungit în cursul urmăririi penale, numai în caz de necesitate, dacă se menţin
temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi, fiecare prelungire neputând să depăşească 30
de zile.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), prelungirea arestului la domiciliu poate fi dispusă de către judecătorul de drepturi şi
libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa
corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori
sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi este sesizat în vederea prelungirii măsurii de către procuror, prin propunere
motivată, însoţită de dosarul cauzei, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.
(5) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, sesizat potrivit alin. (4), fixează termen de soluţionare a propunerii procurorului,
în camera de consiliu, mai înainte de expirarea duratei arestului la domiciliu şi dispune citarea inculpatului.
(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi admite sau respinge propunerea procurorului prin încheiere motivată.
(8) Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de
formulare a contestaţiei.
(9) Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu, în cursul urmăririi penale, este de 180 de zile.
(10) Durata privării de libertate dispusă prin măsura arestului la domiciliu se ia în considerare pentru calculul duratei
maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale.
(la data 05-iun-2016 Art. 222, alin. (9) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 modificat de Actul din Legea 116/2016 )

(10)
pag. 54

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17
(la data 15-dec-2015 Art. 222, alin. (10) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 740/2015 )

[textul din Art. 222, alin. (10) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 a fost abrogat la 29-ian-2016 de Actul din
Decizia 740/2015]
(11) Dispoziţiile art. 219 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.
(12) În procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, măsura arestului la domiciliu poate fi dispusă pe o
perioadă de cel mult 30 de zile. Dispoziţiile art. 239 se aplică în mod corespunzător.
(la data 30-iun-2015 Art. 222 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 24/2015 )

SECŢ IUNEA 6: Arestarea preventivă
Art. 223: Condiţiile şi cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive
(1) Măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, de
către judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau de către instanţa de judecată în faţa
căreia se află cauza, în cursul judecăţii, numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o
infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii:
a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată, ori a făcut
pregătiri de orice natură pentru astfel de acte;
b) inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un expert sau să distrugă,
să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel
de comportament;
c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înţelegere frauduloasă cu
aceasta;
d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu
intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni.
(2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a
săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea
unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de
trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte
psihoactive, o infracţiune privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor
explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism,
spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, şantaj, viol, act sexual cu un minor, racolarea
minorilor în scopuri sexuale, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, ultrajul contra
bunelor moravuri, o infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare
electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza
evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care
acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea
sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.
(la data 02-nov-2020 Art. 223, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. III din Legea 217/2020 )

Art. 224: Propunerea de arestare preventivă a inculpatului în cursul urmăririi penale
(1) Procurorul, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, întocmeşte o propunere motivată de luare
a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, cu indicarea temeiului de drept.
(2) Propunerea prevăzută la alin. (1), împreună cu dosarul cauzei, se prezintă judecătorului de drepturi şi libertăţi de la
instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad
acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de reţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul
parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea.
Art. 225: Soluţionarea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat conform art. 224 alin. (2) stabileşte termenul de soluţionare a propunerii
de arestare preventivă, fixând data şi ora la care soluţionarea va avea loc.
(2) În cazul inculpatului aflat în stare de reţinere, termenul de soluţionare a propunerii de arestare preventivă trebuie
fixat înainte de expirarea duratei reţinerii. Ziua şi ora se comunică procurorului, care are obligaţia de a asigura prezenţa
inculpatului în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi. De asemenea, ziua şi ora se aduc la cunoştinţa avocatului
inculpatului, căruia, la cerere, i se pune la dispoziţie dosarul cauzei pentru studiu.
(3) Inculpatul aflat în stare de libertate se citează pentru termenul fixat. Termenul se aduce la cunoştinţa procurorului şi
avocatului inculpatului, acestuia din urmă acordându-i-se, la cerere, posibilitatea de a studia dosarul cauzei.
(4) Soluţionarea propunerii de arestare preventivă se face numai în prezenţa inculpatului, în afară de cazul când acesta
lipseşte nejustificat, este dispărut, se sustrage ori din cauza stării sănătăţii, din cauză de forţă majoră sau stare de
necesitate nu se prezintă sau nu poate fi adus în faţa judecătorului.
(5) În toate cazurile, este obligatorie asistenţa juridică a inculpatului de către un avocat, ales sau numit din oficiu.
(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl audiază pe inculpatul prezent despre fapta de care este acuzat şi despre
motivele pe care se întemeiază propunerea de arestare preventivă formulată de procuror.
(8) Înainte de a proceda la ascultarea inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi îi aduce la cunoştinţă infracţiunea
de care este acuzat şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit
împotriva sa.
Art. 226: Admiterea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, admite propunerea
procurorului şi dispune arestarea preventivă a inculpatului, prin încheiere motivată.
(2) Arestarea preventivă a inculpatului poate fi dispusă pentru cel mult 30 de zile. Durata reţinerii nu se deduce din
durata arestării preventive.
(3) După luarea măsurii, inculpatului i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, motivele pentru care
s-a dispus arestarea preventivă.
Art. 227: Respingerea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru arestarea
preventivă a inculpatului, respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului, dispunând punerea în libertate a
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inculpatului reţinut.
(2) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, judecătorul de drepturi şi libertăţi poate dispune aplicarea uneia
dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d).
(3) [textul din Art. 227, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art. II,
punctul 50. din Ordonanta urgenta 18/2016]
Art. 228: Încunoştinţarea despre arestarea preventivă şi locul de deţinere a inculpatului arestat preventiv
(1) [textul din Art. 228, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art. II,
punctul 51. din Ordonanta urgenta 18/2016]
(2) Persoanei faţă de care s-a dispus măsura arestării preventive i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile
prevăzute la art. 83, dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) şi (2), precum şi dreptul de acces la asistenţă medicală de
urgenţă, dreptul de a contesta măsura şi dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea arestării cu o altă măsură
preventivă, iar în cazul în care nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.
(la data 23-mai-2016 Art. 228, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art. IV din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

(3) Imediat după luarea măsurii arestării preventive, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă sau de la
instanţa ierarhic superioară, care a dispus măsura, încunoştinţează despre aceasta un membru al familiei inculpatului ori
o altă persoană desemnată de acesta. Dispoziţiile art. 210 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Efectuarea
încunoştinţării se consemnează într-un proces-verbal.
(4) Îndată după introducerea sa într-un loc de deţinere, inculpatul are dreptul de a încunoştinţa personal sau de a
solicita administraţiei locului respectiv să încunoştinţeze persoanele prevăzute la alin. (3) despre locul unde este
deţinut.
(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul schimbării ulterioare a locului de deţinere, imediat
după producerea schimbării.
(6) Administraţia locului de deţinere are obligaţia de a aduce la cunoştinţa inculpatului arestat preventiv dispoziţiile alin.
(2)-(5), precum şi de a consemna într-un proces-verbal modul în care s-a realizat încunoştinţarea.
(7) Inculpatului arestat preventiv nu i se poate refuza exercitarea dreptului de a face personal încunoştinţarea decât
pentru motive temeinice, care se consemnează în procesul-verbal întocmit potrivit alin. (6).
(la data 01-feb-2014 Art. 228 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 102, punctul 155. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 229: Luarea măsurilor de ocrotire în caz de arestare preventivă în cursul urmăririi penale
(1) Când măsura arestării preventive a fost luată faţă de un inculpat în a cărui ocrotire se află un minor, o persoană
pusă sub interdicţie, o persoană căreia i s-a instituit tutela sau curatela ori o persoană care, datorită vârstei, bolii sau
altei cauze, are nevoie de ajutor, autoritatea competentă este încunoştinţată, de îndată, în vederea luării măsurilor
legale de ocrotire pentru persoana respectivă.
(2) Obligaţia de încunoştinţare revine judecătorului de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă sau de la instanţa ierarhic
superioară, care a luat măsura arestării preventive, modul de îndeplinire a acestei obligaţii fiind consemnat într-un
proces-verbal.
Art. 230: Mandatul de arestare preventivă
(1) În baza încheierii prin care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la
prima instanţă sau, după caz, de la instanţa ierarhic superioară emite de îndată mandatul de arestare preventivă.
(2) Dacă, prin aceeaşi încheiere, s-a dispus arestarea preventivă a mai multor inculpaţi, se emite câte un mandat
pentru fiecare dintre ei.
(3) În mandatul de arestare preventivă se arată:
a) instanţa din care face parte judecătorul de drepturi şi libertăţi care a dispus luarea măsurii arestării preventive;
b) data emiterii mandatului;
c) numele, prenumele şi calitatea judecătorului de drepturi şi libertăţi care a emis mandatul;
d) datele de identitate ale inculpatului;
e) durata pentru care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului, cu menţionarea datei la care încetează;
f) arătarea faptei de care este acuzat inculpatul, cu indicarea datei şi locului comiterii acesteia, încadrarea juridică,
infracţiunea şi pedeapsa prevăzută de lege;
g) temeiurile concrete care au determinat arestarea preventivă;
h) ordinul de a fi arestat inculpatul;
i) indicarea locului unde va fi deţinut inculpatul arestat preventiv;
j) semnătura judecătorului de drepturi şi libertăţi;
k) semnătura inculpatului prezent. În cazul în care acesta refuză să semneze, se va face menţiune corespunzătoare în
mandat.
(4) Când mandatul de arestare a fost emis după ascultarea inculpatului, judecătorul care a emis mandatul înmânează
un exemplar al mandatului persoanei arestate şi organului de poliţie.
(4 1 ) Mandatul de arestare poate fi transmis organelor de poliţie şi prin fax, poştă electronică sau prin orice mijloc în
măsură să producă un document scris în condiţii care să permită autorităţilor destinatare să îi stabilească
autenticitatea.
(la data 01-feb-2014 Art. 230, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 completat de Art. 102, punctul 156. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) Dacă persoana vătămată a solicitat înştiinţarea sa cu privire la eliberarea în orice mod sau evadarea persoanei
arestate, judecătorul care a emis mandatul consemnează aceasta într-un proces-verbal, pe care îl predă organului de
poliţie.
(la data 23-mai-2016 Art. 230, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 52. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(6) Organul de poliţie predă exemplarul original al mandatului de arestare preventivă şi procesul-verbal prevăzut la alin.
(5) administraţiei locului de deţinere.
Art. 231: Executarea mandatului de arestare preventivă emis în lipsa inculpatului
(1) Când măsura arestării preventive a fost dispusă în lipsa inculpatului, două exemplare originale ale mandatului emis
se înaintează organului de poliţie de la domiciliul sau reşedinţa inculpatului în vederea executării. În cazul în care
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inculpatul nu are domiciliul sau reşedinţa în România, exemplarele se înaintează organului de poliţie în raza teritorială a
căruia se află instanţa de judecată.
(2) Mandatul de arestare poate fi transmis organului de poliţie şi prin fax, poştă electronică sau prin orice mijloc în
măsură să producă un document scris în condiţii care să permită autorităţilor destinatare să îi stabilească
autenticitatea.
(3) În situaţia în care mandatul de arestare conţine erori materiale, dar permite identificarea persoanei şi stabilirea
măsurii dispuse în raport cu datele de identificare ale persoanei existente în evidenţele organelor de poliţie şi hotărârea
instanţei de judecată, organul de poliţie execută măsura, solicitând în acelaşi timp instanţei de judecată îndreptarea
erorilor materiale sesizate.
(4) Organul de poliţie procedează la arestarea persoanei arătate în mandat, căreia îi predă un exemplar al acestuia,
într-una din formele prevăzute la alin. (1) sau (2), după care o conduce în cel mult 24 de ore la judecătorul de drepturi
şi libertăţi care a dispus măsura arestării preventive sau, după caz, la judecătorul de cameră preliminară ori completul
la care se află spre soluţionare dosarul cauzei.
(5) În vederea executării mandatului de arestare preventivă, organul de poliţie poate pătrunde în domiciliul sau
reşedinţa oricărei persoane fizice, fără învoirea acesteia, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fără învoirea
reprezentantului legal al acesteia, dacă există indicii temeinice din care să rezulte bănuiala rezonabilă că persoana din
mandat se află în domiciliul sau reşedinţa respectivă.
(6) În cazul în care arestarea preventivă a inculpatului a fost dispusă în lipsă din cauza stării sănătăţii, din cauză de
forţă majoră sau stare de necesitate, inculpatul este prezentat, la încetarea acestor motive, judecătorului de drepturi şi
libertăţi care a luat măsura ori, după caz, judecătorului de cameră preliminară sau completului la care se află spre
soluţionare dosarul cauzei.
(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la audierea inculpatului conform art. 225 alin. (7) şi
(8), în prezenţa avocatului acestuia, şi, evaluând declaraţia inculpatului în contextul probelor administrate şi al
motivelor avute în vedere la luarea măsurii, dispune prin încheiere, după audierea concluziilor procurorului, confirmarea
arestării preventive şi a executării mandatului ori, după caz, în condiţiile prevăzute de lege, revocarea arestării
preventive sau înlocuirea acesteia cu una dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) şi punerea
în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
(la data 01-feb-2014 Art. 231 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 102, punctul 157. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 232: Negăsirea persoanei prevăzute în mandatul de arestare preventivă
Când persoana menţionată în mandatul de arestare preventivă nu a fost găsită, organul de poliţie însărcinat cu
executarea mandatului încheie un proces-verbal prin care constată aceasta şi înştiinţează judecătorul de drepturi şi
libertăţi care a dispus măsura arestării preventive, precum şi organele competente pentru darea în urmărire şi în
consemn la punctele de trecere a frontierei.
Art. 233: Durata arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale
(1) În cursul urmăririi penale, durata arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi 30 de zile, în afară de cazul
când este prelungită în condiţiile legii.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data punerii în executare a măsurii faţă de inculpatul arestat preventiv.
(3) Când o cauză este trecută pentru continuarea urmăririi penale de la un organ de urmărire la altul, arestarea
preventivă dispusă sau prelungită anterior rămâne valabilă. Durata arestării preventive se calculează potrivit dispoziţiilor
alin. (1) şi (2).
Art. 234: Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale
(1) Arestarea preventivă a inculpatului poate fi prelungită, în cursul urmăririi penale, dacă temeiurile care au determinat
arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate a inculpatului sau există temeiuri noi care justifică prelungirea
măsurii.
(2) Prelungirea arestării preventive se poate dispune numai la propunerea motivată a procurorului care efectuează sau
supraveghează urmărirea penală.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1), prelungirea arestării preventive poate fi dispusă de către judecătorul de drepturi şi
libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa
corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea
infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea.
(4) Dacă arestarea preventivă a fost dispusă iniţial de către un judecător de drepturi şi libertăţi de la o instanţă
inferioară celei căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, prelungirea acestei măsuri se poate
dispune numai de un judecător de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă în momentul soluţionării propunerii de
prelungire sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, locul
unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit
propunerea.
(5) Când, în aceeaşi cauză, se găsesc mai mulţi inculpaţi arestaţi pentru care durata arestării preventive expiră la date
diferite, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunerea de prelungire a arestării preventive
pentru toţi inculpaţii.
Art. 235: Procedura prelungirii arestării preventive în cursul urmăririi penale
(1) Propunerea de prelungire a arestării preventive împreună cu dosarul cauzei se depun la judecătorul de drepturi şi
libertăţi cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive.
(la data 17-nov-2017 Art. 235, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 20/2017 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 235 alin. (1) sunt
constituţionale în măsura în care nerespectarea termenului "cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării
preventive" atrage incidenţa art. 268 alin. (1) din Codul de procedură penală.
(la data 03-feb-2015 Art. 235, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 336/2015 )

(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi fixează termen pentru soluţionarea propunerii de prelungire a arestării preventive
înainte de expirarea măsurii. Ziua şi ora stabilite se comunică procurorului, care are obligaţia de a asigura prezenţa în
faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi a inculpatului arestat preventiv. Avocatul inculpatului este încunoştinţat şi i se
acordă, la cerere, posibilitatea de a studia dosarul cauzei.
(3) Inculpatul este ascultat de judecătorul de drepturi şi libertăţi asupra tuturor motivelor pe care se întemeiază
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propunerea de prelungire a arestării preventive, în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Ascultarea
inculpatului se poate face cu acordul acestuia şi în prezenţa unui apărător ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a unui
interpret, şi prin videoconferinţă, la locul de deţinere.
(la data 23-mai-2016 Art. 235, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 53. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(4) În cazul în care inculpatul arestat preventiv se află internat în spital şi din cauza stării sănătăţii nu poate fi adus în
faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi sau când, din cauză de forţă majoră ori stare de necesitate, deplasarea sa nu
este posibilă, propunerea va fi examinată în lipsa inculpatului, dar numai în prezenţa avocatului acestuia, căruia i se dă
cuvântul pentru a pune concluzii. Dispoziţiile art. 204 alin. (7) teza finală se aplică în mod corespunzător.
(la data 23-mai-2016 Art. 235, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 53. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(5) Participarea procurorului este obligatorie.
(6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra propunerii de prelungire a arestării preventive înainte de
expirarea duratei acesteia.
Art. 236: Admiterea propunerii de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, admite propunerea
procurorului şi dispune prelungirea arestării preventive a inculpatului, prin încheiere motivată.
(2) Prelungirea arestării preventive a inculpatului se poate dispune pentru o durată de cel mult 30 de zile.
(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi poate acorda în cursul urmăririi penale şi alte prelungiri, fiecare neputând depăşi
30 de zile. Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
(4) Durata totală a arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale nu poate depăşi un termen rezonabil şi
nu poate fi mai mare de 180 de zile.
Art. 237: Respingerea propunerii de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru
prelungirea arestării preventive a inculpatului, respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului, dispunând
punerea în libertate a inculpatului la expirarea duratei acesteia, dacă nu este arestat în altă cauză.
(2) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, judecătorul de drepturi şi libertăţi poate dispune înlocuirea arestării
preventive cu una dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d).
Art. 238: Arestarea preventivă a inculpatului în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii
(1) Arestarea preventivă a inculpatului poate fi dispusă în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, de
către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, din oficiu ori la
propunerea motivată a procurorului, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, pentru aceleaşi temeiuri şi în aceleaşi
condiţii ca şi arestarea preventivă dispusă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi în cursul urmăririi penale.
Dispoziţiile art. 225-232 se aplică în mod corespunzător.
(la data 23-mai-2016 Art. 238, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 54. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) În cursul judecăţii, măsura prevăzută la alin. (1) se poate dispune de către instanţa de judecată în compunerea
prevăzută de lege. În acest caz, mandatul de arestare preventivă este emis de către preşedintele completului.
(la data 01-feb-2014 Art. 238, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 102, punctul 158. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Faţă de inculpatul care a mai fost anterior arestat preventiv în aceeaşi cauză, în cursul urmăririi penale, al procedurii
de cameră preliminară sau al judecăţii, se poate dispune din nou această măsură numai dacă au intervenit temeiuri noi
care fac necesară privarea sa de libertate.
Art. 239: Durata maximă a arestării preventive a inculpatului în cursul judecăţii în primă instanţă
(1) În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi un termen
rezonabil şi nu poate fi mai mare de jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea care face
obiectul sesizării instanţei de judecată. În toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5
ani.
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data sesizării instanţei de judecată, în cazul în care inculpatul se află în
stare de arest preventiv, şi, respectiv, de la data punerii în executare a măsurii, când faţă de acesta s-a dispus
arestarea preventivă în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecăţii sau în lipsă.
(la data 01-feb-2014 Art. 239, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 102, punctul 159. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), instanţa de judecată poate dispune luarea unei alte măsuri
preventive, în condiţiile legii.
Art. 240: Tratamentul medical sub pază permanentă
(1) În cazul în care, pe baza actelor medicale, se constată că cel arestat preventiv suferă de o boală care nu poate fi
tratată în reţeaua medicală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, administraţia locului de deţinere dispune
efectuarea tratamentului sub pază permanentă în reţeaua medicală a Ministerului Sănătăţii. Motivele care au
determinat luarea acestei măsuri sunt comunicate de îndată procurorului, în cursul urmăririi penale, judecătorului de
cameră preliminară, în cursul acestei proceduri, sau instanţei de judecată, în cursul judecăţii.
(la data 01-feb-2014 Art. 240, alin. (1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 102, punctul 160. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Timpul în care inculpatul este internat sub pază permanentă, conform alin. (1), intră în durata arestării preventive.
SECŢ IUNEA 7: Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive
Art. 241: Încetarea de drept a măsurilor preventive
(1) Măsurile preventive încetează de drept:
a) la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare ori, în cursul urmăririi penale sau în
cursul judecăţii în primă instanţă, la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege;
(la data 23-mai-2016 Art. 241, alin. (1), litera A. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 55. din Ordonanta
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b) în cazurile în care procurorul dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori instanţa de judecată pronunţă o
hotărâre de achitare, de încetare a procesului penal, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării
pedepsei ori o pedeapsă cu amendă, care nu însoţeşte pedeapsa închisorii, chiar nedefinitivă;
(la data 23-mai-2016 Art. 241, alin. (1), litera B. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 55. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

c) la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus condamnarea inculpatului;
d) în alte cazuri anume prevăzute de lege.
(la data 01-feb-2014 Art. 241, alin. (1), litera D. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. 102, punctul 161. din titlul III din
Legea 255/2013 )

e) [textul din Art. 241, alin. (1), litera E. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 a fost abrogat la 01-feb-2014 de
Art. 102, punctul 162. din titlul III din Legea 255/2013]
f) [textul din Art. 241, alin. (1), litera F. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 a fost abrogat la 01-feb-2014 de
Art. 102, punctul 162. din titlul III din Legea 255/2013]
g) [textul din Art. 241, alin. (1), litera G. din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 a fost abrogat la 01-feb-2014 de
Art. 102, punctul 162. din titlul III din Legea 255/2013]
(1 1 ) Arestarea preventivă şi arestul la domiciliu încetează de drept şi în următoarele situaţii:
a) la pronunţarea în primă instanţă a unei hotărâri de condamnare cu suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere sau la o pedeapsă cu închisoare cel mult egală cu durata reţinerii, arestului la domiciliu şi arestării
preventive ori, după caz, a unei hotărâri prin care s-a aplicat o măsură educativă neprivativă de libertate;
b) în apel, dacă durata măsurii a atins durata pedepsei pronunţate în hotărârea de condamnare.
(la data 23-mai-2016 Art. 241, alin. (1^1) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 56. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Organul judiciar care a dispus această măsură sau, după caz, procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi,
judecătorul de cameră preliminară ori instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza constată, prin ordonanţă sau
încheiere, din oficiu, la cerere sau la sesizarea administraţiei locului de deţinere, încetarea de drept a măsurii preventive,
dispunând, în cazul celui reţinut sau arestat preventiv, punerea de îndată în libertate, dacă nu este reţinut ori arestat în
altă cauză.
(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată se pronunţă, prin
încheiere motivată, asupra încetării de drept a măsurii preventive chiar şi în lipsa inculpatului. Asistenţa juridică a
inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
(4) Persoanei faţă de care s-a dispus măsura preventivă, precum şi tuturor instituţiilor cu atribuţii în executarea măsurii
li se comunică de îndată câte o copie de pe ordonanţa sau încheierea prin care organul judiciar constată încetarea de
drept a măsurii preventive.
Art. 242: Revocarea măsurilor preventive şi înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă
(1) Măsura preventivă se revocă, din oficiu sau la cerere, în cazul în care au încetat temeiurile care au determinat-o ori
au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, dispunându-se, în cazul reţinerii şi arestării preventive,
punerea în libertate a suspectului ori a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
(2) Măsura preventivă se înlocuieşte, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai uşoară, dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei
procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai uşoară este suficientă pentru realizarea scopului
prevăzut la art. 202 alin. (1).
(3) Măsura preventivă se înlocuieşte, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai grea, dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei
procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai grea este necesară pentru realizarea scopului
prevăzut la art. 202 alin. (1).
(4) În cazul în care măsura preventivă a fost luată în cursul urmăririi penale de către procuror sau de către judecătorul
de drepturi şi libertăţi, organul de cercetare penală are obligaţia să îl informeze de îndată, în scris, pe procuror despre
orice împrejurare care ar putea conduce la revocarea sau înlocuirea măsurii preventive. Dacă apreciază că informaţiile
comunicate justifică revocarea sau înlocuirea măsurii preventive, procurorul dispune aceasta sau, după caz, sesizează
judecătorul de drepturi şi libertăţi care a luat măsura, în termen de 24 de ore de la primirea informării. Procurorul este
obligat să sesizeze şi din oficiu judecătorul de drepturi şi libertăţi, când constată el însuşi existenţa vreunei împrejurări
care justifică revocarea sau înlocuirea măsurii preventive luate de acesta.
(4 1 ) În cursul urmăririi penale, revocarea măsurilor preventive ale controlului judiciar şi controlului judiciar pe cauţiune,
precum şi înlocuirea acestor măsuri între ele se dispun de procuror, chiar dacă măsura a fost luată de către judecătorul
de drepturi şi libertăţi. La înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura controlului judiciar pe cauţiune,
dispoziţiile art. 216 alin. (1) şi (3) şi art. 217 se aplică în mod corespunzător.
(4 2 ) Împotriva ordonanţei procurorului, dispuse potrivit alin. (4 1 ), se poate formula plângere, în condiţiile art. 213.
(la data 23-mai-2016 Art. 242, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 completat de Art. II, punctul 57. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(5) Cererea de revocare sau înlocuire a măsurii preventive formulată de inculpat se adresează, în scris, procurorului,
judecătorului de drepturi şi libertăţi, judecătorului de cameră preliminară sau instanţei de judecată, după caz.
(la data 23-mai-2016 Art. 242, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 58. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(6) În cursul urmăririi penale, procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi dosarul cauzei sau copie de pe
acesta certificată de grefa parchetului, în termen de 24 de ore de la solicitarea acestuia de către judecător.
(7) În vederea soluţionării cererii, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de
judecată fixează data de soluţionare a acesteia şi dispune citarea inculpatului.
(la data 01-feb-2014 Art. 242, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. 102, punctul 164. din titlul III din Legea
255/2013 )
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(8) Când inculpatul este prezent, soluţionarea cererii se face numai după ascultarea acestuia asupra tuturor motivelor
pe care se întemeiază cererea, în prezenţa unui avocat ales sau numit din oficiu. Cererea se soluţionează şi în lipsa
inculpatului, atunci când acesta nu se prezintă, deşi a fost legal citat sau când, din cauza stării de sănătate, din cauză
de forţă majoră ori stare de necesitate, nu poate fi adus, dar numai în prezenţa avocatului, ales sau numit din oficiu,
căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii.
(la data 01-feb-2014 Art. 242, alin. (8) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 modificat de Art. 102, punctul 164. din titlul III din Legea
255/2013 )

(9) Participarea procurorului este obligatorie.
(10) Dacă cererea are ca obiect înlocuirea măsurii arestării preventive sau a măsurii arestului la domiciliu cu măsura
controlului judiciar pe cauţiune, dacă găseşte cererea întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de
cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere, dată în camera de consiliu, admite în principiu cererea şi
stabileşte valoarea cauţiunii, acordând inculpatului termen pentru depunerea ei.
(la data 07-iul-2014 Art. 242, alin. (10) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )

(11) Dacă se depune cauţiunea în termenul fixat, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară
sau instanţa de judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, admite cererea de înlocuire a măsurii preventive cu
măsura controlului judiciar pe cauţiune, stabileşte obligaţiile ce vor reveni inculpatului pe durata măsurii şi dispune
punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
(la data 07-iul-2014 Art. 242, alin. (11) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )

(12) Dacă nu se depune cauţiunea în termenul fixat, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră
preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, în lipsa inculpatului şi a procurorului,
respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpat.
(la data 07-iul-2014 Art. 242, alin. (12) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 7 a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )

(13) Termenul prevăzut la alin. (10) curge de la data rămânerii definitive a încheierii prin care se stabileşte valoarea
cauţiunii.
SECŢ IUNEA 8: Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor
Art. 243: Condiţii speciale de aplicare faţă de minori a măsurilor preventive
(1) Faţă de suspectul şi inculpatul minor se pot dispune măsuri preventive potrivit dispoziţiilor prevăzute în secţiunile 17 din prezentul capitol, cu derogările şi completările prevăzute în prezentul articol.
(2) Reţinerea şi arestarea preventivă pot fi dispuse faţă de un minor, în mod excepţional, numai dacă efectele pe care
privarea de libertate le-ar avea asupra personalităţii şi dezvoltării acestuia nu sunt disproporţionate faţă de scopul
urmărit prin luarea măsurii.
(la data 23-mai-2016 Art. 243, alin. (2) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 8 modificat de Art. II, punctul 59. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(3) La stabilirea duratei pentru care se ia măsura arestării preventive se are în vedere vârsta inculpatului de la data
când se dispune asupra luării, prelungirii sau menţinerii acestei măsuri.
(4) Când s-a dispus reţinerea sau arestarea preventivă a unui minor, încunoştinţarea prevăzută la art. 210 şi 228 se
face, în mod obligatoriu, şi către reprezentantul legal al acestuia sau, după caz, către persoana în îngrijirea ori
supravegherea căreia se află minorul.
(la data 01-feb-2014 Art. 243, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 8 modificat de Art. 102, punctul 165. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 244: Condiţii speciale de executare a reţinerii şi arestării preventive dispuse faţă de minori
Regimul special de detenţie al minorilor, în raport cu particularităţile vârstei, astfel încât măsurile preventive luate faţă
de aceştia să nu prejudicieze dezvoltarea lor fizică, psihică sau morală, va fi stabilit prin legea privind executarea
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Art. 244 1 : Informarea privind condiţiile speciale de executare a reţinerii şi arestării preventive dispuse faţă
de minor
(1) Dacă persoana reţinută sau arestată este minor, odată cu informarea prevăzută la art. 209 alin. (17) şi art. 228
alin. (2), acesteia i se comunică şi dreptul la condiţii speciale de executare, potrivit art. 244.
(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se face şi către părinţi sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau
supravegherea căreia se află temporar minorul.
(3) Dacă părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar
minorul nu au putut fi găsiţi ori informarea acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfăşurarea procesului
penal, informarea se va face către un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul
judiciar.
(4) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (3) sau adultul desemnat nu este acceptat de
organul judiciar, informarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul
superior al minorului.
(5) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (3) sau (4) încetează, informarea se va face potrivit alin. (2).
(la data 12-dec-2020 Art. 244 din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 8 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 284/2020 )

CAPIT OLUL II: Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical
SECŢ IUNEA 1: Obligarea provizorie la tratament medical
Art. 245: Condiţiile de aplicare şi conţinutul măsurii
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, pe durata urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii
de cameră preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune obligarea provizorie la tratament medical a
suspectului sau inculpatului, dacă se află în situaţia prevăzută de art. 109 alin. (1) din Codul penal.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) constă în obligarea suspectului sau inculpatului să urmeze în mod regulat tratamentul
medical prescris de un medic de specialitate, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture
starea de pericol.
(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra măsurii prevăzute la
alin. (1) în camera de consiliu, prin încheiere motivată. Instanţa se pronunţă asupra măsurii prin încheiere motivată.
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Art. 246: Procedura de aplicare şi de ridicare a măsurii
(1) În cursul urmăririi penale sau al procedurii de cameră preliminară, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile
prevăzute de lege, procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi sau judecătorului de cameră preliminară de
la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă o propunere motivată de luare faţă de
inculpat a măsurii obligării provizorii la tratament medical.
(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de expertiza medico-legală din care să rezulte necesitatea aplicării
măsurii obligării la tratament medical.
(3) Judecătorul sesizat conform alin. (1) fixează termen de soluţionare a propunerii în cel mult 5 zile de la data
înregistrării acesteia şi dispune citarea suspectului sau inculpatului.
(4) Când suspectul sau inculpatul este prezent, soluţionarea propunerii se face numai după audierea acestuia, în
prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Propunerea se soluţionează şi în lipsa suspectului sau inculpatului, atunci
când acesta nu se prezintă, deşi a fost legal citat, dar numai în prezenţa avocatului, ales sau numit din oficiu, căruia i se
dă cuvântul pentru a pune concluzii.
(5) Participarea procurorului este obligatorie.
(6) Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la soluţionarea propunerii de luare a măsurii obligării provizorii la tratament
medical să fie asistat şi de către un medic desemnat de acesta, care poate prezenta concluzii judecătorului de drepturi
şi libertăţi. Suspectul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de medicul specialist desemnat de acesta şi la alcătuirea
planului terapeutic.
(7) Judecătorul se pronunţă asupra propunerii printr-o încheiere, care poate fi contestată în 5 zile de la pronunţare.
Contestarea nu suspendă punerea în aplicare a măsurii de siguranţă.
(8) Dacă admite propunerea, judecătorul dispune obligarea provizorie la tratament medical a suspectului sau
inculpatului şi efectuarea unei expertize medico-legale, în cazul în care aceasta nu a fost depusă potrivit alin. (2).
(9) În cazul când după dispunerea măsurii s-a produs însănătoşirea suspectului sau inculpatului ori a intervenit o
ameliorare a stării sale de sănătate care înlătură starea de pericol pentru siguranţa publică, judecătorul de drepturi şi
libertăţi sau judecătorul de cameră preliminară care a luat măsura dispune, la sesizarea procurorului ori a medicului de
specialitate sau la cererea suspectului ori inculpatului sau a unui membru de familie al acestuia, ridicarea măsurii luate.
Dispoziţiile alin. (2)-(7) se aplică în mod corespunzător.
(10) Dacă după dispunerea măsurii a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu, ridicarea acesteia, potrivit alin. (9), se
dispune de către judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, de către instanţa de judecată în faţa căreia se află
cauza.
(11) În cursul judecăţii în primă instanţă şi în apel, la propunerea procurorului ori din oficiu, inculpatul poate fi obligat
provizoriu la tratament medical de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, care solicită acte medicale
concludente sau efectuarea unei expertize medico-legale. Dispoziţiile alin. (4)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(12) Dacă suspectul sau inculpatul încalcă cu rea-credinţă măsura obligării provizorii la tratament medical, judecătorul
de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa care a luat măsura ori în faţa căreia se află cauza
dispune, la sesizarea procurorului sau a medicului de specialitate ori din oficiu, internarea medicală provizorie a
suspectului sau inculpatului, în condiţiile prevăzute la art. 247.
(13) În cazul în care dispune o soluţie de netrimitere în judecată, procurorul sesizează judecătorul de cameră
preliminară pentru confirmarea ori, după caz, înlocuirea sau încetarea măsurii. Acesta, în camera de consiliu, cu
participarea procurorului, ascultă, dacă este posibil, persoana supusă măsurii provizorii, în prezenţa avocatului său, şi,
după efectuarea unei expertize medico-legale, se pronunţă prin încheiere motivată. Împotriva încheierii se poate
formula contestaţie, în termen de 3 zile de la pronunţare, care se soluţionează de către judecătorul de cameră
preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate sau, după caz, de completul competent de la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, în camera de consiliu.
(la data 23-mai-2016 Art. 246, alin. (12) din partea 1, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 60. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

SECŢ IUNEA 2: Internarea medicală provizorie
Art. 247: Condiţiile de aplicare şi conţinutul măsurii
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, pe durata procedurii
de cameră preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune internarea medicală provizorie a suspectului sau
inculpatului care este bolnav mintal ori consumator cronic de substanţe psihoactive, dacă luarea măsurii este necesară
pentru înlăturarea unui pericol concret şi actual pentru siguranţa publică.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) constă în internarea medicală nevoluntară a suspectului sau inculpatului într-o unitate
specializată de asistenţă medicală, până la însănătoşire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a
determinat luarea măsurii.
(3) Dispoziţiile art. 245 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 248: Procedura de aplicare şi de ridicare a măsurii
(1) În cursul urmăririi penale sau al procedurii de cameră preliminară, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile
prevăzute de lege, procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi sau judecătorului de cameră preliminară de
la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă o propunere motivată de luare faţă de
suspect sau inculpat a măsurii internării medicale provizorii.
(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de acte medicale concludente sau de expertiza medico-legală
psihiatrică.
(3) Judecătorul sesizat conform alin. (1) fixează de îndată termen de soluţionare a propunerii şi dispune aducerea cu
mandat a suspectului sau a inculpatului.
(4) Soluţionarea propunerii se face numai după audierea suspectului sau inculpatului, dacă starea sa de sănătate o
permite, în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Când suspectul sau inculpatul se află deja internat într-o
unitate de asistenţă medicală şi deplasarea sa nu este posibilă, judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la
audierea acestuia, în prezenţa avocatului, în locul unde se află.
(5) Când propunerea prevăzută la alin. (1) nu este însoţită de expertiza medico-legală psihiatrică, instanţa sesizată
dispune efectuarea acesteia, luând, dacă este cazul, şi măsura internării necesare pentru efectuarea expertizei.
(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la soluţionarea propunerii de luare a măsurii internării medicale ori la
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alcătuirea concretă a planului terapeutic să fie asistat şi de către un medic desemnat de acesta, ale cărui concluzii sunt
înaintate judecătorului de drepturi şi libertăţi.
(8) Judecătorul se pronunţă de îndată asupra propunerii, printr-o încheiere care poate fi contestată în 5 zile de la
pronunţare. Contestarea nu suspendă punerea în aplicare a măsurii de siguranţă.
(9) Dacă admite propunerea, judecătorul dispune internarea medicală provizorie a suspectului sau inculpatului şi ia
măsuri pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, dacă aceasta nu a fost făcută potrivit alin. (2).
(10) Dacă judecătorul dispune internarea medicală provizorie, se iau şi măsurile prevăzute la art. 229.
(11) Dacă după dispunerea măsurii s-a produs însănătoşirea suspectului sau inculpatului ori a intervenit o ameliorare a
stării sale de sănătate care înlătură starea de pericol, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau judecătorul de cameră
preliminară care a luat măsura dispune, prin încheiere, la sesizarea procurorului ori a medicului curant sau la cererea
suspectului ori inculpatului sau a unui membru de familie al acestuia, efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice
în vederea ridicării măsurii aplicate.
(12) Dacă după dispunerea măsurii a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu, ridicarea acesteia, potrivit alin. (11), se
dispune de către judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, de către instanţa de judecată în faţa căreia se află
cauza.
(13) În cursul judecăţii în primă instanţă şi în apel, faţă de inculpat se poate dispune internarea medicală provizorie, la
propunerea procurorului ori din oficiu, de către instanţa în faţa căreia se află cauza, pe baza expertizei medico-legale
psihiatrice. Dispoziţiile alin. (4)-(11) se aplică în mod corespunzător.
(14) Dispoziţiile art. 246 alin. (13) se aplică în mod corespunzător.
(la data 23-mai-2016 Art. 248, alin. (13) din partea 1, titlul V, capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 61. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

CAPIT OLUL III: Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii
infracţiunii
Art. 249: Condiţiile generale de luare a măsurilor asigurătorii
(la data 05-iun-2018 Art. 249 din partea 1, titlul V, capitolul III a se vedea recurs in interesul legii Decizia 2/2018 )

(1) Procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, din oficiu sau la
cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, poate lua măsuri asigurătorii, prin
ordonanţă sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea
de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la
garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune.
(2) Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru
asupra acestora.
(3) Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai asupra bunurilor suspectului
sau inculpatului.
(4) Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau
inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate.
(4 1 ) În cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, luarea de către procuror a
măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor
bunuri este obligatorie.
(la data 05-nov-2020 Art. 249, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul III completat de Art. II, punctul 1. din Legea 228/2020 )

(5) Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor
judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la
concurenţa valorii probabile a acestora.
(6) Măsurile asigurătorii prevăzute la alin. (5) se pot lua, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară
şi al judecăţii, şi la cererea părţii civile. Măsurile asigurătorii luate din oficiu de către organele judiciare prevăzute la alin.
(1) pot folosi şi părţii civile.
(7) Măsurile asigurătorii luate în condiţiile alin. (1) sunt obligatorii în cazul în care persoana vătămată este o persoană
lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
(la data 04-dec-2017 Art. 249, alin. (7) din partea 1, titlul V, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 19/2017 )

(8) Nu pot fi sechestrate bunuri care aparţin unei autorităţi sau instituţii publice ori unei alte persoane de drept public şi
nici bunurile exceptate de lege.
(la data 01-feb-2014 Art. 249 din partea 1, titlul V, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 166. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 250: Contestarea măsurilor asigurătorii
(1) Împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori
inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 3 zile de la data comunicării
ordonanţei de luare a măsurii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la
instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond.
(2) Contestaţia nu este suspensivă de executare.
(3) Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi dosarul cauzei, în termen de 24 de ore de la solicitarea
dosarului de către acesta.
(4) Soluţionarea contestaţiei se face în camera de consiliu, cu citarea celui care a făcut contestaţia şi a persoanelor
interesate, prin încheiere motivată, care este definitivă. Participarea procurorului este obligatorie.
(5) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluţionarea contestaţiei.
(5 1 ) Dacă, până la soluţionarea contestaţiei formulate conform alin. (1), a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu,
contestaţia se înaintează, spre competentă soluţionare, judecătorului de cameră preliminară. Dispoziţiile alin. (4) se
aplică în mod corespunzător.
(la data 23-mai-2016 Art. 250, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul III completat de Art. II, punctul 62. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(6) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către judecătorul de cameră preliminară
ori de către instanţa de judecată, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face
contestaţie la acest judecător ori la această instanţă, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii.
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*) N.R.: "Decizia C.C. 24/2016 - Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi
constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală care nu permite şi
contestarea luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată este
neconstituţională."
(la data 12-apr-2016 Art. 250, alin. (6) din partea 1, titlul V, capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 24/2016 )

(7) Contestaţia nu suspendă executarea şi se soluţionează, în şedinţă publică, prin încheiere motivată, cu citarea
părţilor, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia. Participarea procurorului este obligatorie.
(8) După rămânerea definitivă a hotărârii, se poate face contestaţie potrivit legii civile numai asupra modului de
aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii.
(9) Întocmirea minutei este obligatorie.
Art. 250 1 : Contestarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul judecăţii
(1) Împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea unei măsuri asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară,
de instanţa de judecată sau de instanţa de apel, inculpatul, procurorul sau orice altă persoană interesată poate face
contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune, după
caz, la judecătorul de cameră preliminară, instanţa de judecată sau instanţa de apel care a pronunţat încheierea
atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, după caz, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa
ierarhic superioară, respectiv instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
(2) Contestaţia împotriva încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară de la Secţia penală a Înaltei Curte de
Casaţie şi Justiţie a luat o măsură asigurătorie se soluţionează de un complet format din 2 judecători de cameră
preliminară, iar contestaţia împotriva încheierii prin care Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în primă
instanţă sau în apel, a luat o măsură asigurătorie se soluţionează de Completul de 5 judecători.
(3) Contestaţia formulată potrivit alin. (1) nu este suspensivă de executare. Contestaţia se soluţionează în termen de
5 zile de la înregistrare, în şedinţă publică, cu participarea procurorului şi cu citarea inculpatului şi a părţilor interesate
care au formulat-o. Prevederile art. 425 1 şi următoarele se aplică în mod corespunzător.
(la data 23-mai-2016 Art. 250 din partea 1, titlul V, capitolul III completat de Art. II, punctul 63. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(4) În cazul în care măsura asigurătorie s-a dispus direct prin hotărârea instanţei de apel, dispoziţiile alin. (1)-(3) se
aplică în mod corespunzător.
(la data 05-nov-2020 Art. 250^1, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul III completat de Art. II, punctul 2. din Legea 228/2020 )

Art. 251: Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii
Ordonanţa sau încheierea de luare a măsurii asigurătorii se aduce la îndeplinire de către organele de cercetare penală,
precum şi de către organele competente potrivit legii, din dispoziţia organului de urmărire penală sau a judecătorului de
cameră preliminară ori a instanţei de judecată, după caz.
(la data 23-mai-2016 Art. 251 din partea 1, titlul V, capitolul III modificat de Art. II, punctul 64. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 252: Procedura sechestrului
(1) Organul care procedează la aplicarea sechestrului este obligat să identifice şi să evalueze bunurile sechestrate,
putând recurge, dacă este cazul, la evaluatori sau experţi.
(2) Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre preţioase, mijloacele de plată străine, titlurile de valoare interne,
obiectele de artă şi de muzeu, colecţiile de valoare, precum şi sumele de bani care fac obiectul sechestrului vor fi
ridicate în mod obligatoriu.
(3) Bunurile perisabile se predau autorităţilor competente, potrivit profilului de activitate, care sunt obligate să le
primească şi să le valorifice de îndată.
(4) Metalele sau pietrele preţioase ori obiectele confecţionate cu acestea şi mijloacele de plată străine se depun la cea
mai apropiată instituţie bancară.
(5) Titlurile de valoare interne, obiectele de artă sau de muzeu şi colecţiile de valoare se predau spre păstrare
instituţiilor de specialitate.
(6) Obiectele prevăzute la alin. (4) şi (5) se predau în termen de 48 de ore de la ridicare. Dacă obiectele sunt strict
necesare urmăririi penale, procedurii de cameră preliminară sau judecăţii, depunerea se face ulterior, dar nu mai târziu
de 48 de ore de la pronunţarea în cauză a unei soluţii definitive.
(7) Obiectele sechestrate se păstrează până la ridicarea sechestrului.
(8) Sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alin. (3), precum şi sumele de bani ridicate potrivit alin. (2)
se depun în contul constituit potrivit legii speciale, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la
valorificarea bunurilor.
(la data 27-dec-2015 Art. 252, alin. (8) din partea 1, titlul V, capitolul III modificat de Art. 47, punctul 1. din capitolul VIII din Legea 318/2015 )

(9) Celelalte bunuri mobile sechestrate sunt puse sub sigiliu sau ridicate, putându-se numi un custode.
Art. 252 1 : Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
(1) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, procurorul sau instanţa de judecată care a
instituit sechestrul poate dispune de îndată valorificarea bunurilor mobile sechestrate, la cererea proprietarului bunurilor
sau atunci când există acordul acestuia.
(2) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, atunci când nu există acordul
proprietarului, bunurile mobile asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi valorificate, în mod excepţional, în
următoarele situaţii:
a) atunci când, în termen de un an de la data instituirii sechestrului, valoarea bunurilor sechestrate s-a diminuat în mod
semnificativ, respectiv cu cel puţin 40% în raport cu cea de la momentul dispunerii măsurii asigurătorii. Dispoziţiile art.
252 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în acest caz;
b) atunci când există riscul expirării termenului de garanţie sau când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor
animale sau păsări vii;
c) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra produselor inflamabile sau petroliere;
d) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor bunuri a căror depozitare sau întreţinere necesită cheltuieli
disproporţionate în raport cu valoarea bunului.
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(3) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, atunci când sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii: proprietarul nu a putut fi identificat şi valorificarea nu se poate face potrivit alin. (2),
autovehiculele asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi valorificate, în următoarele situaţii:
a) atunci când acestea au fost folosite, în orice mod, la săvârşirea unei infracţiuni;
b) dacă de la data instituirii măsurii asigurătorii asupra acestor bunuri a trecut o perioadă de un an sau mai mare.
(4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (1), (2) şi (3) se depun în contul
prevăzut de art. 252 alin. (8).
(la data 27-dec-2015 Art. 252^1, alin. (4) din partea 1, titlul V, capitolul III modificat de Art. 47, punctul 2. din capitolul VIII din Legea 318/2015
)

(5) [textul din Art. 252^1, alin. (5) din partea 1, titlul V, capitolul III a fost abrogat la 27-dec-2015 de Art. 47, punctul
2. din capitolul VIII din Legea 318/2015]
Art. 252 2 : Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi penale
(1) În cursul urmăririi penale, atunci când nu există acordul proprietarului, dacă procurorul care a instituit sechestrul
apreciază că se impune valorificarea bunurilor mobile sechestrate, îl sesizează cu o propunere motivată de valorificare
a bunurilor sechestrate pe judecătorul de drepturi şi libertăţi.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat în condiţiile alin. (1) fixează un termen, care nu poate fi mai scurt de 10
zile, la care sunt chemate părţile, precum şi custodele bunurilor, atunci când a fost desemnat unul. Participarea
procurorului este obligatorie.
(3) La termenul fixat, în cameră de consiliu, se aduce la cunoştinţa părţilor şi a custodelui faptul că se intenţionează
valorificarea bunurilor mobile sechestrate şi li se pune în vedere că au dreptul de face observaţii sau cereri legate de
bunurile ce urmează a fi valorificate. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi sau custode, judecătorul de
drepturi şi libertăţi dispune prin încheiere motivată asupra valorificării bunurilor mobile prevăzute la art. 252 1 alin. (2).
Lipsa părţilor legal citate nu împiedică desfăşurarea procedurii.
(4) Împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi prevăzute la alin. (2) se poate face contestaţie la
judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară de către părţi, custode, procuror, precum şi de către
orice altă persoană interesată în termen de 10 zile.
(5) Termenul prevăzut la alin. (4) curge de la comunicare pentru procuror, părţi sau custode sau de la data când au
luat la cunoştinţă de încheiere în cazul altor persoane interesate.
(6) Părţile sau custodele pot face contestaţie numai împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi a
dispus valorificarea bunurilor mobile sechestrate. Procurorul poate face contestaţie numai împotriva încheierii prin care
judecătorul de drepturi şi libertăţi a respins propunerea de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.
(7) Contestaţia prevăzută la alin. (4) este suspensivă de executare. Judecarea cauzei se face de urgenţă şi cu
precădere, iar hotărârea prin care se soluţionează contestaţia este definitivă.
Art. 252 3 : Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii
(1) În cursul judecăţii, instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, a uneia dintre părţi sau a custodelui,
poate dispune asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate. În acest scop, instanţa de judecată fixează un termen,
care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate în camera de consiliu părţile, precum şi custodele bunurilor,
atunci când a fost desemnat unul. Participarea procurorului este obligatorie.
(2) La termenul fixat, se pune în discuţia părţilor, în camera de consiliu, valorificarea bunurilor mobile sechestrate şi li se
pune în vedere că au dreptul de a face observaţii sau cereri legate de acestea. Lipsa părţilor legal citate nu împiedică
desfăşurarea procedurii.
(3) Asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate, precum şi cu privire la cererile prevăzute la alin. (2), instanţa de
judecată dispune prin încheiere motivată. Încheierea instanţei este definitivă.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art.
252 3 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală care nu permite, în cursul judecăţii, contestarea luării de către
instanţă a măsurii valorificării bunurilor mobile sechestrate este neconstituţională.
(la data 09-iul-2018 Art. 252^3, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 354/2018 )

Art. 252 4 : Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
(1) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a încheierii prevăzute de art. 252 2 alin. (3) sau a hotărârii judecătoreşti
de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzută de art. 252 2 alin. (7) sau art. 252 3 alin. (3), suspectul sau
inculpatul, partea responsabilă civilmente, custodele, orice altă persoană interesată, precum şi procurorul pot formula,
în cursul procesului penal, contestaţie la instanţa competentă să soluţioneze cauza în primă instanţă.
(2) Contestaţia prevăzută la alin. (1) se face în termen de 15 zile de la îndeplinirea actului contestat.
(3) Instanţa soluţionează contestaţia de urgenţă şi cu precădere, în şedinţă publică, cu citarea părţilor, prin încheiere
definitivă.
(4) După soluţionarea definitivă a procesului penal, dacă nu s-a făcut contestaţie împotriva modului de aducere la
îndeplinire a încheierii sau a hotărârii judecătoreşti de valorificare a bunurilor mobile sechestrate prevăzute la alin. (1),
se poate face contestaţie potrivit legii civile.
(la data 01-feb-2014 Art. 252 din partea 1, titlul V, capitolul III completat de Art. 102, punctul 167. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 253: Procesul-verbal de sechestru şi notarea sau înscrierea ipotecară
(1) Organul care aplică sechestrul încheie un proces-verbal despre toate actele efectuate potrivit art. 252, descriind în
amănunt bunurile sechestrate, cu indicarea valorii lor. În procesul-verbal se arată şi bunurile exceptate de lege de la
urmărire, potrivit dispoziţiilor art. 249 alin. (8), găsite la persoana căreia i s-a aplicat sechestru. De asemenea, se
consemnează obiecţiile suspectului sau inculpatului ori ale părţii responsabile civilmente, precum şi cele ale altor
persoane interesate.
(2) În procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se menţionează şi faptul că părţile au fost încunoştinţate că:
a) pot solicita valorificarea bunului sau bunurilor sechestrate, în temeiul art. 252 1 alin. (1);
b) în cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, bunurile mobile asupra cărora s-a instituit
sechestrul asigurător pot fi valorificate de către organul judiciar, chiar şi fără consimţământul proprietarului, dacă sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 252 1 alin. (2).
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(3) Un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (1) se lasă persoanei asupra bunurilor căreia s-a aplicat
sechestrul, iar în lipsa acesteia, celor cu care locuieşte, administratorului, portarului sau celui care în mod obişnuit îl
înlocuieşte ori unui vecin. În cazul când o parte din bunuri sau totalitatea lor au fost predate unui custode, se lasă
acestuia o copie de pe procesul-verbal. Un exemplar se înaintează şi organului judiciar care a dispus luarea măsurii
asigurătorii, în termen de 24 de ore de la încheierea procesului-verbal.
(4) Pentru bunurile imobile sechestrate, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată care a
dispus instituirea sechestrului cere organului competent notarea ipotecară asupra bunurilor sechestrate, anexând copie
de pe ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus sechestrul şi un exemplar al procesului-verbal de sechestru.
(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la dispunerea înscrierii ipotecare asupra bunurilor
mobile.
(la data 01-feb-2014 Art. 253 din partea 1, titlul V, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 168. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 254: Poprirea
(1) Sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului ori inculpatului sau părţii responsabile civilmente de către o a treia
persoană ori de către cel păgubit sunt poprite în mâinile acestora, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii
ordonanţei sau încheierii prin care se înfiinţează sechestrul.
(2) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) vor fi consemnate de către debitori, după caz, la dispoziţia organului judiciar
care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate
procurorului, judecătorului de cameră preliminară ori instanţei de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare.
Art. 255: Restituirea lucrurilor
(1) Dacă procurorul sau judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară
sau instanţa de judecată, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, constată, la cerere sau din oficiu, că
lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoană care le-a primit spre a le păstra sunt proprietatea
persoanei vătămate sau a altei persoane ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deţinerea acestora, dispune
restituirea acestor lucruri. Dispoziţiile art. 250 se aplică în mod corespunzător.
(2) Restituirea lucrurilor ridicate are loc numai dacă prin aceasta nu sunt îngreunate stabilirea situaţiei de fapt şi justa
soluţionare a cauzei şi cu obligaţia pentru cel căruia îi sunt restituite să le păstreze până la pronunţarea unei soluţii
definitive în procesul penal.
Art. 256: Restabilirea situaţiei anterioare
Instanţa de judecată, în cursul judecăţii, poate lua măsuri de restabilire a situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, când
schimbarea acelei situaţii a rezultat din comiterea infracţiunii, iar restabilirea este posibilă.

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comune
CAPIT OLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere
Art. 257: Modul de citare
(1) Chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie scrisă.
Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
(2) Comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenţii procedurali ai organelor
judiciare sau prin orice alt salariat al acestora, prin intermediul poliţiei locale ori prin serviciul poştal sau de curierat.
(la data 01-feb-2014 Art. 257, alin. (2) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 169. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să îndeplinească procedura de citare şi să comunice dovezile de
îndeplinire a acesteia înainte de termenul de citare stabilit de organul judiciar.
(4) În cazul prevăzut la art. 80, persoanele vătămate şi părţile civile pot fi citate prin reprezentantul legal sau printr-o
publicaţie de circulaţie naţională.
(5) Citarea se poate realiza şi prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică, cu
acordul persoanei citate.
(la data 01-feb-2014 Art. 257, alin. (5) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 169. din titlul III din Legea 255/2013 )

(6) Minorul cu o vârstă mai mică de 16 ani va fi citat, prin intermediul părinţilor sau al tutorelui, cu excepţia cazului în
care acest lucru nu este posibil.
(la data 01-feb-2014 Art. 257, alin. (6) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 169. din titlul III din Legea 255/2013 )

(7) Organul judiciar poate comunica şi oral persoanei prezente termenul următor, aducându-i la cunoştinţă
consecinţele neprezentării. În cursul urmăririi penale, aducerea la cunoştinţă a termenului se menţionează într-un
proces-verbal, care se semnează de către persoana astfel citată.
(8) Citarea şi comunicarea actelor procedurale se fac în plic închis, care va purta menţiunea «Pentru justiţie. A se
înmâna cu prioritate».
(la data 01-feb-2014 Art. 257, alin. (7) din partea 1, titlul VI, capitolul I completat de Art. 102, punctul 170. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 258: Conţinutul citaţiei
(1) Citaţia este individuală şi trebuie sa cuprindă următoarele:
a) denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată care emite citaţia, sediul său, data emiterii şi
numărul dosarului;
b) numele şi prenumele celui citat, calitatea în care este citat şi indicarea obiectului cauzei;
c) adresa celui citat;
d) ora, ziua, luna şi anul, locul de înfăţişare, precum şi invitarea celui citat să se prezinte la data şi locul indicate;
e) menţiunea că partea citată are dreptul la un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat;
f) dacă este cazul, menţiunea că, potrivit art. 90 sau art. 93 alin. (4), apărarea este obligatorie, iar în cazul în care
partea nu îşi alege un avocat, care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat din oficiu;
g) menţiunea că partea citată poate, în vederea exercitării dreptului la apărare, să consulte dosarul aflat la arhiva
instanţei sau a parchetului;
h) consecinţele neprezentării în faţa organului judiciar.
(2) Citaţia transmisă suspectului sau inculpatului trebuie să cuprindă încadrarea juridică şi denumirea infracţiunii de care
este acuzat, atenţionarea că, în caz de neprezentare, poate fi adus cu mandat de aducere.
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(3) Citaţia se semnează de cel care o emite.
Art. 259: Locul de citare
(1) Suspectul, inculpatul, părţile în proces, precum şi alte persoane se citează la adresa unde locuiesc, iar dacă aceasta
nu este cunoscută, la adresa locului lor de muncă, prin serviciul de personal al unităţii la care lucrează.
(2) Suspectul sau inculpatul are obligaţia de a comunica în termen de cel mult 3 zile organului judiciar schimbarea
adresei unde locuieşte. Suspectul sau inculpatul este informat cu privire la această obligaţie în cadrul audierii şi cu privire
la consecinţele nerespectării obligaţiei.
(3) Suspectul sau inculpatul care a indicat, printr-o declaraţie dată în cursul procesului penal, un alt loc pentru a fi citat
este citat la locul indicat.
(4) Suspectul sau inculpatul poate fi citat la sediul avocatului ales, dacă nu s-a prezentat după prima citare legal
îndeplinită.
(5) Dacă nu se cunosc nici adresa unde locuieşte suspectul sau inculpatul şi nici locul său de muncă, la sediul organului
judiciar se afişează o înştiinţare care trebuie să cuprindă:
a) anul, luna, ziua şi ora când a fost făcută;
b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui citat;
d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea organului judiciar pe rolul căruia se află
dosarul;
e) menţiunea că înştiinţarea se referă la actul procedural al citaţiei;
f) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care destinatarul este în drept să se prezinte la
organul judiciar pentru a i se comunica citaţia;
g) menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului
prevăzut la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;
h) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.
(la data 01-feb-2014 Art. 259, alin. (5) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 171. din titlul III din Legea 255/2013 )

(6) Bolnavii sau persoanele aflate, după caz, în spitale, aşezăminte medicale ori de asistenţă socială se citează prin
administraţia acestora.
(7) Persoanele private de libertate se citează la locul de deţinere, prin administraţia acestuia. O copie a citaţiei se
comunică şi administraţiei locului de deţinere.
(la data 23-mai-2016 Art. 259, alin. (7) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. II, punctul 65. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(7 1 ) Militarii se citează la unitatea din care fac parte, prin comandantul acesteia.
(la data 01-feb-2014 Art. 259, alin. (7) din partea 1, titlul VI, capitolul I completat de Art. 102, punctul 172. din titlul III din Legea 255/2013 )

(8) Pentru persoanele care alcătuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale, aflate în cursă, citarea se face la
căpitănia portului unde este înregistrată nava.
(9) Dacă suspectul sau inculpatul locuieşte în străinătate, citarea se face, pentru primul termen, potrivit normelor de
drept internaţional penal aplicabile în relaţia cu statul solicitat, în condiţiile legii. În absenţa unei asemenea norme sau în
cazul în care instrumentul juridic internaţional aplicabil o permite, citarea se face prin scrisoare recomandată. În acest
caz, avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar, sau refuzul de primire a acesteia ţine loc de
dovadă a îndeplinirii procedurii de citare. Pentru primul termen de judecată, suspectul sau inculpatul va fi înştiinţat prin
citaţie că are obligaţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie
electronică, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul. În cazul în care nu se conformează,
comunicările i se vor face prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la poşta română a scrisorii, în cuprinsul
căreia vor fi menţionate actele care se expediază, ţinând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii.
(10) Personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi cetăţenii români trimişi să lucreze în cadrul organizaţiilor
internaţionale, membrii de familie care locuiesc cu ei, cât timp se află în străinătate, precum şi cetăţenii români aflaţi în
străinătate în interes de serviciu, inclusiv membrii de familie care îi însoţesc, se citează prin intermediul unităţilor care iau trimis în străinătate.
(11) La stabilirea termenului pentru înfăţişarea suspectului sau inculpatului aflat în străinătate se ţine seama de normele
internaţionale aplicabile în relaţia cu statul pe teritoriul căruia se afla suspectul sau inculpatul, iar în lipsa unor asemenea
norme, de necesitatea ca citaţia în vederea înfăţişării să fie primită cel mai târziu cu 30 de zile înainte de ziua stabilită
pentru înfăţişare.
(12) Instituţiile, autorităţile publice şi alte persoane juridice se citează la sediul acestora, iar în cazul neidentificării
sediului, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (5).
(13) Citarea prin intermediul poştei electronice sau al unui sistem de mesagerie electronică se face la adresa
electronică ori la coordonatele care au fost indicate în acest scop organului judiciar de către persoana citată sau de
către reprezentantul ei.
(la data 01-feb-2014 Art. 259, alin. (12) din partea 1, titlul VI, capitolul I completat de Art. 102, punctul 173. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 260: Înmânarea citaţiei
(1) Citaţia se înmânează, oriunde este găsit, personal celui citat, care va semna dovada de primire.
(2) Dacă persoana citată refuză să primească citaţia, persoana însărcinată să comunice citaţia va afişa pe uşa
destinatarului o înştiinţare, încheind un proces-verbal cu privire la împrejurările constatate. Înştiinţarea trebuie să
cuprindă:
a) anul, luna, ziua şi ora când afişarea a fost făcută;
b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui înştiinţat;
d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea organului judiciar pe rolul căruia se află
dosarul, cu indicarea sediului acestuia;
e) menţiunea că înştiinţarea se referă la actul procedural al citaţiei;
f) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care destinatarul este în drept să se prezinte la
organul judiciar pentru a i se comunica citaţia;
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g) menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului
prevăzut la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;
h) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.
(la data 01-feb-2014 Art. 260, alin. (2) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 174. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2 1 ) Dacă persoana citată, primind citaţia, refuză sau nu poate să semneze dovada de primire, persoana însărcinată
să comunice citaţia încheie despre aceasta proces-verbal.
(la data 01-feb-2014 Art. 260, alin. (2) din partea 1, titlul VI, capitolul I completat de Art. 102, punctul 175. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) În cazul în care scrisoarea recomandată prin care se citează un suspect sau inculpat care locuieşte în străinătate nu
poate fi înmânată, precum şi în cazul în care statul destinatarului nu permite citarea prin poştă, citaţia se va afişa la
sediul parchetului sau al instanţei, după caz.
(4) Citarea se poate realiza şi prin intermediul autorităţilor competente ale statului străin dacă:
a) adresa celui citat este necunoscută sau inexactă;
b) nu a fost posibilă trimiterea citaţiei prin intermediul poştei;
c) dacă citarea prin poştă a fost ineficientă sau necorespunzătoare.
(5) Când citarea se face potrivit art. 259 alin. (6)-(8), unităţile acolo arătate sunt obligate a înmâna de îndată citaţia
persoanei citate sub luare de dovadă, certificându-i semnătura sau arătând motivul pentru care nu s-a putut obţine
semnătura acesteia. Dovada este predată agentului procedural, iar acesta o înaintează organului de urmărire penală
sau instanţei de judecată care a emis citaţia.
(6) Citaţia destinată unei instituţii sau autorităţi publice ori altei persoane juridice se predă la registratură sau
funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(7) Când citarea se realizează potrivit art. 257 alin. (5), persoana care realizează citarea întocmeşte un procesverbal.
(la data 01-feb-2014 Art. 260, alin. (6) din partea 1, titlul VI, capitolul I completat de Art. 102, punctul 176. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 261: Înmânarea citaţiei altor persoane
(1) Dacă persoana citată nu se află acasă, agentul înmânează citaţia soţului, unei rude sau oricărei persoane care
locuieşte cu ea ori care în mod obişnuit îi primeşte corespondenţa. Citaţia nu poate fi înmânată unui minor sub 14 ani
sau unei persoane lipsite de discernământ.
(2) Dacă persoana citată locuieşte într-un imobil cu mai multe apartamente sau într-un hotel, în lipsa persoanelor
arătate la alin. (1), citaţia se predă administratorului, portarului ori celui care în mod obişnuit îl înlocuieşte.
(3) Persoana care primeşte citaţia semnează dovada de primire, iar agentul, certificând identitatea şi semnătura,
încheie proces-verbal. Dacă aceasta refuză sau nu poate semna dovada de primire, agentul afişează citaţia pe uşa
locuinţei, încheind proces-verbal.
(4) În lipsa persoanelor arătate la alin. (1) şi (2), agentul este obligat să se intereseze când poate găsi persoana citată
pentru a-i înmâna citaţia. Când persoana citată nu poate fi găsită, agentul afişează pe uşa locuinţei persoanei citate o
înştiinţare care trebuie să cuprindă:
a) anul, luna, ziua şi ora când depunerea sau, după caz, afişarea a fost făcută;
b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui înştiinţat;
d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea organului judiciar pe rolul căruia se află
dosarul, cu indicarea sediului acestuia;
e) menţiunea că înştiinţarea se referă la actul procedural al citaţiei;
f) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care destinatarul este în drept să se prezinte la
organul judiciar pentru a i se comunica citaţia;
g) menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului
prevăzut la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;
h) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.
(la data 01-feb-2014 Art. 261, alin. (4) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 177. din titlul III din Legea 255/2013 )

(5) În cazul când persoana citată locuieşte într-un imobil cu mai multe apartamente sau într-un hotel, dacă în citaţie nu
s-a indicat apartamentul ori camera în care locuieşte, agentul este obligat să facă investigaţii pentru a afla aceasta.
Dacă investigaţiile au rămas fără rezultat, agentul afişează citaţia pe uşa principală a clădirii, încheind proces-verbal şi
făcând menţiune despre împrejurările care au făcut imposibilă înmânarea citaţiei.
(6) [textul din Art. 261, alin. (6) din partea 1, titlul VI, capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
178. din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 261 1 : Imposibilitatea de a comunica citaţia
Când comunicarea citaţiei nu se poate face, deoarece imobilul nu există, este nelocuit ori destinatarul nu mai locuieşte
în imobilul respectiv, sau atunci când comunicarea nu poate fi făcută din alte motive asemănătoare, agentul întocmeşte
un proces-verbal în care menţionează situaţiile constatate, pe care îl trimite organului judiciar care a dispus citarea.
(la data 01-feb-2014 Art. 261 din partea 1, titlul VI, capitolul I completat de Art. 102, punctul 179. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 262: Dovada de primire şi procesul-verbal de predare a citaţiei
(1) Dovada de primire a citaţiei trebuie să cuprindă numărul dosarului, denumirea organului de urmărire penală sau a
instanţei care a emis citaţia, numele, prenumele şi calitatea persoanei citate, precum şi data pentru care este citată. De
asemenea, trebuie să cuprindă data înmânării citaţiei, numele, prenumele, calitatea şi semnătura celui care înmânează
citaţia, certificarea de către acesta a identităţii şi semnăturii persoanei căreia i s-a înmânat citaţia, precum şi arătarea
calităţii acesteia.
(2) Ori de câte ori, cu prilejul predării, afişării sau transmiterii electronice a unei citaţii se încheie un proces-verbal,
acesta va cuprinde în mod corespunzător şi menţiunile prevăzute la alin. (1). În situaţia în care citarea se realizează
prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică, la procesul-verbal se ataşează,
dacă este posibil, dovada transmiterii acesteia.
(la data 01-feb-2014 Art. 262, alin. (2) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 180. din titlul III din Legea 255/2013 )
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Art. 263: Incidente privind citarea
(1) În cursul judecăţii, neregularitatea cu privire la citare este luată în considerare doar dacă partea lipsă la termenul la
care s-a produs neregularitatea o invocă la termenul următor la care este prezentă sau legal citată, dispoziţiile privind
sancţiunea nulităţii aplicându-se în mod corespunzător.
(2) Cu excepţia situaţiei în care prezenţa inculpatului este obligatorie, neregularitatea privind procedura de citare a unei
părţi poate fi invocată de către procuror, de către celelalte părţi ori din oficiu numai la termenul la care ea s-a produs.
(la data 01-feb-2014 Art. 263 din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 181. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 264: Comunicarea altor acte procedurale
(1) Comunicarea celorlalte acte de procedură se face potrivit dispoziţiilor prevăzute în prezentul capitol.
(2) În cazul persoanelor private de libertate, comunicarea celorlalte acte de procedură se face prin fax sau prin orice
alt mijloc de comunicare electronică disponibil la locul de detenţie.
Art. 265: Mandatul de aducere
(1) O persoană poate fi adusă în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată pe baza unui mandat de
aducere, dacă, fiind anterior citată, nu s-a prezentat, în mod nejustificat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesară,
sau dacă nu a fost posibilă comunicarea corespunzătoare a citaţiei şi împrejurările indică fără echivoc că persoana se
sustrage de la primirea citaţiei.
(2) Suspectul sau inculpatul poate fi adus cu mandat de aducere, chiar înainte de a fi fost chemat prin citaţie, dacă
această măsură se impune în interesul rezolvării cauzei.
(3) În cursul urmăririi penale mandatul de aducere se emite de către organul de urmărire penală, iar în cursul judecăţii
de către instanţă.
(4) În cazul în care pentru executarea mandatului de aducere este necesară pătrunderea fără consimţământ într-un
domiciliu sau sediu, în cursul urmăririi penale mandatul de aducere poate fi dispus, la cererea motivată a procurorului,
de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau
de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte
procurorul.
(5) Cererea formulată de procuror, în cursul urmăririi penale, trebuie să cuprindă:
a) motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2);
b) indicarea infracţiunii care constituie obiectul urmăririi penale şi numele suspectului sau al inculpatului;
c) indicarea adresei unde se află persoana pentru care se solicită emiterea mandatului de aducere.
(6) Cererea prin care se solicită, în cursul urmăririi penale, emiterea unui mandat de aducere se soluţionează în camera
de consiliu, fără citarea părţilor.
(7) În cazul în care apreciază că cererea este întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune motivat, prin
încheiere definitivă, admiterea solicitării parchetului şi încuviinţarea aducerii persoanei solicitate, emiţând de îndată
mandatul de aducere.
(8) Mandatul de aducere emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul de aducere;
d) scopul pentru care a fost emis;
e) numele persoanei care urmează a fi adusă cu mandat şi adresa unde locuieşte. În cazul suspectului sau inculpatului,
mandatul de aducere trebuie să menţioneze infracţiunea care constituie obiectul urmăririi penale;
f) indicarea temeiului şi motivarea necesităţii emiterii mandatului de aducere;
g) menţiunea că mandatul de aducere poate fi folosit o singură dată;
h) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
(9) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu sunt satisfăcute condiţiile prevăzute la alin. (1),
(2) şi (4), dispune, prin încheiere definitivă, respingerea cererii, ca neîntemeiată.
(10) Mandatul de aducere emis de organul de urmărire penală, în cursul urmăririi penale, sau de instanţă, în cursul
judecăţii, trebuie să cuprindă, în mod corespunzător, menţiunile prevăzute la alin. (8).
(11) Organul judiciar ascultă, de îndată, persoana adusă cu mandat de aducere sau, după caz, efectuează de îndată
actul care a necesitat prezenţa acesteia.
(12) Persoanele aduse cu mandat rămân la dispoziţia organului judiciar numai pe durata impusă de audiere sau de
îndeplinirea actului procesual care a făcut necesară prezenţa lor, dar nu mai mult de 8 ore, în afară de cazul când s-a
dispus reţinerea ori arestarea preventivă a acestora.
Art. 266: Executarea mandatului de aducere
(1) Mandatul de aducere se execută prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de ordine publică.
Persoana căreia i se încredinţează executarea mandatului transmite mandatul persoanei pentru care acesta a fost emis
şi îi solicită să o însoţească. În cazul în care persoana indicată în mandat refuză să însoţească persoana care execută
mandatul sau încearcă să fugă, aceasta va fi adusă prin constrângere.
(la data 01-feb-2014 Art. 266, alin. (1) din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 182. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) În vederea executării mandatului emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de instanţa de judecată, organele
prevăzute la alin. (1) pot pătrunde în locuinţa sau sediul oricărei persoane, în care există indicii că se află cel căutat, în
cazul în care acesta refuză să coopereze, împiedică executarea mandatului sau pentru orice alt motiv temeinic
justificat şi proporţional cu scopul urmărit.
(3) Dacă persoana arătată în mandatul de aducere nu poate fi adusă din motive de boală, cel însărcinat cu executarea
mandatului constată aceasta într-un proces-verbal, care se înaintează de îndată organului de urmărire penală sau, după
caz, instanţei de judecată.
(4) Dacă cel însărcinat cu executarea mandatului de aducere nu găseşte persoana prevăzută în mandat la adresa
indicată, face cercetări şi, dacă acestea au rămas fără rezultat, încheie un proces-verbal care va cuprinde menţiuni
despre cercetările făcute. Procesul-verbal se înaintează, de îndată, organului de urmărire penală sau, după caz,
instanţei de judecată.
(5) Executarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin comandantul unităţii militare sau prin poliţia
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militară.
(6) Activităţile desfăşurate cu ocazia executării mandatului de aducere sunt consemnate într-un proces-verbal, care
trebuie să cuprindă:
a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie;
b) locul unde este încheiat;
c) menţiuni despre activităţile desfăşurate.
Art. 267: Accesul la bazele electronice de date
(la data 01-feb-2014 Art. 267 din partea 1, titlul VI, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 183. din titlul III din Legea 255/2013 )

(1) În vederea realizării procedurii de citare, a comunicării actelor de procedură sau a aducerii cu mandat la
desfăşurarea procedurilor, procurorul sau instanţa au drept de acces direct la bazele electronice de date deţinute de
organele administraţiei de stat.
(2) Organele administraţiei de stat care deţin baze electronice de date sunt obligate să colaboreze cu procurorul sau
cu instanţa de judecată în vederea asigurării accesului direct al acestora la informaţiile existente în bazele electronice de
date, în condiţiile legii.
CAPIT OLUL II: T ermenele
Art. 268: Consecinţele nerespectării termenului
(1) Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage
decăderea din exerciţiul dreptului şi nulitatea actului făcut peste termen.
(2) Când o măsură procesuală nu poate fi luată decât pe un anumit termen, expirarea acestuia atrage de drept
încetarea efectului măsurii.
(3) Pentru celelalte termene procedurale se aplică, în caz de nerespectare, dispoziţiile privitoare la nulităţi.
Art. 269: Calculul termenelor procedurale
(la data 26-iun-2020 Art. 269 din partea 1, titlul VI, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 12/2020 )

(1) La calcularea termenelor procedurale se porneşte de la ora, ziua, luna sau anul prevăzut în actul care a provocat
curgerea termenului, în afară de cazul când legea dispune altfel.
(2) La calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socoteşte ora sau ziua de la care începe să curgă termenul, nici
ora sau ziua în care acesta se împlineşte.
(3) Termenele socotite pe luni sau pe ani expiră, după caz, la sfârşitul zilei corespunzătoare a ultimei luni ori la sfârşitul
zilei şi lunii corespunzătoare din ultimul an. Dacă această zi cade într-o lună care nu are zi corespunzătoare, termenul
expiră în ultima zi a acelei luni.
(4) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei zile lucrătoare care
urmează.
Art. 270: Acte considerate ca făcute în termen
(la data 26-iun-2020 Art. 270 din partea 1, titlul VI, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 12/2020 )

(1) Actul depus înăuntrul termenului prevăzut de lege la administraţia locului de deţinere ori la unitatea militară sau la
oficiul poştal prin scrisoare recomandată este considerat ca făcut în termen. Înregistrarea sau atestarea făcută de
către administraţia locului de deţinere pe actul depus, recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea
făcută de unitatea militară pe actul depus servesc ca dovadă a datei depunerii actului.
(2) Dacă un act care trebuia făcut într-un anumit termen a fost comunicat sau transmis, din necunoaştere ori dintr-o
greşeală vădită a expeditorului, înainte de expirarea termenului, unui organ judiciar care nu are competenţă, se
consideră că a fost depus în termen, chiar dacă actul ajunge la organul judiciar competent după expirarea termenului
fixat.
(3) Cu excepţia căilor de atac, actul efectuat de procuror este considerat ca făcut în termen dacă data la care a fost
trecut în registrul de ieşire al parchetului este înăuntrul termenului cerut de lege pentru efectuarea actului.
Art. 271: Calculul termenelor în cazul măsurilor privative sau restrictive de drepturi
În calculul termenelor privind măsurile preventive sau orice măsuri restrictive de drepturi, ora sau ziua de la care începe
şi cea la care se sfârşeşte termenul intră în durata acestuia.
CAPIT OLUL III: Cheltuielile judiciare
Art. 272: Acoperirea cheltuielilor judiciare
(1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea mijloacelor
materiale de probă, onorariile avocaţilor, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procesului penal se
acoperă din sumele avansate de stat sau plătite de părţi.
(2) Cheltuielile judiciare prevăzute la alin. (1), avansate de stat, sunt cuprinse distinct, după caz, în bugetul de venituri
şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, al Ministerului Public, precum şi al altor ministere de resort.
Art. 273: Sumele cuvenite martorului, expertului şi interpretului
(1) Martorul, expertul şi interpretul chemaţi de organul de urmărire penală ori de instanţă au dreptul la restituirea
cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi a altor cheltuieli necesare, prilejuite de chemarea lor.
(2) Martorul, expertul şi interpretul care sunt salariaţi au dreptul la venitul de la locul de muncă, pe durata lipsei de la
serviciu pricinuite de chemarea la organul de urmărire penală sau la instanţă.
(3) Martorul care nu este salariat, dar are venit din muncă, este îndreptăţit să primească o compensare.
(4) Expertul şi interpretul au dreptul la o retribuţie pentru îndeplinirea însărcinării date, în cazurile şi în condiţiile
prevăzute prin dispoziţii legale.
(5) Sumele acordate potrivit alin. (1), (3) şi (4) se plătesc pe baza dispoziţiilor luate de organul care a dispus
chemarea şi în faţa căruia s-a prezentat martorul, expertul sau interpretul, din fondul cheltuielilor judiciare special
alocat.
Art. 274: Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de renunţare la urmărirea penală, condamnare,
amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aplicarea pedepsei
(1) În caz de renunţare la urmărirea penală, condamnare, amânare a aplicării pedepsei sau renunţare la aplicarea
pedepsei, suspectul sau, după caz, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excepţia
cheltuielilor privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de organele judiciare, care rămân în sarcina statului.
(la data 23-mai-2016 Art. 274, alin. (1) din partea 1, titlul VI, capitolul III modificat de Art. II, punctul 66. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Când sunt mai mulţi suspecţi sau, după caz, inculpaţi, procurorul sau, după caz, instanţa hotărăşte partea din
cheltuielile judiciare datorate de fiecare. La stabilirea acestei părţi se ţine seama, pentru fiecare dintre suspecţi sau,
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după caz, inculpaţi, de măsura în care a provocat cheltuielile judiciare.
(la data 23-mai-2016 Art. 274, alin. (2) din partea 1, titlul VI, capitolul III modificat de Art. II, punctul 66. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) Partea responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată solidar cu inculpatul la repararea pagubei, este
obligată în mod solidar cu acesta şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.
Art. 275: Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
(1) Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate după cum urmează:
1. în caz de achitare, de către:
a) persoana vătămată, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;
b) partea civilă căreia i s-au respins în totul pretenţiile civile, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;
c) inculpatul care a fost obligat la repararea prejudiciului;
2. în caz de încetare a procesului penal, de către:
a) inculpat, dacă există o cauză de nepedepsire;
b) persoana vătămată, în caz de retragere a plângerii prealabile sau în cazul în care plângerea prealabilă a fost tardiv
introdusă;
c) partea prevăzută în acordul de mediere, în cazul în care a intervenit medierea penală;
d) inculpatul şi persoana vătămată, în caz de împăcare.
(la data 01-feb-2014 Art. 275, alin. (1), punctul 2., litera C. din partea 1, titlul VI, capitolul III completat de Art. 102, punctul 184. din titlul III din
Legea 255/2013 )

3. dacă inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de către:
a) persoana vătămată, atunci când aceasta şi-a retras plângerea prealabilă ori s-a dispus clasarea în temeiul
dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. a)-c) sau achitarea inculpatului, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;
(la data 23-mai-2016 Art. 275, alin. (1), punctul 3., litera A. din partea 1, titlul VI, capitolul III modificat de Art. II, punctul 67. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

b) inculpat, atunci când se dispune clasarea pentru alte situaţii decât cele prevăzute în dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. a)c) ori încetarea procesului penal;
4. în caz de restituire a cauzei la parchet în procedura camerei preliminare, cheltuielile judiciare sunt suportate de către
stat.
(2) În cazul declarării apelului, recursului în casaţie ori al introducerii unei contestaţii sau oricărei alte cereri, cheltuielile
judiciare sunt suportate de către persoana căreia i s-a respins ori care şi-a retras apelul, recursul în casaţie, contestaţia
sau cererea.
(3) În toate celelalte cazuri, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
(4) În cazul când mai multe părţi sau persoane vătămate sunt obligate la suportarea cheltuielilor judiciare, instanţa
hotărăşte partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare.
(5) Dispoziţiile alin. (1) pct. 1 şi 2 şi ale alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător în cazul dispunerii în cursul
urmăririi penale a unei soluţii de clasare şi în situaţia respingerii unei plângeri formulate împotriva actelor şi măsurilor
dispuse de organele de urmărire penală.
(6) Cheltuielile privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de organele judiciare, potrivit legii, rămân în sarcina
statului.
(la data 23-mai-2016 Art. 275, alin. (6) din partea 1, titlul VI, capitolul III modificat de Art. II, punctul 68. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(7) În situaţia contestaţiilor formulate de către administraţia penitenciarului în cazurile prevăzute de Legea nr.
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
(la data 23-mai-2016 Art. 275, alin. (6) din partea 1, titlul VI, capitolul III completat de Art. II, punctul 69. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 276: Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi
(1) În caz de condamnare, renunţare la urmărirea penală, renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării
pedepsei, inculpatul este obligat să plătească persoanei vătămate, precum şi părţii civile căreia i s-a admis acţiunea
civilă cheltuielile judiciare făcute de acestea.
(la data 01-feb-2014 Art. 276, alin. (1) din partea 1, titlul VI, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 185. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Când acţiunea civilă este admisă numai în parte, instanţa îl poate obliga pe inculpat la plata totală sau parţială a
cheltuielilor judiciare.
(3) În caz de renunţare la pretenţiile civile, precum şi în caz de tranzacţie, mediere ori recunoaştere a pretenţiilor civile,
instanţa dispune asupra cheltuielilor conform înţelegerii părţilor.
(la data 01-feb-2014 Art. 276, alin. (3) din partea 1, titlul VI, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 185. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), când sunt mai mulţi inculpaţi ori dacă există şi parte responsabilă
civilmente, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 274 alin. (2) şi (3).
(5) În caz de achitare, persoana vătămată sau partea civilă este obligată să plătească inculpatului şi, după caz, părţii
responsabile civilmente cheltuielile judiciare făcute de aceştia, în măsura în care au fost provocate de persoana
vătămată sau de partea civilă.
(6) În celelalte cazuri instanţa stabileşte obligaţia de restituire potrivit legii civile.
C AP IT O LU L IV:Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor
omisiuni vădite
Art. 277: Modificări în acte procedurale
(1) Orice adăugare, corectură ori suprimare făcută în cuprinsul unui act procedural este luată în considerare numai
dacă aceste modificări sunt confirmate în scris, în cuprinsul sau la sfârşitul actului, de către cei care l-au semnat.
(2) Modificările neconfirmate, dar care nu schimbă înţelesul frazei, rămân valabile.
(3) Locurile nescrise în cuprinsul unei declaraţii trebuie barate, astfel încât să nu se poată face adăugări.
Art. 278: Îndreptarea erorilor materiale
(1) Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se îndreaptă de însuşi organul de urmărire penală, de
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judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară ori de instanţa care a întocmit actul, la cererea celui
interesat ori din oficiu.
(2) În vederea îndreptării erorii, părţile pot fi chemate spre a da lămuriri.
(3) Despre îndreptarea efectuată organul judiciar întocmeşte, după caz, un proces-verbal sau o încheiere, făcându-se
menţiune şi la sfârşitul actului corectat.
Art. 279: Înlăturarea unor omisiuni vădite
Dispoziţiile art. 278 se aplică şi în cazul când organul judiciar, ca urmare a unei omisiuni vădite, nu s-a pronunţat
asupra sumelor pretinse de martori, experţi, interpreţi, avocaţi, potrivit art. 272 şi 273, precum şi cu privire la
restituirea lucrurilor sau la ridicarea măsurilor asigurătorii.
CAPIT OLUL V: Nulităţile
Art. 280: Efectele nulităţii
(1) Încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului în condiţiile
prevăzute expres de prezentul cod.
(2) Actele îndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la rândul lor lovite de nulitate, atunci când există o
legătură directă între acestea şi actul declarat nul.
(3) Atunci când constată nulitatea unui act, organul judiciar dispune, când este necesar şi dacă este posibil, refacerea
acelui act cu respectarea dispoziţiilor legale.
Art. 281: Nulităţile absolute
(1) Determină întotdeauna aplicarea nulităţii încălcarea dispoziţiilor privind:
a) compunerea completului de judecată;
*) Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Elena Ilie în Dosarul nr. 2.223/192/2016 al Judecătoriei BolintinVale şi constată că dispoziţiile art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală raportat la art. 281 alin. (1) lit. f)
din acelaşi act normativ sunt neconstituţionale.
Definitivă şi general obligatorie.
(la data 20-iun-2019 Art. 281, alin. (1), litera A. din partea 1, titlul VI, capitolul V atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 88/2019 )

b) competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor judecătoreşti, atunci când judecata a fost efectuată de
o instanţă inferioară celei legal competente;
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 281 alin. (1) lit. b), care nu reglementează în categoria nulităţilor absolute încălcarea dispoziţiilor
referitoare la competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală, este neconstituţională.
(la data 26-mai-2016 Art. 281, alin. (1), litera B. din partea 1, titlul VI, capitolul V atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 302/2017 )

c) publicitatea şedinţei de judecată;
d) participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii;
e) prezenţa suspectului sau a inculpatului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii;
f) asistarea de către avocat a suspectului sau a inculpatului, precum şi a celorlalte părţi, atunci când asistenţa este
obligatorie.
*) Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Elena Ilie în Dosarul nr. 2.223/192/2016 al Judecătoriei BolintinVale şi constată că dispoziţiile art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală raportat la art. 281 alin. (1) lit. f)
din acelaşi act normativ sunt neconstituţionale.
Definitivă şi general obligatorie.
(la data 20-iun-2019 Art. 281, alin. (1), litera F. din partea 1, titlul VI, capitolul V atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 88/2019 )

(2) Nulitatea absolută se constată din oficiu sau la cerere.
(3) Încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) poate fi invocată în orice stare a procesului.
(4) Încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) trebuie invocată:
a) până la încheierea procedurii în camera preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în
procedura camerei preliminare;
b) în orice stare a procesului, dacă încălcarea a intervenit în cursul judecăţii;
c) în orice stare a procesului, indiferent de momentul la care a intervenit încălcarea, când instanţa a fost sesizată cu un
acord de recunoaştere a vinovăţiei.
Art. 282: Nulităţile relative
(1) Încălcarea oricăror dispoziţii legale în afara celor prevăzute la art. 281 determină nulitatea actului atunci când prin
nerespectarea cerinţei legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor ori ale subiecţilor procesuali principali, care nu
poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului.
(2) Nulitatea relativă poate fi invocată de procuror, suspect, inculpat, celelalte părţi sau persoana vătămată, atunci
când există un interes procesual propriu în respectarea dispoziţiei legale încălcate.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 282 alin. (2), care nu permite invocarea din oficiu a nulităţii relative, este neconstituţională.
(la data 21-dec-2017 Art. 282, alin. (2) din partea 1, titlul VI, capitolul V atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 554/2017 )

(3) Nulitatea relativă se invocă în cursul sau imediat după efectuarea actului ori cel mai târziu în termenele prevăzute la
alin. (4).
(4) Încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) poate fi invocată:
a) până la închiderea procedurii de cameră preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în
această procedură;
b) până la primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi
penale, când instanţa a fost sesizată cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei;
c) până la următorul termen de judecată cu procedura completă, dacă încălcarea a intervenit în cursul judecăţii.
(5) Nulitatea relativă se acoperă atunci când:
a) persoana interesată nu a invocat-o în termenul prevăzut de lege;
b) persoana interesată a renunţat în mod expres la invocarea nulităţii.
CAPIT OLUL VI: Amenda judiciară
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Art. 283: Abateri judiciare
(1) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000
lei:
a) neîndeplinirea în mod nejustificat sau îndeplinirea greşită ori cu întârziere a lucrărilor de citare sau de comunicare a
actelor procedurale, de transmitere a dosarelor, precum şi a oricăror alte lucrări, dacă prin aceasta s-au provocat
întârzieri în desfăşurarea procesului penal;
b) neîndeplinirea ori îndeplinirea greşită a îndatoririlor de înmânare a citaţiilor sau a celorlalte acte procedurale, precum
şi neexecutarea mandatelor de aducere.
(2) Lipsa nejustificată a martorului, precum şi a persoanei vătămate, părţii civile sau părţii civilmente responsabile,
chemate să dea declaraţii, sau părăsirea, fără permisiune ori fără un motiv întemeiat, a locului unde urmează a fi
audiate se sancţionează cu amendă judiciară de la 250 lei la 5.000 lei.
(3) Lipsa nejustificată a avocatului ales sau desemnat din oficiu, fără a asigura substituirea, în condiţiile legii, sau refuzul
nejustificat al acestuia de a asigura apărarea, în condiţiile în care s-a asigurat exercitarea deplină a tuturor drepturilor
procesuale, se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei. Baroul de avocaţi este informat cu privire la
amendarea unui membru al baroului.
(4) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000
lei:
a) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuţiilor care revin organelor judiciare,
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, experţilor desemnaţi de organul judiciar
în condiţiile legii, agenţilor procedurali, precum şi altor salariaţi ai instanţelor şi parchetelor;
b) lipsa nejustificată a expertului sau interpretului legal citat;
c) tergiversarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor primite;
d) neîndeplinirea de către orice persoană a obligaţiei de prezentare, la cererea organului de urmărire penală sau a
instanţei de judecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precum şi neîndeplinirea aceleiaşi obligaţii de către
reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei obligaţii;
e) nerespectarea obligaţiei de păstrare, prevăzută la art. 160 alin. (3);
f) neluarea de către reprezentantul legal al persoanei juridice în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a
măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum şi împiedicarea de
către orice persoană a efectuării expertizei în condiţiile legii;
g) nerespectarea de către părţi, avocaţii acestora, martori, experţi, interpreţi sau orice alte persoane a măsurilor luate
de către preşedintele completului de judecată potrivit art. 352 alin. (9) sau art. 359;
(la data 01-feb-2014 Art. 283, alin. (4), litera G. din partea 1, titlul VI, capitolul VI modificat de Art. 102, punctul 186. din titlul III din Legea
255/2013 )

h) nerespectarea de către avocaţii părţilor a măsurilor luate de către preşedintele completului de judecată potrivit art.
359, cu excepţia situaţiilor când aceştia susţin cereri, excepţii, concluzii pe fondul cauzei, precum şi atunci când
procedează la audierea părţilor, martorilor şi experţilor;
i) manifestările ireverenţioase ale părţilor, martorilor, experţilor, interpreţilor sau ale oricăror alte persoane faţă de
judecător sau procuror;
j) [textul din Art. 283, alin. (4), litera J. din partea 1, titlul VI, capitolul VI a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102,
punctul 187. din titlul III din Legea 255/2013]
k) nerespectarea de către suspect sau inculpat a obligaţiei de a încunoştinţa în scris, în termen de cel mult 3 zile,
organele judiciare despre orice schimbare a locuinţei pe parcursul procesului penal;
l) neîndeplinirea de către martor a obligaţiei de a încunoştinţa organele judiciare, în termen de cel mult 5 zile, despre
schimbarea locuinţei pe parcursul procesului penal, potrivit art. 120 alin. (2) lit. c);
m) neîndeplinirea în mod nejustificat de către organul de cercetare penală a dispoziţiilor scrise ale procurorului, în
termenul stabilit de acesta;
n) abuzul de drept constând în exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale şi procedurale de către părţi,
reprezentanţii legali ai acestora ori consilierii juridici;
o) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 142 alin. (2) sau a obligaţiei prevăzute la art. 152 alin. (3) de către
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
(la data 23-mai-2016 Art. 283, alin. (4), litera O. din partea 1, titlul VI, capitolul VI modificat de Art. II, punctul 70. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

o1 ) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 146 1 alin. (7) de către instituţiile de credit sau entităţile financiare care
efectuează tranzacţiile financiare;
(la data 23-mai-2016 Art. 283, alin. (4), litera O. din partea 1, titlul VI, capitolul VI completat de Art. II, punctul 71. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

p) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 147 alin. (5) de către unităţile poştale ori de transport sau orice alte
persoane fizice ori juridice care efectuează activităţi de transport sau transfer de informaţii;
q) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 153 alin. (3) de către furnizorul de servicii sau de persoana în posesia
căreia sunt sau care are sub control datele prevăzute la art. 153 alin. (1).
(la data 23-mai-2016 Art. 283, alin. (4), litera Q. din partea 1, titlul VI, capitolul VI modificat de Art. II, punctul 72. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(5) Amenzile judiciare aplicate constituie venituri la bugetul de stat, cuprinzându-se distinct în bugetul Ministerului Public
sau al Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Ministerului Justiţiei, după caz, potrivit legii.
(6) Aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală, în cazul în care fapta constituie infracţiune.
Art. 284: Procedura privitoare la amenda judiciară
(1) Amenda se aplică de organul de urmărire penală prin ordonanţă, iar de judecătorul de drepturi şi libertăţi, de
judecătorul de cameră preliminară şi de instanţa de judecată, prin încheiere.
(2) Persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii. Cererea de anulare sau de reducere se poate face
în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei ori a încheierii de amendare.
(3) Dacă persoana amendată justifică de ce nu şi-a putut îndeplini obligaţia, judecătorul de drepturi şi libertăţi,
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judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată poate dispune anularea ori reducerea amenzii.
(4) Cererea de anulare sau de reducere a amenzii aplicate prin ordonanţă va fi soluţionată de judecătorul de drepturi şi
libertăţi, prin încheiere.
(5) Cererea de anulare sau de reducere a amenzii aplicate prin încheiere va fi soluţionată de un alt judecător de
drepturi şi libertăţi, respectiv de un alt judecător de cameră preliminară ori de un alt complet, prin încheiere.
(la data 01-feb-2014 Art. 284 din partea 1, titlul VI, capitolul VI modificat de Art. 102, punctul 189. din titlul III din Legea 255/2013 )

PARTEA SPECIALĂ:
TITLUL I: Urmărirea penală
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 285: Obiectul urmăririi penale
(1) Urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea
persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este
sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.
(2) Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică.
Art. 286: Actele organelor de urmărire penală
(1) Procurorul dispune asupra actelor sau măsurilor procesuale şi soluţionează cauza prin ordonanţă, dacă legea nu
prevede altfel.
(2) Ordonanţa trebuie să cuprindă:
a) denumirea parchetului şi data emiterii;
b) numele, prenumele şi calitatea celui care o întocmeşte;
c) fapta care face obiectul urmăririi penale, încadrarea juridică a acesteia şi, după caz, datele privitoare la persoana
suspectului sau inculpatului;
d) obiectul actului sau măsurii procesuale ori, după caz, tipul soluţiei, precum şi motivele de fapt şi de drept ale
acestora;
d1 ) atunci când este cazul, menţiunea căii de atac disponibile, cu arătarea termenului în care aceasta poate fi
exercitată;
(la data 23-mai-2016 Art. 286, alin. (2), litera D. din partea 2, titlul I, capitolul I completat de Art. II, punctul 73. din Ordonanta urgenta 18/2016
)

e) date referitoare la măsurile asigurătorii, măsurile de siguranţă cu caracter medical şi măsurile preventive luate în
cursul urmăririi;
f) alte menţiuni prevăzute de lege;
g) semnătura celui care a întocmit-o.
(3) [textul din Art. 286, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
190. din titlul III din Legea 255/2013]
(4) Organele de cercetare penală dispun, prin ordonanţă, asupra actelor şi măsurilor procesuale şi formulează
propuneri prin referat. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 286, alin. (4) din partea 2, titlul I, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 191. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 287: Păstrarea unor acte de urmărire penală
(1) Când legea prevede că un act sau o măsură procesuală trebuie să fie încuviinţată, autorizată sau confirmată, un
exemplar al actului rămâne la procuror.
(2) În cazurile în care procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară ori
alte autorităţi prevăzute de lege, în vederea soluţionării propunerilor ori cererilor formulate în cursul urmăririi penale, va
înainta copii numerotate şi certificate de grefa parchetului de pe actele dosarului ori numai de pe cele care au legătură
cu cererea sau propunerea formulată. Organul de urmărire penală păstrează originalul actelor, în vederea continuării
urmăririi penale.
CAPIT OLUL II: Sesizarea organelor de urmărire penală
SECŢ IUNEA 1: Reglementări generale
Art. 288: Modurile de sesizare
(1) Organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunţ, prin actele încheiate de alte organe de
constatare prevăzute de lege ori se sesizează din oficiu.
(2) Când, potrivit legii, punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate,
la sesizarea formulată de persoana prevăzută de lege ori cu autorizarea organului prevăzut de lege, acţiunea penală nu
poate fi pusă în mişcare în lipsa acestora.
(la data 01-feb-2014 Art. 288, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 192. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) În cazul infracţiunilor săvârşite de militari, sesizarea comandantului este necesară numai în ceea ce priveşte
infracţiunile prevăzute la art. 413-417 din Codul penal.
Art. 289: Plângerea
(1) Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană fizică sau juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat
prin infracţiune.
(2) Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului ori,
pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de
înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, indicarea
reprezentantului legal ori convenţional, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, precum şi indicarea
făptuitorului şi a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.
(la data 01-feb-2014 Art. 289, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 193. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie să fie special, iar procura rămâne ataşată
plângerii.
(4) Dacă este făcută în scris, plângerea trebuie semnată de persoana vătămată sau de mandatar.
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(5) Plângerea în formă electronică îndeplineşte condiţiile de formă numai dacă este certificată prin semnătură
electronică, în conformitate cu prevederile legale.
(6) Plângerea formulată oral se consemnează într-un proces-verbal de către organul care o primeşte.
(7) Plângerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul major pentru părinţi.
Persoana vătămată poate să declare că nu îşi însuşeşte plângerea.
(8) Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu, plângerea se face de reprezentantul său legal. Persoana cu
capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă. În cazul în
care făptuitorul este persoana care reprezintă legal sau încuviinţează actele persoanei vătămate, sesizarea organelor
de urmărire penală se face din oficiu.
(9) Plângerea greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite, pe cale
administrativă, organului judiciar competent.
(10) În cazul în care plângerea este întocmită de către o persoană care locuieşte pe teritoriul României, cetăţean
român, străin sau persoană fără cetăţenie, şi prin aceasta se sesizează săvârşirea unei infracţiuni pe teritoriul unui alt
stat membru al Uniunii Europene, organul judiciar este obligat să primească plângerea şi să o transmită organului
competent din ţara pe teritoriul căreia a fost comisă infracţiunea. Regulile privind cooperarea judiciară în materie penală
se aplică în mod corespunzător.
(11) Persoana care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română poate depune plângerea în limba pe care o înţelege.
Odată cu depunerea plângerii aceasta poate solicita ca, atunci când este citată, să primească şi o traducere a citaţiei.
(la data 23-mai-2016 Art. 289, alin. (10) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 74. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 290: Denunţul
(1) Denunţul este încunoştinţarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre săvârşirea unei infracţiuni.
(2) Denunţul se poate face numai personal, dispoziţiile art. 289 alin. (2), (4)-(6) şi (8)-(10) aplicându-se în mod
corespunzător.
(3) [textul din Art. 290, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 05-feb-2017 de Art. II,
punctul 3. din Ordonanta urgenta 14/2017]
Art. 291: Sesizările făcute de persoane cu funcţii de conducere şi de alte persoane
(1) Orice persoană cu funcţie de conducere în cadrul unei autorităţi a administraţiei publice sau în cadrul altor autorităţi
publice, instituţii publice ori al altor persoane juridice de drept public, precum şi orice persoană cu atribuţii de control,
care, în exercitarea atribuţiilor lor, au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune
în mişcare din oficiu, sunt obligate să sesizeze de îndată organul de urmărire penală şi să ia măsuri pentru ca urmele
infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de probă să nu dispară.
(2) Orice persoană care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau
care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu de interes public,
care în exercitarea atribuţiilor sale a luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în
mişcare din oficiu, este obligată să sesizeze de îndată organul de urmărire penală.
(la data 01-feb-2014 Art. 291 din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 194. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 292: Sesizarea din oficiu
Organul de urmărire penală se sesizează din oficiu dacă află că s-a săvârşit o infracţiune pe orice altă cale decât cele
prevăzute la art. 289-291 şi încheie un proces-verbal în acest sens.
Art. 293: Constatarea infracţiunii flagrante
(1) Este flagrantă infracţiunea descoperită în momentul săvârşirii sau imediat după săvârşire.
(2) Este de asemenea considerată flagrantă şi infracţiunea al cărei făptuitor, imediat după săvârşire, este urmărit de
organele de ordine publică şi de siguranţă naţională, de persoana vătămată, de martorii oculari sau de strigătul public
ori prezintă urme care justifică suspiciunea rezonabilă că ar fi săvârşit infracţiunea sau este surprins aproape de locul
comiterii infracţiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natură a-l presupune participant la infracţiune.
(3) În cazul infracţiunii flagrante, organele de ordine publică şi siguranţă naţională întocmesc un proces-verbal, în care
consemnează toate aspectele constatate şi activităţile desfăşurate, pe care îl înaintează de îndată organului de
urmărire penală.
(la data 01-feb-2014 Art. 293, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 195. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Plângerile şi cererile prezentate în scris, corpul delict, precum şi obiectele şi înscrisurile ridicate cu ocazia constatării
infracţiunii sunt puse la dispoziţia organului de urmărire penală.
(la data 01-feb-2014 Art. 293, alin. (4) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 195. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 294: Examinarea sesizării
(1) La primirea sesizării, organul de urmărire penală procedează la verificarea competenţei sale, iar în cazul prevăzut la
art. 58 alin. (3) înaintează procurorului cauza, împreună cu propunerea de trimitere a sesizării organului competent.
(la data 01-feb-2014 Art. 294, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 196. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) În situaţia în care plângerea sau denunţul nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de lege ori descrierea faptei
este incompletă ori neclară, se restituie pe cale administrativă petiţionarului, cu indicarea elementelor care lipsesc.
(la data 01-feb-2014 Art. 294, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 196. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Atunci când sesizarea îndeplineşte condiţiile legale de admisibilitate, dar din cuprinsul acesteia rezultă vreunul dintre
cazurile de împiedicare a exercitării acţiunii penale prevăzute de art. 16 alin. (1), organele de cercetare penală
înaintează procurorului actele, împreună cu propunerea de clasare.
(la data 01-feb-2014 Art. 294, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 196. din titlul III din Legea
255/2013 )
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(4) În cazul în care procurorul apreciază propunerea întemeiată, dispune, prin ordonanţă, clasarea.
Art. 2941 : Autorizări sau alte condiţii prealabile efectuării în continuare a urmăririi penale faţă de o
persoană
Ori de câte ori este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiţii prealabile pentru a se dispune efectuarea în
continuare a urmăririi penale faţă de o anumită persoană, parchetul, odată cu sesizarea instituţiei competente,
înaintează un referat întocmit de procuror, care va cuprinde date şi informaţii cu privire la săvârşirea unor fapte
prevăzute de legea penală de către persoana cu privire la care se solicită autorizarea.
(la data 23-mai-2016 Art. 294^1 din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 75. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

SECŢ IUNEA 2: Plângerea prealabilă
Art. 295: Plângerea prealabilă
(1) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul
infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere.
(2) Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii.
(3) Dispoziţiile art. 289 alin. (1)-(6) şi (8) se aplică în mod corespunzător.
Art. 296: Termenul de introducere a plângerii prealabile
(1) Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre
săvârşirea faptei.
(2) Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 3 luni curge de la data când reprezentantul
său legal a aflat despre săvârşirea faptei.
(la data 01-feb-2014 Art. 296, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 198. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) În cazul în care făptuitorul este reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la alin. (2), termenul de 3 luni curge
de la data numirii unui nou reprezentant legal.
(la data 01-feb-2014 Art. 296, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 198. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Plângerea prealabilă greşit îndreptată se consideră valabilă, dacă a fost introdusă în termen la organul judiciar
necompetent.
(5) Plângerea prealabilă greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite, pe cale
administrativă, organului judiciar competent.
Art. 297: Obligaţiile organului de urmărire penală în procedura plângerii prealabile
(1) La primirea plângerii prealabile, organul de urmărire penală verifică dacă aceasta îndeplineşte condiţiile de formă şi
dacă a fost depusă în termenul prevăzut de lege. În cazul în care constată că este tardivă, organul de cercetare penală
înaintează procurorului actele încheiate împreună cu propunerea de clasare.
(2) Dacă într-o cauză în care s-au făcut acte de urmărire penală se constată că este necesară plângerea prealabilă,
organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată şi o întreabă dacă înţelege să facă plângere. În caz afirmativ,
organul de urmărire penală continuă cercetarea. În caz contrar, înaintează procurorului actele încheiate şi propunerea
de clasare.
Art. 298: Procedura în cazul infracţiunii flagrante
(1) În caz de infracţiune flagrantă, organul de cercetare penală este obligat să constate săvârşirea acesteia, chiar în
lipsa plângerii prealabile.
(2) După constatarea infracţiunii flagrante, organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată şi, dacă aceasta
declară că face plângere prealabilă, începe urmărirea penală. În caz contrar, organul de cercetare penală înaintează
procurorului actele încheiate şi propunerea de clasare.
(la data 01-feb-2014 Art. 298, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 199. din titlul III din Legea
255/2013 )

C AP IT O LU L III:C onducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către
procuror
Art. 299: Obiectul supravegherii
(1) Procurorul supraveghează activitatea organelor de cercetare penală, astfel ca orice infracţiune să fie descoperită şi
orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie trasă la răspundere penală.
(2) De asemenea, procurorul exercită supravegherea activităţii organelor de cercetare penală astfel ca niciun suspect
sau inculpat să nu fie reţinut decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 300: Modalităţile de exercitare a supravegherii
(1) Procurorul, în exercitarea atribuţiei de a conduce şi supraveghea activitatea organelor de cercetare penală,
veghează ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale.
(2) Organele de cercetare penală sunt obligate după sesizare să îl informeze pe procuror despre activităţile pe care le
efectuează sau urmează să le efectueze.
(3) În exercitarea atribuţiei de a conduce activitatea de urmărire penală, procurorul ia măsurile necesare sau dă
dispoziţii organelor de cercetare penală care iau aceste măsuri. Procurorul poate să asiste la efectuarea oricărui act de
cercetare penală sau să îl efectueze personal.
(4) În exercitarea atribuţiei de supraveghere a activităţii de urmărire penală, procurorul poate să ceară spre verificare
orice dosar de la organul de cercetare penală, care este obligat să îl trimită de îndată, cu toate actele, materialele şi
datele privitoare la fapta care formează obiectul cercetării. Procurorul poate reţine orice cauză în vederea efectuării
urmăririi penale.
Art. 301: Trimiterea la organul competent
(1) Când procurorul constată că urmărirea penală nu se efectuează de organul de cercetare penală prevăzut de lege,
ia măsuri ca urmărirea să fie făcută de organul competent, procedând potrivit art. 63.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), actele sau măsurile procesuale legal efectuate rămân valabile.
(3) Când procurorul constată că există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 43, dispune reunirea cauzelor,
trimiţând ulterior cauza organului competent.
Art. 302: Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penală la altul
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(1) Procurorul poate să dispună, după necesitate, ca într-o cauză urmărirea penală să fie efectuată de un alt organ de
cercetare decât cel sesizat.
(2) Preluarea unei cauze de către un organ de cercetare penală ierarhic superior se dispune de procurorul de la
parchetul care exercită supravegherea urmăririi penale în acea cauză, pe baza propunerii motivate a organului de
cercetare penală care preia cauza.
Art. 303: Dispoziţiile date de procuror
(1) Procurorul poate să dispună cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală de organele de cercetare penală
ale poliţiei judiciare sau de organele de cercetare penală speciale, după caz.
(2) Dispoziţiile date de procuror în legătură cu efectuarea actelor de cercetare penală sunt obligatorii şi prioritare
pentru organul de cercetare, precum şi pentru alte organe ce au atribuţii prevăzute de lege în constatarea infracţiunilor.
Organele ierarhic superioare ale poliţiei judiciare sau ale organelor de cercetare penală speciale nu pot da îndrumări sau
dispoziţii privind cercetarea penală.
(3) În cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii în mod defectuos de către organul de cercetare penală a dispoziţiilor date de
procuror, acesta poate sesiza conducătorul organului de cercetare penală, care are obligaţia ca în termen de 3 zile de
la sesizare să comunice procurorului măsurile dispuse, ori poate aplica sancţiunea amenzii judiciare pentru abaterile
judiciare prevăzute la art. 283 alin. (1) lit. a) sau, după caz, alin. (4) lit. m) ori poate solicita retragerea avizului
prevăzut la art. 55 alin. (4) şi (5).
Art. 304: Infirmarea actelor procesuale sau procedurale
(1) Când procurorul constată că un act sau o măsură procesuală a organului de cercetare penală nu este dată cu
respectarea dispoziţiilor legale sau este neîntemeiată, o infirmă motivat, din oficiu sau la plângerea persoanei
interesate.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul verificării efectuate de către procurorul ierarhic superior cu privire la actele
procurorului ierarhic inferior.
CAPIT OLUL IV: Efectuarea urmăririi penale
SECŢ IUNEA 1: Desfăşurarea urmăririi penale
Art. 305: Începerea urmăririi penale
(1) Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea
urmăririi penale cu privire la fapta săvârşită ori a cărei săvârşire se pregăteşte, chiar dacă autorul este indicat sau
cunoscut.
(la data 23-mai-2016 Art. 305, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 76. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Începerea urmăririi penale şi respectiv continuarea efectuării urmăririi penale se dispun prin ordonanţă care
cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2) lit. a)-c) şi g).
(la data 23-mai-2016 Art. 305, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 76. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(3) Atunci când există probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru
care s-a început urmărirea penală şi nu există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1), organul de urmărire
penală dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de aceasta, care dobândeşte calitatea de
suspect. Măsura dispusă de organul de cercetare penală se supune, în termen de 3 zile, confirmării procurorului care
supraveghează urmărirea penală, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte acestuia şi dosarul cauzei.
(la data 23-mai-2016 Art. 305, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 76. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(4) Faţă de persoanele pentru care urmărirea penală este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile sau de
îndeplinirea unei alte condiţii prealabile, efectuarea urmăririi penale se poate dispune numai după obţinerea autorizaţiei
ori după îndeplinirea condiţiei.
(la data 01-feb-2014 Art. 305, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 201. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 306: Obligaţiile organelor de urmărire penală
(1) Pentru realizarea obiectului urmăririi penale, organele de cercetare penală au obligaţia ca, după sesizare, să caute şi
să strângă datele ori informaţiile cu privire la existenţa infracţiunilor şi identificarea persoanelor care au săvârşit
infracţiuni, să ia măsuri pentru limitarea consecinţelor acestora, să strângă şi să administreze probele cu respectarea
prevederilor art. 100 şi 101.
(la data 01-feb-2014 Art. 306, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 202. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Organele de cercetare penală au obligaţia de a efectua actele de cercetare care nu suferă amânare, chiar dacă
privesc o cauză pentru care nu au competenţa de a efectua urmărirea penală.
(3) După începerea urmăririi penale, organele de cercetare penală strâng şi administrează probele, atât în favoarea,
cât şi în defavoarea suspectului ori inculpatului.
(4) Organul de urmărire penală se pronunţă, prin ordonanţă motivată, în condiţiile art. 100 alin. (3) şi (4), asupra
cererilor de administrare a probelor, în limita competenţei sale.
(5) Când organul de cercetare penală apreciază că este necesară administrarea unor mijloace de probă sau folosirea
unor metode speciale de supraveghere, care pot fi autorizate ori dispuse, în faza de urmărire penală, numai de
procuror sau, după caz, de judecătorul de drepturi şi libertăţi, formulează propuneri motivate, care trebuie să cuprindă
datele şi informaţiile care sunt obligatorii în cadrul acelei proceduri. Referatul este trimis procurorului împreună cu
dosarul cauzei.
(la data 01-feb-2014 Art. 306, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 202. din titlul III din Legea
255/2013 )

(6) Secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorului,
după începerea urmăririi penale.
(7) Organul de urmărire penală este obligat să strângă probele necesare pentru identificarea bunurilor şi valorilor
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supuse confiscării speciale şi confiscării extinse, potrivit Codului penal.
(la data 01-feb-2014 Art. 306, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 203. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 307: Aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect
Persoanei care a dobândit calitatea de suspect i se aduc la cunoştinţă, înainte de prima sa audiere, această calitate,
fapta pentru care este suspectată, încadrarea juridică a acesteia, drepturile procesuale prevăzute la art. 83, încheinduse în acest sens un proces-verbal.
Art. 308: Procedura audierii anticipate
(1) Atunci când există riscul ca persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente sau un martor să nu
mai poată fi audiat în cursul judecăţii, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea audierii
anticipate a acestuia.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază cererea întemeiată, stabileşte de îndată data şi locul audierii,
dispunându-se citarea părţilor şi subiecţilor procesuali principali. Când audierea are loc la sediul instanţei, aceasta se
desfăşoară în camera de consiliu.
(3) Participarea procurorului este obligatorie.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător cu privire la audierea minorului martor sau parte civilă,
precum şi cu privire la audierea persoanei vătămate dacă, în raport cu persoana acestora sau cu natura cauzei,
procurorul apreciază că evitarea audierii repetate pe parcursul procesului este în interesul acestora.
(la data 23-mai-2016 Art. 308 din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 77. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 309: Punerea în mişcare a acţiunii penale
(1) Acţiunea penală se pune în mişcare de procuror, prin ordonanţă, în cursul urmăririi penale, când acesta constată că
există probe din care rezultă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există vreunul dintre cazurile de împiedicare
prevăzute la art. 16 alin. (1).
(la data 07-feb-2014 Art. 309, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 4. din Ordonanta urgenta
3/2014 )

(2) Punerea în mişcare a acţiunii penale este comunicată inculpatului de către organul de urmărire penală care îl
cheamă pentru a-l audia. Dispoziţiile art. 108 se aplică în mod corespunzător, încheindu-se în acest sens un procesverbal.
(3) La cerere, inculpatului i se eliberează o copie a ordonanţei prin care a fost dispusă măsura.
(4) Atunci când consideră necesar, procurorul poate proceda personal la audierea inculpatului şi la comunicarea
prevăzute la alin. (2).
(5) Organul de urmărire penală continuă urmărirea şi fără a-l audia pe inculpat atunci când acesta lipseşte nejustificat,
se sustrage sau este dispărut.
Art. 310: Dispoziţii privind luarea unor măsuri faţă de făptuitor
(1) În cazul infracţiunii flagrante, orice persoană are dreptul să îl prindă pe făptuitor.
(2) Dacă făptuitorul a fost prins în condiţiile alin. (1), persoana care l-a reţinut trebuie să îl predea de îndată, împreună
cu corpurile delicte, precum şi cu obiectele şi înscrisurile ridicate, organelor de urmărire penală, care întocmesc un
proces-verbal.
Art. 311: Extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice
(1) În cazul în care, după începerea urmăririi penale, organul de urmărire penală constată fapte noi, date cu privire la
participarea unor alte persoane sau împrejurări care pot duce la schimbarea încadrării juridice a faptei, dispune
extinderea urmăririi penale ori schimbarea încadrării juridice.
(la data 01-feb-2014 Art. 311, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 206. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Când urmărirea penală se efectuează faţă de o persoană, extinderea dispusă de organul de cercetare penală se
supune confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală, în termen de cel mult 3 zile de la
data emiterii ordonanţei, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte totodată şi dosarul cauzei.
(la data 23-mai-2016 Art. 311, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 78. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(3) Organul judiciar care a dispus extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice este obligat să îl
informeze pe suspect despre faptele noi cu privire la care s-a dispus extinderea ori cu privire la schimbarea încadrării
juridice.
(la data 05-nov-2020 Art. 311, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 228/2020 )

(4) În cazul în care extinderea urmăririi penale s-a dispus cu privire la mai multe persoane, organul de urmărire penală
are obligaţia să procedeze faţă de aceste persoane potrivit art. 307.
(5) Procurorul sesizat de organul de cercetare în urma extinderii urmăririi penale sau din oficiu cu privire la ipotezele
prevăzute la alin. (1) poate dispune extinderea acţiunii penale cu privire la aspectele noi.
SECŢ IUNEA 2: Suspendarea urmăririi penale
Art. 312: Cazurile de suspendare
(1) În cazul când se constată printr-o expertiză medico-legală că suspectul sau inculpatul suferă de o boală gravă,
care îl împiedică să ia parte la procesul penal, organul de cercetare penală înaintează procurorului propunerile sale
împreună cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmăririi penale.
(1 1 ) Procurorul dispune suspendarea urmăririi penale numai dacă, luând în considerare toate circumstanţele cauzei,
apreciază că suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin intermediul videoconferinţei ori
că audierea lui în acest mod ar aduce atingere drepturilor sale ori bunei desfăşurări a urmăririi penale.
(1 2 ) Dacă nu se dispune suspendarea urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului la locul unde se află sau
prin videoconferinţă nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului.
(la data 05-nov-2020 Art. 312, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 4. din Legea 228/2020 )
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(2) Suspendarea urmăririi penale se dispune şi în situaţia în care există un impediment legal temporar pentru punerea în
mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană.
(3) Suspendarea urmăririi penale se dispune şi pe perioada desfăşurării procedurii de mediere, potrivit legii.
Art. 313: Sarcina organului de urmărire pe timpul suspendării
(1) După suspendarea urmăririi penale, procurorul restituie dosarul cauzei organului de cercetare penală ori poate
dispune preluarea sa.
(2) Ordonanţa de suspendare a urmăririi penale se comunică părţilor şi subiecţilor procesuali principali.
(3) În timpul cât urmărirea este suspendată, organele de cercetare penală continuă să efectueze toate actele a căror
îndeplinire nu este împiedicată de situaţia suspectului sau inculpatului, cu respectarea dreptului la apărare al părţilor sau
subiecţilor procesuali. La reluarea urmăririi penale, actele efectuate în timpul suspendării pot fi refăcute, dacă este
posibil, la cererea suspectului sau inculpatului.
(4) Organul de cercetare penală este obligat să verifice periodic, dar nu mai târziu de 3 luni de la data dispunerii
suspendării, dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea urmăririi penale.
SECŢ IUNEA 3: Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală
Art. 314: Soluţiile de neurmărire şi netrimitere în judecată
(1) După examinarea sesizării, când constată că au fost strânse probele necesare potrivit dispoziţiilor art. 285,
procurorul, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, soluţionează cauza prin ordonanţă, dispunând:
a) clasarea, când nu exercită acţiunea penală ori, după caz, stinge acţiunea penală exercitată, întrucât există unul
dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1);
b) renunţarea la urmărirea penală, când nu există interes public pentru continuarea urmăririi penale.
(la data 23-mai-2016 Art. 314, alin. (1), litera B. din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 79. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

(2) Procurorul întocmeşte o singură ordonanţă chiar dacă lucrările dosarului privesc mai multe fapte ori mai mulţi
suspecţi sau inculpaţi şi chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite conform alin. (1).
Art. 315: Clasarea
(1) Clasarea se dispune când:
a) nu se poate începe urmărirea penală, întrucât nu sunt întrunite condiţiile de fond şi formă esenţiale ale sesizării;
b) există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1).
(la data 01-feb-2014 Art. 315, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 207. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Ordonanţa de clasare cuprinde menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum şi dispoziţii privind:
a) ridicarea sau menţinerea măsurilor asigurătorii; aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu
introduce acţiune în faţa instanţei civile, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei;
b) restituirea bunurilor ridicate sau a cauţiunii;
c) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de siguranţă a confiscării speciale;
d) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de desfiinţare totală sau parţială a unui înscris;
e) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare ori, după caz, de confirmare, de înlocuire sau
de încetare a măsurilor de siguranţă prevăzute de art. 109 sau 110 din Codul penal, dispoziţiile art. 246 alin. (13)
aplicându-se în mod corespunzător;
(la data 23-mai-2016 Art. 315, alin. (2), litera E. din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 80. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

f) cheltuielile judiciare.
(la data 01-feb-2014 Art. 315, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 207. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Dacă în cursul urmăririi penale s-a luat una dintre măsurile de siguranţă prevăzute de lege, se va face menţiune
despre aceasta.
(4) În ordonanţă se va face menţiune şi cu privire la încetarea de drept a măsurii preventive dispuse în cauză.
(5) Menţionarea motivelor de fapt şi de drept este obligatorie numai dacă procurorul nu îşi însuşeşte argumentele
cuprinse în propunerea organului de cercetare penală ori dacă a existat un suspect în cauză.
(la data 23-mai-2016 Art. 315, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 81. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 316: Înştiinţarea despre clasare
(1) Ordonanţa de clasare se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, după
caz, altor persoane interesate. Dacă ordonanţa nu cuprinde motivele de fapt şi de drept, se comunică şi o copie a
referatului organului de cercetare penală.
(la data 01-feb-2014 Art. 316, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 209. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) În cazul în care inculpatul este arestat preventiv, procurorul înştiinţează prin adresă administraţia locului de deţinere
cu privire la încetarea de drept a măsurii arestării preventive, în vederea punerii de îndată în libertate a inculpatului.
Art. 317: Restituirea dosarului organului de cercetare penală
Procurorul sesizat cu propunerea de clasare de către organul de cercetare penală, atunci când constată că nu sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru a dispune clasarea sau când dispune clasarea parţial şi disjunge cauza conform art.
46, restituie dosarul organului de cercetare penală.
Art. 318: Renunţarea la urmărire penală
(1) În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani,
procurorul poate renunţa la urmărirea penală când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei.
(2) Interesul public se analizează în raport cu:
a) conţinutul faptei şi împrejurările concrete de săvârşire a faptei;
b) modul şi mijloacele de săvârşire a faptei;
c) scopul urmărit;
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d) urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii;
e) eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfăşurarea procesului penal prin raportare la gravitatea
faptei şi la timpul scurs de la data săvârşirii acesteia;
f) atitudinea procesuală a persoanei vătămate;
g) existenţa unei disproporţii vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi gravitatea
urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii.
(3) Când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere şi persoana suspectului sau
a inculpatului, conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, atitudinea suspectului sau a inculpatului după săvârşirea
infracţiunii şi eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.
(4) Atunci când autorul faptei nu este identificat, se poate dispune renunţarea la urmărirea penală prin raportare doar
la criteriile prevăzute la alin. (2) lit. a), b), e) şi g).
(5) Nu se poate dispune renunţarea la urmărirea penală pentru infracţiunile care au avut ca urmare moartea victimei.
(6) Procurorul poate dispune, după consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta să îndeplinească una sau mai
multe dintre următoarele obligaţii:
a) să înlăture consecinţele faptei penale sau să repare paguba produsă ori să convină cu partea civilă o modalitate de
reparare a acesteia;
b) să ceară public scuze persoanei vătămate;
c) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în afară de
cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă;
*) În ipoteza renunţării la urmărirea penală faţă de un suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani poate
fi dispusă faţă de acesta obligaţia prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii.
(la data 30-sep-2019 Art. 318, alin. (6), litera C. din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
15/2019 )

d) să frecventeze un program de consiliere.
(7) În cazul în care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul să îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (6),
stabileşte prin ordonanţă termenul până la care acestea urmează a fi îndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni
sau de 9 luni pentru obligaţii asumate prin acord de mediere încheiat cu partea civilă şi care curge de la comunicarea
ordonanţei.
(8) Ordonanţa de renunţare la urmărire cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum şi
dispoziţii privind măsurile dispuse conform alin. (6) din prezentul articol şi art. 315 alin. (2)-(4), termenul până la care
trebuie îndeplinite obligaţiile prevăzute la alin. (6) din prezentul articol şi sancţiunea nedepunerii dovezilor la procuror,
precum şi cheltuielile judiciare.
(9) În cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a obligaţiilor în termenul prevăzut la alin. (7), procurorul revocă ordonanţa.
Sarcina de a face dovada îndeplinirii obligaţiilor sau prezentarea motivelor de neîndeplinire a acestora revine suspectului
ori inculpatului.
(10) Ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală este verificată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei
de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a
fost întocmită de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. Când a fost întocmită de un procuror de la
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ordonanţa este verificată de procurorul-şef de secţie, iar când
a fost întocmită de acesta, verificarea se face de către procurorul general al acestui parchet.
(11) Dispoziţiile alin. (10) se aplică în mod corespunzător atunci când ierarhia funcţiilor într-o structură a parchetului e
stabilită prin lege specială.
(12) Ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală, verificată potrivit alin. (10), se comunică în copie,
după caz, persoanei care a făcut sesizarea, părţilor, suspectului, persoanei vătămate şi altor persoane interesate şi se
transmite, spre confirmare, în termen de 10 zile de la data la care a fost emisă, judecătorului de cameră preliminară de
la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.
(13) Judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul de soluţionare şi dispune citarea persoanelor prevăzute la
alin. (12).
(14) Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu citarea
persoanelor prevăzute la alin. (12), precum şi cu participarea procurorului, asupra legalităţii şi temeiniciei soluţiei de
renunţare la urmărirea penală. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluţionarea cererii de confirmare.
(15) Judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia soluţiei de renunţare la urmărirea penală pe
baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a înscrisurilor noi prezentate şi, prin încheiere, admite
sau respinge cererea de confirmare formulată de procuror. În cazul în care respinge cererea de confirmare, judecătorul
de cameră preliminară:
a) desfiinţează soluţia de renunţare la urmărire penală şi trimite cauza la procuror pentru a începe sau a completa
urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mişcare acţiunea penală şi a completa urmărirea penală;
b) desfiinţează soluţia de renunţare la urmărirea penală şi dispune clasarea.
(16) Încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (15) este definitivă. În cazul în care
judecătorul a respins cererea de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărirea penală, o nouă renunţare nu mai poate
fi dispusă, indiferent de motivul invocat.
(la data 23-mai-2016 Art. 318 din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 82. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 319: Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului
(1) În caz de clasare ca urmare a constatării că a intervenit amnistia, prescripţia, retragerea plângerii prealabile sau a
existenţei unei cauze de nepedepsire, suspectul sau inculpatul poate cere, în termen de 20 de zile de la primirea copiei
de pe ordonanţa de soluţionare a cauzei, continuarea urmăririi penale.
(la data 23-mai-2016 Art. 319, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 83. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Dacă după introducerea cererii în termenul legal se constată un alt caz de netrimitere în judecată decât cele
prevăzute la alin. (1), procurorul va dispune clasarea cauzei în raport cu acesta.
(3) Dacă nu se constată situaţia prevăzută la alin. (2), se va adopta prima soluţie de netrimitere în judecată.
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Art. 320: Modul de sesizare a procurorului pentru soluţionarea cauzei
Organul de cercetare penală care constată incidenţa unuia dintre cazurile care determină clasarea cauzei sau
renunţarea la urmărire penală trimite dosarul la procuror cu propunere corespunzătoare.
SECŢ IUNEA 4: T erminarea urmăririi penale
Art. 321: Înaintarea dosarului privind pe inculpat
(1) De îndată ce urmărirea penală este terminată, organul de cercetare înaintează dosarul procurorului, însoţit de un
referat.
(2) Referatul trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (4), precum şi date suplimentare privitoare la
mijloacele materiale de probă şi măsurile luate cu privire la ele în cursul cercetării penale, precum şi locul unde acestea
se află.
(la data 01-feb-2014 Art. 321, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 211. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Când urmărirea penală priveşte mai multe fapte sau mai mulţi inculpaţi, referatul trebuie să cuprindă menţiunile
arătate la alin. (2) cu privire la toate faptele şi la toţi inculpaţii şi, dacă este cazul, trebuie să se arate pentru care fapte
ori făptuitori se propune clasarea sau renunţarea la urmărire.
Art. 322: Verificarea lucrărilor urmăririi penale
(1) În termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului trimis de organul de cercetare penală potrivit art. 320 şi art.
321 alin. (1), procurorul procedează la verificarea lucrărilor urmăririi penale şi se pronunţă asupra acestora.
(2) Rezolvarea cauzelor în care sunt arestaţi se face de urgenţă şi cu precădere.
Art. 323: Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmărire penală
(1) În situaţia în care procurorul constată că urmărirea penală nu este completă sau că nu a fost efectuată cu
respectarea dispoziţiilor legale, restituie cauza organului care a efectuat urmărirea penală în vederea completării sau
refacerii urmăririi penale sau trimite cauza la alt organ de cercetare penală potrivit dispoziţiilor art. 302.
(2) Atunci când completarea sau refacerea urmăririi penale este necesară numai cu privire la unele fapte sau la unii
inculpaţi, iar disjungerea nu este posibilă, procurorul dispune restituirea sau trimiterea întregii cauze la organul de
cercetare penală.
(3) Ordonanţa de restituire sau de trimitere cuprinde, pe lângă menţiunile arătate la art. 286 alin. (2), indicarea actelor
de urmărire penală ce trebuie efectuate ori refăcute, a faptelor sau împrejurărilor ce urmează a fi constatate şi a
mijloacelor de probă ce urmează a fi administrate.
SECŢ IUNEA 5: Dispoziţii privind efectuarea urmăririi penale de către procuror
Art. 324: Efectuarea urmăririi penale de către procuror
(1) Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror în cazurile prevăzute de lege.
(2) Procurorul poate dispune preluarea oricărei cauze în care exercită supravegherea, indiferent de stadiul acesteia,
pentru a efectua urmărirea penală.
(3) În cazurile în care procurorul efectuează urmărirea penală, poate delega, prin ordonanţă, organelor de cercetare
penală efectuarea unor acte de urmărire penală.
(4) Punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea sau propunerea măsurilor restrictive de drepturi şi libertăţi, încuviinţarea
de probatorii ori dispunerea celorlalte acte sau măsuri procesuale nu pot forma obiectul delegării prevăzute la alin. (3).
Art. 325: Preluarea cauzelor de la alte parchete
(1) Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua, în vederea efectuării sau supravegherii urmăririi penale,
cauze de competenţa parchetelor ierarhic inferioare, prin dispoziţia motivată a conducătorului parchetului ierarhic
superior.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi când legea prevede o altă subordonare ierarhică.
Art. 326: Trimiterea cauzei la un alt parchet
Când există o suspiciune rezonabilă că activitatea de urmărire penală este afectată din pricina împrejurărilor cauzei sau
calităţii părţilor ori a subiecţilor procesuali principali ori există pericolul de tulburare a ordinii publice, procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la cererea părţilor, a unui subiect procesual principal sau din
oficiu, poate trimite cauza la un parchet egal în grad, dispoziţiile art. 73 şi 74 fiind aplicabile în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 326 din partea 2, titlul I, capitolul IV, sectiunea 5 modificat de Art. 102, punctul 212. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPIT OLUL V: Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei
Art. 327: Rezolvarea cauzelor
Atunci când constată că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală
este completă şi există probele necesare şi legal administrate, procurorul:
a) emite rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecată, dacă din materialul de urmărire penală rezultă că fapta
există, că a fost săvârşită de inculpat şi că acesta răspunde penal;
b) emite ordonanţă prin care clasează sau renunţă la urmărire, potrivit dispoziţiilor legale.
Art. 328: Cuprinsul rechizitoriului
(1) Rechizitoriul se limitează la fapta şi persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală şi cuprinde în mod
corespunzător menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), datele privitoare la fapta reţinută în sarcina inculpatului şi
încadrarea juridică a acesteia, probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, menţiunile prevăzute la art. 330 şi
331, dispoziţia de trimitere în judecată, precum şi alte menţiuni necesare pentru soluţionarea cauzei. Rechizitoriul este
verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al
parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic
superior. Când a fost întocmit de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, rechizitoriul
este verificat de procurorul-şef de secţie, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de către procurorul
general al acestui parchet. În cauzele cu arestaţi, verificarea se face de urgenţă şi înainte de expirarea duratei arestării
preventive.
(la data 01-feb-2014 Art. 328, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul V modificat de Art. 102, punctul 213. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) În rechizitoriu se arată numele şi prenumele persoanelor care trebuie citate în instanţă, cu indicarea calităţii lor în
proces, şi locul unde urmează a fi citate.
(3) Procurorul întocmeşte un singur rechizitoriu chiar dacă lucrările urmăririi penale privesc mai multe fapte ori mai
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mulţi suspecţi şi inculpaţi şi chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite, potrivit art. 327.
Art. 329: Actul de sesizare a instanţei
(1) Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instanţei de judecată.
(2) Rechizitoriul însoţit de dosarul cauzei şi de un număr necesar de copii certificate ale rechizitoriului, pentru a fi
comunicate inculpaţilor, se trimit instanţei competente să judece cauza în fond.
(3) În situaţia în care inculpatul nu cunoaşte limba română, se vor lua măsuri pentru traducerea autorizată a
rechizitoriului, care va fi ataşată actelor menţionate la alin. (2). Când nu există traducători autorizaţi, traducerea
rechizitoriului se face de o persoană care poate comunica cu inculpatul.
(4) Inculpatul, cetăţean român aparţinând unei minorităţi naţionale, poate solicita să îi fie comunicată o traducere a
rechizitoriului în limba maternă.
Art. 330: Dispoziţiile privitoare la măsurile preventive sau asigurătorii
Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului, rechizitoriul poate să cuprindă şi propunerea de luare,
menţinere, revocare sau de înlocuire a unei măsuri preventive ori a unei măsuri asigurătorii.
Art. 331: Dispoziţiile privitoare la măsurile de siguranţă
Dacă apreciază că faţă de inculpat este necesară luarea unei măsuri de siguranţă cu caracter medical, procurorul, prin
rechizitoriu, propune luarea acelei măsuri.
CAPIT OLUL VI: Reluarea urmăririi penale
Art. 332: Cazurile de reluare a urmăririi penale
(1) Urmărirea penală este reluată în caz de:
a) încetare a cauzei de suspendare;
b) restituire a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară;
c) redeschidere a urmăririi penale.
(2) Reluarea urmăririi penale nu poate avea loc dacă a intervenit o cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii
penale sau continuarea procesului penal.
Art. 333: Reluarea urmăririi penale după suspendare
Reluarea urmăririi penale după suspendare are loc când se constată de procuror ori de organul de cercetare penală,
după caz, că a încetat cauza care a determinat suspendarea. Organul de cercetare penală care constată că a încetat
cauza de suspendare înaintează dosarul procurorului pentru a dispune asupra reluării.
Art. 334: Reluarea urmăririi penale în caz de restituire
(1) Urmărirea penală este reluată atunci când judecătorul de cameră preliminară a dispus restituirea cauzei la parchet
în temeiul art. 346 alin. (3) lit. b).
(2) În cazul în care hotărârea se întemeiază pe dispoziţiile art. 346 alin. (3) lit. a), reluarea se dispune de către
conducătorul parchetului ori procurorul ierarhic superior prevăzut de lege, numai atunci când constată că pentru
remedierea neregularităţii este necesară efectuarea unor acte de urmărire penală. Prin ordonanţa de reluare a urmăririi
penale se vor menţiona şi actele ce urmează a fi efectuate.
(la data 01-feb-2014 Art. 334, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul VI modificat de Art. 102, punctul 214. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) În cazurile de restituire prevăzute la alin. (1) şi (2) procurorul efectuează urmărirea penală ori, după caz, trimite
cauza la organul de cercetare, dispunând prin ordonanţă actele de urmărire penală ce urmează a fi efectuate.
Art. 335: Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale
(la data 11-dec-2015 Art. 335 din partea 2, titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Decizia 27/2015 )

(1) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care
se întemeia clasarea, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale. Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod
corespunzător.
(2) În cazul în care au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia
clasarea, procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.
(la data 01-feb-2014 Art. 335, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul VI modificat de Art. 102, punctul 215. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Când constată că suspectul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit cu rea-credinţă obligaţiile stabilite conform art. 318 alin.
(6), procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.
(la data 23-mai-2016 Art. 335, alin. (3) din partea 2, titlul I, capitolul VI modificat de Art. II, punctul 84. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(4) Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3
zile, sub sancţiunea nulităţii. Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu,
cu citarea suspectului sau, după caz, a inculpatului şi cu participarea procurorului, asupra legalităţii şi temeiniciei
ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică
soluţionarea cererii de confirmare.
(la data 23-mai-2016 Art. 335, alin. (4) din partea 2, titlul I, capitolul VI modificat de Art. II, punctul 84. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(4 1 ) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând cererea de confirmare, verifică legalitatea şi temeinicia ordonanţei
prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a
oricăror înscrisuri noi prezentate. Încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă.
(la data 23-mai-2016 Art. 335, alin. (4) din partea 2, titlul I, capitolul VI completat de Art. II, punctul 85. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(5) În cazul în care s-a dispus clasarea, redeschiderea urmăririi penale are loc şi atunci când judecătorul de cameră
preliminară a admis plângerea împotriva soluţiei şi a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale.
Dispoziţiile judecătorului de cameră preliminară sunt obligatorii pentru organul de urmărire penală.
(la data 23-mai-2016 Art. 335, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul VI modificat de Art. II, punctul 86. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(6) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia infirmă soluţia de netrimitere în judecată şi dispune
redeschiderea urmăririi penale, anterior comunicării ordonanţei care cuprinde această soluţie, redeschiderea urmăririi
penale nu este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară.
(la data 23-mai-2016 Art. 335, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul VI completat de Art. II, punctul 87. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

CAPIT OLUL VII: Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală
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Art. 336: Dreptul de a face plângere
(1) Orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o
vătămare intereselor sale legitime.
(2) Plângerea se adresează procurorului care supraveghează activitatea organului de cercetare penală şi se depune fie
direct la acesta, fie la organul de cercetare penală.
(3) Introducerea plângerii nu suspendă aducerea la îndeplinire a măsurii sau a actului care formează obiectul plângerii.
Art. 337: Obligaţia de înaintare a plângerii
Când plângerea a fost depusă la organul de cercetare penală, acesta este obligat ca în termen de 48 de ore de la
primirea ei să o înainteze procurorului împreună cu explicaţiile sale, atunci când acestea sunt necesare.
Art. 338: Termenul de rezolvare
Procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire şi să comunice de îndată
persoanei care a făcut plângerea un exemplar al ordonanţei.
Art. 339: Plângerea împotriva actelor procurorului
(1) Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de
acesta se rezolvă, după caz, de prim-procurorul parchetului, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de
apel, de procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(la data 23-mai-2016 Art. 339, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 88. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) În cazul când măsurile şi actele sunt ale prim-procurorului, ale procurorului general al parchetului de pe lângă curtea
de apel, ale procurorului şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori au fost luate sau
efectuate pe baza dispoziţiilor date de către aceştia, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior.
(la data 23-mai-2016 Art. 339, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 88. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător atunci când ierarhia funcţiilor într-o structură a parchetului
e stabilită prin lege specială.
(4) În cazul soluţiilor de clasare, plângerea se face în termen de 20 de zile de la comunicarea copiei actului prin care sa dispus soluţia.
(la data 23-mai-2016 Art. 339, alin. (4) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 88. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(5) Ordonanţele prin care se soluţionează plângerile împotriva soluţiilor, actelor sau măsurilor nu mai pot fi atacate cu
plângere la procurorul ierarhic superior şi se comunică persoanei care a făcut plângerea şi celorlalte persoane
interesate.
(6) Dispoziţiile art. 336-338 se aplică în mod corespunzător, dacă legea nu dispune altfel.
Art. 340: Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată
(1) Persoana a cărei plângere împotriva soluţiei de clasare, dispusă prin ordonanţă sau rechizitoriu, a fost respinsă
conform art. 339 poate face plângere, în termen de 20 de zile de la comunicare, la judecătorul de cameră preliminară
de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.
(la data 23-mai-2016 Art. 340, alin. (1) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 89. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Dacă plângerea nu a fost rezolvată în termenul prevăzut la art. 338, dreptul de a face plângere poate fi exercitat
oricând după împlinirea termenului de 20 de zile în care trebuia soluţionată plângerea, dar nu mai târziu de 20 de zile de
la data comunicării modului de rezolvare.
(3) Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului ori,
pentru persoana juridică, denumirea, sediul, indicarea reprezentantului legal ori convenţional, data ordonanţei sau a
rechizitoriului atacat, numărul de dosar şi denumirea parchetului, indicarea motivelor plângerii.
(4) Dispoziţiile art. 289 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(5) În cazul în care nu cuprinde data ordonanţei sau a rechizitoriului atacate, numărul de dosar şi denumirea
parchetului, plângerea se restituie pe cale administrativă, situaţie în care completarea plângerii poate fi efectuată nu mai
târziu de 20 de zile de la data restituirii.
(la data 23-mai-2016 Art. 340, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul VII completat de Art. II, punctul 90. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 341: Soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară
(1) După înregistrarea plângerii la instanţa competentă, aceasta se trimite în aceeaşi zi judecătorului de cameră
preliminară. Plângerea greşit îndreptată se trimite pe cale administrativă organului judiciar competent.
(2) Judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul de soluţionare şi dispune citarea petentului şi a intimaţilor şi
încunoştinţarea procurorului, cu menţiunea că pot depune note scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia plângerii.
Dacă în cauză a fost pusă în mişcare acţiunea penală, petentul şi intimaţii pot formula cereri şi ridica excepţii şi cu privire
la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale.
(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (2) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 91. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) Procurorul, în termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2), transmite judecătorului de
cameră preliminară dosarul cauzei.
(4) În situaţia în care plângerea a fost depusă la procuror, acesta o va înainta, împreună cu dosarul cauzei, instanţei
competente.
(5) Plângerea se soluţionează în camera de consiliu, cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, pronunţată în
camera de consiliu. Neprezentarea persoanelor citate conform alin. (2) nu împiedică soluţionarea plângerii.
(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 91. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(5 1 ) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând plângerea, verifică soluţia atacată pe baza lucrărilor şi a
materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate.
(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (5) din partea 2, titlul I, capitolul VII completat de Art. II, punctul 92. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(6) În cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară poate
dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge plângerea, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată;
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b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a începe sau pentru a
completa urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mişcare acţiunea penală şi a completa urmărirea penală;
c) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o
situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.
(la data 19-ian-2016 Art. 341, alin. (6), litera C. din partea 2, titlul I, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Decizia 33/2015 )

*) Dispoziţiile art. 341 alin. (6) lit. c) şi, prin extindere, ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală
sunt neconstituţionale prin împiedicarea accesului la justiţie în cazul soluţiilor de renunţare la urmărirea penală.
(la data 27-ian-2016 Art. 341, alin. (6), litera C. din partea 2, titlul I, capitolul VII atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 733/2015 )

(7) În cauzele în care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară:
1. respinge plângerea ca tardivă sau inadmisibilă;
2. verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale, exclude probele nelegal administrate ori, după
caz, sancţionează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi:
a) respinge plângerea ca nefondată;
b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a completa urmărirea
penală;
c) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru
care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, când probele legal administrate sunt suficiente,
trimiţând dosarul spre repartizare aleatorie;
d) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o
situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.
*) Dispoziţiile art. 341 alin. (6) lit. c) şi, prin extindere, ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală
sunt neconstituţionale prin împiedicarea accesului la justiţie în cazul soluţiilor de renunţare la urmărirea penală.
(la data 27-ian-2016 Art. 341, alin. (7), punctul 2., litera D. din partea 2, titlul I, capitolul VII atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia
733/2015 )

(7 1 ) În cazul în care, ulterior sesizării judecătorului de cameră preliminară, procurorul ierarhic superior admite
plângerea şi dispune infirmarea soluţiei atacate, plângerea va fi respinsă ca rămasă fără obiect. Cheltuielile judiciare
avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (7) din partea 2, titlul I, capitolul VII completat de Art. II, punctul 93. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(8) Încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) şi
alin. (7 1 ) este definitivă.
(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (8) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 94. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(9) În cazul prevăzut la alin. (7) pct. 2 lit. c), în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii procurorul, petentul şi
intimaţii pot face, motivat, contestaţie cu privire la modul de soluţionare a excepţiilor privind legalitatea administrării
probelor şi a efectuării urmăririi penale. Contestaţia nemotivată este inadmisibilă.
(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (9) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 94. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 341
alin. (9), care exclude posibilitatea de a face contestaţie împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară cu
privire la dispoziţia de începere a judecăţii referitor la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost
pusă în mişcare acţiunea penală, pronunţată în temeiul art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) din Codul de procedură penală,
este neconstituţională.
(la data 30-mai-2019 Art. 341, alin. (9) din partea 2, titlul I, capitolul VII atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 243/2019 )

(10) Contestaţia se depune la judecătorul care a soluţionat plângerea şi se înaintează spre soluţionare judecătorului de
cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori, când instanţa sesizată cu plângere este Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, completului competent potrivit legii, care o soluţionează în camera de consiliu, cu citarea petentului
şi a intimaţilor şi cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, pronunţată în camera de consiliu, putând dispune
una dintre următoarele soluţii:
a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, şi menţine dispoziţia de începere a
judecăţii;
b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă plângerea potrivit alin. (7) pct. 2, dacă excepţiile cu privire la
legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale au fost greşit soluţionate.
(la data 23-mai-2016 Art. 341, alin. (10) din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. II, punctul 94. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(11) Probele care au fost excluse nu pot fi avute în vedere la judecarea în fond a cauzei.
(la data 01-feb-2014 Art. 341 din partea 2, titlul I, capitolul VII modificat de Art. 102, punctul 218. din titlul III din Legea 255/2013 )

*) Pe durata stării de alertă, instituită din motive generate de pandemia de COVID-19, plângerile împotriva măsurilor şi
actelor de urmărire penală prevăzute de art. 336-339 din Codul de procedură penală, care au fost înregistrate în
termen de 30 de zile după încetarea stării de urgenţă, se rezolvă într-un termen de 30 de zile de la primirea acestora,
prin derogare de la dispoziţiile art. 338 din Codul de procedură penală.
Pe durata stării de alertă, instituită din motive generate de pandemia de COVID-19, acordul de comunicare în cauzele
penale a actelor procedurale prin poştă electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este
cazul, de urgenţă, telefonic, indicarea adreselor de poştă electronică pentru comunicarea respectivelor acte.
Dacă, din motive obiective, comunicarea prin poştă electronică nu se poate realiza, se vor folosi celelalte mijloace de
comunicare prevăzute de Codul de procedură penală.
Dacă pe durata stării de alertă, din motive generate de pandemia de COVID-19, un parchet este împiedicat să
funcţioneze, la sesizarea prim-procurorului acestuia ori a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel
sau din oficiu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate dispune trimiterea
uneia sau mai multor cauze la un parchet egal în grad, dacă măsura se impune în interesul rezolvării acestora.
Dacă pe durata stării de alertă, din motive generate de pandemia de COVID-19, o instanţă de judecată este
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împiedicată să îşi continue activitatea, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie se desemnează o altă instanţă de acelaşi grad care să preia soluţionarea cauzelor pentru care se solicită
acest lucru, dispoziţiile art. 76 din Codul de procedură penală aplicându-se în mod corespunzător. Atunci când este
posibil, dosarul cauzei se trimite în format electronic instanţei desemnate.
(la data 14-mai-2020 partea 2, titlul I, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. 73 din capitolul XVII din Ordonanta urgenta 70/2020 )

TITLUL II: Camera preliminară
Art. 342: Obiectul procedurii în camera preliminară
Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii
sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de
urmărire penală.
(la data 01-feb-2014 Art. 342 din partea 2, titlul II modificat de Art. 102, punctul 219. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 343: Durata procedurii în camera preliminară
Durata procedurii în camera preliminară este de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă.
(la data 01-feb-2014 Art. 343 din partea 2, titlul II modificat de Art. 102, punctul 220. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 344: Măsurile premergătoare
(1) După sesizarea instanţei prin rechizitoriu, dosarul se repartizează aleatoriu judecătorului de cameră preliminară.
(2) Copia certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de
deţinere ori, după caz, la adresa unde locuieşte sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură.
Inculpatului, celorlalte părţi şi persoanei vătămate li se aduc la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară,
dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu
privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de
urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcţie de complexitatea şi
particularităţile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile.
(la data 02-mai-2016 Art. 344, alin. (2) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )
(la data 05-sep-2018 Art. 344, alin. (2) din partea 2, titlul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 14/2018 )

(3) În cazurile prevăzute la art. 90, judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din
oficiu şi stabileşte, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris
cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de
către organele de urmărire penală, care nu poate fi mai scurt de 20 de zile.
(la data 02-mai-2016 Art. 344, alin. (3) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (3), dacă s-au formulat cereri sau excepţii ori dacă a ridicat
excepţii din oficiu, judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul pentru soluţionarea acestora, cu citarea
părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului.
(la data 02-mai-2016 Art. 344, alin. (4) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 345: Procedura în camera preliminară
(1) La termenul stabilit conform art. 344 alin. (4), judecătorul de cameră preliminară soluţionează cererile şi excepţiile
formulate ori excepţiile ridicate din oficiu, în camera de consiliu, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de
urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate, ascultând concluziile părţilor şi ale persoanei vătămate, dacă sunt
prezente, precum şi ale procurorului.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 345
alin. (1), care nu permite judecătorului de cameră preliminară, în soluţionarea cererilor şi excepţiilor formulate ori
excepţiilor ridicate din oficiu, să administreze alte mijloace de probă în afara "oricăror înscrisuri noi prezentate" este
neconstituţională.
(la data 06-feb-2018 Art. 345, alin. (1) din partea 2, titlul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 802/2017 )

(2) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă în camera de consiliu, prin încheiere, care se comunică de îndată
procurorului, părţilor şi persoanei vătămate.
(3) În cazul în care judecătorul de cameră preliminară constată neregularităţi ale actului de sesizare sau în cazul în care
sancţionează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ori dacă exclude una sau mai
multe probe administrate, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul remediază neregularităţile actului
de sesizare şi comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită
restituirea cauzei.
(la data 02-mai-2016 Art. 345 din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 346: Soluţiile
(1) Dacă nu s-au formulat cereri şi excepţii în termenele prevăzute la art. 344 alin. (2) şi (3) şi nici nu a ridicat din
oficiu excepţii, la expirarea acestor termene, judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanţei,
a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii. Judecătorul de cameră
preliminară se pronunţă în camera de consiliu, fără citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi fără participarea
procurorului, prin încheiere, care se comunică de îndată acestora.
(la data 02-mai-2016 Art. 346, alin. (1) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(2) Dacă respinge cererile şi excepţiile invocate ori ridicate din oficiu, în condiţiile art. 345 alin. (1) şi (2), prin aceeaşi
încheiere judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării
actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii.
(la data 02-mai-2016 Art. 346, alin. (2) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(3) Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă:
a) rechizitoriul este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut
la art. 345 alin. (3), dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii;
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b) a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale;
c) procurorul solicită restituirea cauzei, în condiţiile art. 345 alin. (3), ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleaşi
dispoziţii.
(4) În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularităţi ale actului de sesizare, a exclus una sau mai multe probe
administrate ori a sancţionat potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, judecătorul
de cameră preliminară dispune începerea judecăţii.
(4 1 ) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi c) şi la alin. (4), judecătorul de cameră preliminară se pronunţă prin
încheiere, în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului. Încheierea se
comunică de îndată procurorului, părţilor şi persoanei vătămate.
(4 2 ) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), restituirea cauzei la procuror se dispune prin încheierea prevăzută la art. 345
alin. (2).
(la data 02-mai-2016 Art. 346, alin. (4) din partea 2, titlul II completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(5) Probele excluse nu pot fi avute în vedere la judecata în fond a cauzei.
(6) Dacă apreciază că instanţa sesizată nu este competentă, judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit
art. 50 şi 51, care se aplică în mod corespunzător.
(7) Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecăţii exercită funcţia de judecată în cauză.
(la data 01-feb-2014 Art. 346 din partea 2, titlul II modificat de Art. 102, punctul 223. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 347: Contestaţia
(la data 30-ian-2015 Art. 347 din partea 2, titlul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 5/2014 )

(1) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierilor prevăzute la art. 346 alin. (1)-(4 2 ), procurorul, părţile şi
persoana vătămată pot face contestaţie. Contestaţia poate privi şi modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor.
(la data 02-mai-2016 Art. 347, alin. (1) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(2) Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate.
Când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestaţia se judecă de către completul competent,
potrivit legii.
(3) Contestaţia se soluţionează în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea
procurorului. Dispoziţiile art. 345 şi 346 se aplică în mod corespunzător.»
(la data 02-mai-2016 Art. 347, alin. (3) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(4) În soluţionarea contestaţiei nu pot fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri sau excepţii decât cele invocate sau
ridicate din oficiu în faţa judecătorului de cameră preliminară în procedura desfăşurată în faţa instanţei sesizate cu
rechizitoriu, cu excepţia cazurilor de nulitate absolută.
(la data 02-mai-2016 Art. 347, alin. (3) din partea 2, titlul II completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 348: Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară
(la data 30-ian-2015 Art. 348 din partea 2, titlul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 5/2014 )

(1) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menţinerea, înlocuirea,
revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.
(2) În cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa
sesizată cu rechizitoriu sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori
completul competent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, învestit cu soluţionarea contestaţiei, verifică legalitatea şi
temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 207.
(la data 02-mai-2016 Art. 348, alin. (2) din partea 2, titlul II modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 alin. (2) şi constată că
sintagma "sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori completul competent
de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, învestit cu soluţionarea contestaţiei" din cuprinsul acestora este
neconstituţională.
(la data 26-sep-2017 Art. 348, alin. (2) din partea 2, titlul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 437/2017 )

TITLUL III: Judecata
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 349: Rolul instanţei de judecată
(1) Instanţa de judecată soluţionează cauza dedusă judecăţii cu garantarea respectării drepturilor subiecţilor procesuali
şi asigurarea administrării probelor pentru lămurirea completă a împrejurărilor cauzei în scopul aflării adevărului, cu
respectarea deplină a legii.
(2) Instanţa poate soluţiona cauza numai pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale, dacă inculpatul solicită
aceasta şi recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa şi dacă instanţa apreciază că probele sunt suficiente
pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei, cu excepţia cazului în care acţiunea penală vizează o infracţiune
care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă.
(la data 01-feb-2014 Art. 349 din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 225. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 350: Locul unde se desfăşoară judecata
(1) Judecata se desfăşoară la sediul instanţei.
(2) Pentru motive temeinice, instanţa poate dispune ca judecata să se desfăşoare în alt loc.
Art. 351: Oralitatea, nemijlocirea şi contradictorialitatea
(1) Judecata cauzei se face în faţa instanţei constituite potrivit legii şi se desfăşoară în şedinţă, oral, nemijlocit şi în
contradictoriu.
(2) Instanţa este obligată să pună în discuţie cererile procurorului, ale părţilor sau ale celorlalţi subiecţi procesuali şi
excepţiile ridicate de aceştia sau din oficiu şi să se pronunţe asupra lor prin încheiere motivată.
(la data 01-feb-2014 Art. 351, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 226. din titlul III din Legea 255/2013 )
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(3) Instanţa se pronunţă prin încheiere motivată şi asupra tuturor măsurilor luate în cursul judecăţii.
Art. 352: Publicitatea şedinţei de judecată
(1) Şedinţa de judecată este publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Şedinţa desfăşurată în camera de
consiliu nu este publică.
(la data 07-iul-2014 Art. 352, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul I a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )

(2) Nu pot asista la şedinţa de judecată minorii sub 18 ani, cu excepţia situaţiei în care aceştia au calitatea de părţi sau
martori, precum şi persoanele înarmate, cu excepţia personalului care asigură paza şi ordinea.
(3) Dacă judecarea în şedinţă publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnităţii sau vieţii intime
a unei persoane, intereselor minorilor sau ale justiţiei, instanţa, la cererea procurorului, a părţilor ori din oficiu, poate
declara şedinţă nepublică pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei.
(4) Instanţa poate de asemenea să declare şedinţă nepublică la cererea unui martor, dacă prin audierea sa în şedinţă
publică s-ar aduce atingere siguranţei ori demnităţii sau vieţii intime a acestuia sau a membrilor familiei sale, ori la
cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părţilor, în cazul în care o audiere în public ar pune în pericol
confidenţialitatea unor informaţii.
(5) Declararea şedinţei nepublice se face în şedinţă publică, după ascultarea părţilor prezente, a persoanei vătămate şi
a procurorului. Dispoziţia instanţei este executorie.
(6) În timpul cât şedinţa este nepublică, nu sunt admise în sala de şedinţă decât părţile, persoana vătămată,
reprezentanţii acestora, avocaţii şi celelalte persoane a căror prezenţă este autorizată de instanţă.
(7) Părţile, persoana vătămată, reprezentanţii acestora, avocaţii şi experţii desemnaţi în cauză au dreptul de a lua
cunoştinţă de actele şi conţinutul dosarului.
(la data 01-feb-2014 Art. 352, alin. (7) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 227. din titlul III din Legea 255/2013 )

(8) Preşedintele completului are îndatorirea de a aduce la cunoştinţa persoanelor ce participă la judecata desfăşurată în
şedinţă nepublică obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor obţinute pe parcursul procesului.
(la data 01-feb-2014 Art. 352, alin. (8) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 227. din titlul III din Legea 255/2013 )

(9) Pe durata judecăţii, instanţa poate interzice publicarea şi difuzarea, prin mijloace scrise sau audiovizuale, de texte,
desene, fotografii sau imagini de natură a dezvălui identitatea persoanei vătămate, a părţii civile, a părţii responsabile
civilmente sau a martorilor, în condiţiile prevăzute la alin. (3) sau (4).
(10) Informaţiile de interes public din dosar se comunică în condiţiile legii.
(la data 01-feb-2014 Art. 352, alin. (10) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 227. din titlul III din Legea 255/2013 )

(11) În cazul în care informaţiile clasificate sunt esenţiale pentru soluţionarea cauzei, instanţa solicită, de urgenţă, după
caz, declasificarea totală, declasificarea parţială sau trecerea într-un alt grad de clasificare ori permiterea accesului la
cele clasificate de către apărătorul inculpatului.
(la data 01-feb-2014 Art. 352, alin. (11) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 227. din titlul III din Legea 255/2013 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "instanţa solicită" cu
raportare la sintagma "permiterea accesului la cele clasificate de către apărătorul inculpatului" din cuprinsul dispoziţiilor
art. 352 alin. (11) este neconstituţională.
(la data 23-feb-2018 Art. 352, alin. (11) din partea 2, titlul III, capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 21/2018 )

(12) Dacă autoritatea emitentă nu permite apărătorului inculpatului accesul la informaţiile clasificate, acestea nu pot
servi la pronunţarea unei soluţii de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei
în cauză.
(la data 01-feb-2014 Art. 352, alin. (12) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 227. din titlul III din Legea 255/2013 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "autoritatea emitentă" din
cuprinsul dispoziţiilor art. 352 alin. (12) este neconstituţională.
(la data 23-feb-2018 Art. 352, alin. (12) din partea 2, titlul III, capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 21/2018 )

Art. 353: Citarea la judecată
(la data 01-feb-2014 Art. 353 din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 228. din titlul III din Legea 255/2013 )

(1) Judecata poate avea loc numai dacă persoana vătămată şi părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită.
Inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente şi, după caz, reprezentanţii legali ai acestora se citează din oficiu
de către instanţă. Instanţa poate dispune citarea altor subiecţi procesuali atunci când prezenţa acestora este necesară
pentru soluţionarea cauzei. Înfăţişarea persoanei vătămate sau a părţii în instanţă, în persoană sau prin reprezentant
ori avocat ales sau avocat din oficiu, dacă acesta din urmă a luat legătura cu persoana reprezentată, acoperă orice
nelegalitate survenită în procedura de citare.
(la data 01-feb-2014 Art. 353, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 228. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Partea sau alt subiect procesual principal prezent personal, prin reprezentant sau prin apărător ales la un termen,
precum şi acela căruia, personal, prin reprezentant sau apărător ales ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu
primirea corespondenţei, i s-a înmânat în mod legal citaţia pentru un termen de judecată nu mai sunt citaţi pentru
termenele ulterioare, chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre aceste termene, cu excepţia situaţiilor în care prezenţa
acestora este obligatorie. Militarii şi deţinuţii sunt citaţi din oficiu la fiecare termen.
(la data 01-feb-2014 Art. 353, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 228. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Pentru primul termen de judecată, persoana vătămată se citează cu menţiunea că se poate constitui parte civilă
până la începerea cercetării judecătoreşti.
(4) Neprezentarea persoanei vătămate şi a părţilor citate nu împiedică judecarea cauzei. Când instanţa consideră că
este necesară prezenţa uneia dintre părţile lipsă, poate lua măsuri pentru prezentarea acesteia, amânând în acest scop
judecata.
(5) [textul din Art. 353, alin. (5) din partea 2, titlul III, capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
229. din titlul III din Legea 255/2013]
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(6) Pe tot parcursul judecăţii, persoana vătămată şi părţile pot solicita, oral sau în scris, ca judecata să se desfăşoare
în lipsă, în acest caz nemaifiind citate pentru termenele următoare.
(7) Când judecata se amână, părţile şi celelalte persoane care participă la proces iau cunoştinţă de noul termen de
judecată.
(la data 01-feb-2014 Art. 353, alin. (7) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 230. din titlul III din Legea 255/2013 )

(8) La cererea persoanelor care iau termenul în cunoştinţă, instanţa le înmânează citaţii, spre a le servi drept justificare
la locul de muncă, în vederea prezentării la noul termen.
(9) Participarea procurorului la judecata cauzei este obligatorie.
(10) Completul învestit cu judecarea unei cauze penale poate, din oficiu sau la cererea părţilor ori a persoanei
vătămate, să preschimbe primul termen sau termenul luat în cunoştinţă, cu respectarea principiului continuităţii
completului, în situaţia în care din motive obiective instanţa nu îşi poate desfăşura activitatea de judecată la termenul
fixat ori în vederea soluţionării cu celeritate a cauzei. Preschimbarea termenului se dispune prin rezoluţia judecătorului
în camera de consiliu şi fără citarea părţilor. Părţile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat.
(la data 01-feb-2014 Art. 353, alin. (9) din partea 2, titlul III, capitolul I completat de Art. 102, punctul 231. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 354: Compunerea instanţei
(1) Instanţa judecă în complet de judecată, a cărui compunere este cea prevăzută de lege.
(2) Completul de judecată trebuie să rămână acelaşi în tot cursul judecării cauzei. Când acest lucru nu este posibil,
completul se poate schimba până la începerea dezbaterilor.
(3) După începerea dezbaterilor, orice schimbare intervenită în compunerea completului atrage reluarea dezbaterilor.
Art. 355: Judecata de urgenţă în cauzele cu arestaţi preventiv sau aflaţi în arest la domiciliu
(1) Dacă în cauză sunt inculpaţi arestaţi preventiv sau aflaţi în arest la domiciliu, judecata se face de urgenţă şi cu
precădere, termenele de judecată fiind, de regulă, de 7 zile.
(2) Pentru motive temeinic justificate, instanţa poate acorda termene mai scurte sau mai lungi.
Art. 356: Asigurarea apărării
(1) Persoana vătămată, inculpatul, celelalte părţi şi avocaţii acestora au dreptul să ia cunoştinţă de actele dosarului în
tot cursul judecăţii.
(2) Când persoana vătămată sau una dintre părţi se află în stare de deţinere, preşedintele completului ia măsuri ca
aceasta să îşi poată exercita dreptul prevăzut la alin. (1) şi să poată lua contact cu avocatul său.
(3) În cursul judecăţii, persoana vătămată şi părţile au dreptul la un singur termen pentru angajarea unui avocat şi
pentru pregătirea apărării.
(4) În situaţia în care persoana vătămată sau una dintre părţi nu mai beneficiază de asistenţa juridică acordată de
avocatul său ales, instanţa poate acorda un alt termen pentru angajarea unui alt avocat şi pregătirea apărării.
(la data 01-feb-2014 Art. 356, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 232. din titlul III din Legea 255/2013 )

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1)-(4), acordarea înlesnirilor necesare pregătirii apărării efective trebuie să fie
conformă respectării termenului rezonabil al procesului penal.
Art. 357: Atribuţiile preşedintelui completului
(1) Preşedintele completului conduce şedinţa, îndeplinind toate îndatoririle prevăzute de lege, şi decide asupra cererilor
formulate de procuror, persoana vătămată şi de părţi, dacă rezolvarea acestora nu este dată în căderea completului.
(2) În cursul judecăţii, preşedintele, după consultarea celorlalţi membri ai completului, poate respinge întrebările
formulate de părţi, persoana vătămată şi de procuror, dacă acestea nu sunt concludente şi utile soluţionării cauzei.
(3) Dispoziţiile preşedintelui completului sunt obligatorii pentru toate persoanele prezente în sala de şedinţă.
Art. 358: Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi
(1) Preşedintele completului anunţă, potrivit ordinii de pe lista de şedinţă, cauza a cărei judecare este la rând, dispune a
se face apelul părţilor şi al celorlalte persoane citate şi constată care dintre ele s-au prezentat. În cazul participanţilor
care lipsesc verifică dacă le-a fost înmânată citaţia în condiţiile art. 260 şi dacă şi-au justificat în vreun fel absenţa.
(2) Părţile şi persoana vătămată se pot prezenta şi participa la judecată chiar dacă nu au fost citate sau nu au primit
citaţia, preşedintele având îndatorirea să stabilească identitatea acestora.
Art. 359: Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei
(1) Preşedintele veghează asupra menţinerii ordinii şi solemnităţii şedinţei, putând lua măsurile necesare în acest scop.
(2) Preşedintele poate limita accesul publicului la şedinţa de judecată, ţinând seama de mărimea sălii de şedinţă.
(3) Părţile şi persoanele care asistă sau participă la şedinţa de judecată sunt obligate să păstreze disciplina şedinţei.
(4) Când o parte sau oricare altă persoană tulbură şedinţa ori nesocoteşte măsurile luate, preşedintele îi atrage atenţia
să respecte disciplina, iar în caz de repetare ori de abateri grave, dispune îndepărtarea ei din sală.
(5) Partea sau persoana îndepărtată este chemată în sală înainte de începerea dezbaterilor. Preşedintele îi aduce la
cunoştinţă actele esenţiale efectuate în lipsă şi îi citeşte declaraţiile celor audiaţi. Dacă partea sau persoana continuă să
tulbure şedinţa, preşedintele poate dispune din nou îndepărtarea ei din sală, dezbaterile urmând a avea loc în lipsa
acesteia.
(6) Dacă partea continuă să tulbure şedinţa şi cu ocazia pronunţării hotărârii, preşedintele completului poate dispune
îndepărtarea ei din sală, în acest caz hotărârea urmând a-i fi comunicată.
Art. 360: Constatarea infracţiunilor de audienţă
(1) Dacă în cursul şedinţei se săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală, preşedintele completului de judecată
constată acea faptă şi îl identifică pe făptuitor. Încheierea de şedinţă se trimite procurorului competent.
(2) În cazul în care procurorul participă la judecată, poate declara că începe urmărirea penală, pune în mişcare acţiunea
penală şi îl poate reţine pe suspect sau pe inculpat.
(la data 01-feb-2014 Art. 360, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 233. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 361: Pregătirea şedinţei de judecată
(1) [textul din Art. 361, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
234. din titlul III din Legea 255/2013]
(2) Preşedintele completului de judecată are îndatorirea să ia din timp toate măsurile necesare pentru ca la termenul
de judecată fixat judecarea cauzei să nu sufere amânare.
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(3) În acest scop, dosarele repartizate pe complete în mod aleatoriu vor fi preluate de preşedintele completului, care
va lua măsurile necesare în scopul pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea cu celeritate a cauzei.
(4) În cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, preşedintele completului va lua măsuri pentru desemnarea
avocatului din oficiu.
(5) În situaţia în care în aceeaşi cauză au calitatea de inculpat atât persoana juridică, cât şi reprezentanţii legali ai
acesteia, preşedintele verifică dacă inculpatul persoană juridică şi-a desemnat un reprezentant, iar în caz contrar,
procedează la desemnarea unui reprezentant, din rândul practicienilor în insolvenţă.
(6) De asemenea, preşedintele verifică îndeplinirea dispoziţiilor privind citarea şi, după caz, procedează la completarea
ori refacerea acestora.
(7) Preşedintele completului se îngrijeşte ca lista cauzelor fixate pentru judecată să fie întocmită şi afişată la instanţă,
cu 24 de ore înaintea termenului de judecată.
(8) La întocmirea listei se ţine seama de data intrării cauzelor la instanţă, dându-se întâietate cauzelor în care sunt
deţinuţi sau arestaţi la domiciliu şi celor cu privire la care legea prevede că judecata se face de urgenţă.
Art. 362: Măsurile preventive în cursul judecăţii
(1) Instanţa se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a
măsurilor preventive.
(2) În cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, instanţa este datoare să verifice, în cursul
judecăţii, în şedinţă publică, legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 208.
(la data 07-iul-2014 Art. 362, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul I a fost in legatura cu Decizia 11/2014 )

Art. 363: Participarea procurorului la judecată
(1) Participarea procurorului la judecată este obligatorie.
(2) În cursul judecăţii, procurorul exercită rol activ, în vederea aflării adevărului şi a respectării dispoziţiilor legale.
(3) În cursul judecăţii, procurorul formulează cereri, ridică excepţii şi pune concluzii. Cererile şi concluziile procurorului
trebuie să fie motivate.
(4) Când apreciază că există vreuna dintre cauzele care împiedică exercitarea acţiunii penale, procurorul pune, după
caz, concluzii de achitare sau de încetare a procesului penal.
(la data 01-feb-2014 Art. 363, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 235. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 364: Participarea inculpatului la judecată şi drepturile acestuia
(1) Judecata cauzei are loc în prezenţa inculpatului. Aducerea inculpatului aflat în stare de deţinere la judecată este
obligatorie. Se consideră că este prezent şi inculpatul privat de libertate care, cu acordul său şi în prezenţa apărătorului
ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a interpretului, participă la judecată prin videoconferinţă, la locul de deţinere.
(la data 23-mai-2016 Art. 364, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. II, punctul 95. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Judecata poate avea loc în lipsa inculpatului dacă acesta este dispărut, se sustrage de la judecată ori şi-a schimbat
adresa fără a o aduce la cunoştinţa organelor judiciare şi, în urma verificărilor efectuate, nu i se cunoaşte noua adresă.
(3) Judecata poate de asemenea avea loc în lipsa inculpatului dacă, deşi legal citat, acesta lipseşte în mod nejustificat
de la judecarea cauzei.
(4) Pe tot parcursul judecăţii, inculpatul, inclusiv în cazul în care este privat de libertate, poate cere, în scris, să fie
judecat în lipsă, fiind reprezentat de avocatul său ales sau din oficiu. În cazul în care inculpatul aflat în stare de deţinere
a solicitat să fie judecat în lipsă, instanţa poate dispune, la cerere sau din oficiu, ca acesta să poată pună concluzii în
cadrul dezbaterilor şi să i se dea cuvântul prin intermediul videoconferinţei, în prezenţa apărătorului ales sau din oficiu.
(la data 23-mai-2016 Art. 364, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. II, punctul 95. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(5) Dacă apreciază necesară prezenţa inculpatului, instanţa poate dispune aducerea acestuia cu mandat de aducere.
(6) Inculpatul poate formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii, inclusiv în situaţia prevăzută la alin. (1) teza finală.
(la data 23-mai-2016 Art. 364, alin. (6) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. II, punctul 95. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 365: Participarea celorlalte părţi la judecată şi drepturile acestora
(1) Partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot fi reprezentate de avocat.
(2) Partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii.
Art. 366: Participarea persoanei vătămate şi a altor subiecţi procesuali la judecată şi drepturile acestora
(1) Persoana vătămată poate fi reprezentată de avocat.
(2) Persoana vătămată poate formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii în latura penală a cauzei.
(3) Persoanele ale căror bunuri sunt supuse confiscării pot fi reprezentate de avocat şi pot formula cereri, ridica
excepţii şi pune concluzii cu privire la măsura confiscării.
(la data 01-feb-2014 Art. 366 din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 237. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 367: Suspendarea judecăţii
(1) Când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să
participe la judecată, instanţa dispune, prin încheiere, suspendarea judecăţii până când starea sănătăţii inculpatului va
permite participarea acestuia la judecată.
(1 1 ) Instanţa dispune suspendarea judecăţii numai dacă, luând în considerare toate circumstanţele cauzei, apreciază
că suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin intermediul videoconferinţei ori că audierea
lui în acest mod ar aduce atingere drepturilor sale ori bunei desfăşurări a judecăţii.
(1 2 ) Dacă nu se dispune suspendarea judecăţii, audierea suspectului sau inculpatului la locul unde se află sau prin
videoconferinţă nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului.
(la data 05-nov-2020 Art. 367, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul I completat de Art. II, punctul 5. din Legea 228/2020 )

(2) Dacă sunt mai mulţi inculpaţi, iar temeiul suspendării priveşte numai pe unul dintre ei şi disjungerea nu este posibilă,
se dispune suspendarea întregii cauze.
(3) Suspendarea judecăţii se dispune şi pe perioada desfăşurării procedurii de mediere, potrivit legii.
(4) Încheierea dată în primă instanţă prin care s-a dispus cu privire la suspendarea cauzei poate fi atacată separat cu
contestaţie la instanţa ierarhic superioară în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru procuror, părţile şi persoana
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vătămată prezente, şi de la comunicare, pentru părţile sau persoana vătămată care lipsesc. Contestaţia se depune la
instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare,
în termen de 48 de ore de la înregistrare.
(la data 05-nov-2020 Art. 367, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. II, punctul 6. din Legea 228/2020 )

(5) Contestaţia nu suspendă executarea şi se judecă în termen de 3 zile de la primirea dosarului.
(6) Procesul penal se reia din oficiu de îndată ce inculpatul poate participa la judecată sau la încheierea procedurii de
mediere, potrivit legii.
(7) Instanţa de judecată este obligată să verifice periodic, dar nu mai târziu de 3 luni, dacă mai subzistă cauza care a
determinat suspendarea judecăţii.
(8) Dacă inculpatul se află în arest la domiciliu sau este arestat preventiv ori faţă de inculpat s-a dispus măsura
controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 208.
(la data 02-mai-2016 Art. 367, alin. (8) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(9) Ridicarea unei excepţii de neconstituţionalitate nu suspendă judecarea cauzei.
Art. 368: Suspendarea judecăţii în caz de extrădare activă
(1) În cazul în care, potrivit legii, se cere extrădarea unei persoane în vederea judecării într-o cauză penală, instanţa pe
rolul căreia se află cauza poate dispune, prin încheiere motivată, suspendarea judecăţii până la data la care statul
solicitat va comunica hotărârea sa asupra cererii de extrădare. Încheierea instanţei este supusă contestaţiei în termen
de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă, la instanţa ierarhic superioară.
(la data 01-feb-2014 Art. 368, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 238. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Dacă se solicită extrădarea unui inculpat judecat într-o cauză cu mai mulţi inculpaţi, instanţa poate dispune, în
interesul unei bune judecăţi, disjungerea cauzei.
(la data 01-feb-2014 Art. 368, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 238. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei,
instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
(4) Contestaţia nu suspendă executarea şi se judecă în şedinţă publică, în termen de 5 zile de la primirea dosarului, cu
citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului.
(la data 23-mai-2016 Art. 368, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. II, punctul 96. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 369: Notele privind desfăşurarea şedinţei de judecată
(1) Desfăşurarea şedinţei de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice audio.
(2) În cursul şedinţei de judecată grefierul ia note cu privire la desfăşurarea procesului. Procurorul şi părţile pot cere
citirea notelor şi vizarea lor de către preşedinte.
(3) După terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces primesc, la cerere, câte o copie de pe notele
grefierului.
(4) Notele grefierului pot fi contestate cel mai târziu la termenul următor.
(5) În caz de contestare de către participanţii la proces a notelor grefierului, acestea vor fi verificate şi, eventual,
completate ori rectificate pe baza înregistrărilor din şedinţa de judecată.
(6) La cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea
ce priveşte cauza lor, cu excepţia situaţiilor în care şedinţa nu a fost publică în tot sau în parte.
(la data 23-mai-2016 Art. 369, alin. (5) din partea 2, titlul III, capitolul I completat de Art. II, punctul 97. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 370: Felul hotărârilor
(1) Hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima instanţă de judecată sau prin care aceasta se dezînvesteşte
fără a soluţiona cauza se numeşte sentinţă. Instanţa se pronunţă prin sentinţă şi în alte situaţii prevăzute de lege.
(2) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra apelului, recursului în casaţie şi recursului în interesul legii se
numeşte decizie. Instanţa se pronunţă prin decizie şi în alte situaţii prevăzute de lege.
(la data 01-feb-2014 Art. 370, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 239. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Toate celelalte hotărâri pronunţate de instanţe în cursul judecăţii se numesc încheieri.
(4) Desfăşurarea procesului în şedinţa de judecată se consemnează într-o încheiere care cuprinde:
a) ziua, luna, anul şi denumirea instanţei;
b) menţiunea dacă şedinţa a fost sau nu publică;
c) numele şi prenumele judecătorilor, procurorului şi grefierului;
d) numele şi prenumele părţilor, avocaţilor şi ale celorlalte persoane care participă în proces şi care au fost prezente la
judecată, precum şi ale celor care au lipsit, cu arătarea calităţii lor procesuale şi cu menţiunea privitoare la îndeplinirea
procedurii;
e) fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată şi textele de lege în care a fost încadrată fapta;
(la data 01-feb-2014 Art. 370, alin. (4), litera E. din partea 2, titlul III, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 239. din titlul III din Legea
255/2013 )

f) mijloacele de probă care au fost supuse dezbaterii contradictorii;
g) cererile de orice natură formulate de procuror, de persoana vătămată, de părţi şi de ceilalţi participanţi la proces;
h) concluziile procurorului, ale persoanei vătămate şi ale părţilor;
i) măsurile luate în cursul şedinţei.
(5) Încheierea se întocmeşte de grefier în termen de cel mult 72 de ore de la terminarea şedinţei şi se semnează de
preşedintele completului de judecată şi de grefier.
(6) Când hotărârea se pronunţă în ziua în care a avut loc judecata, nu se întocmeşte încheierea.
CAPIT OLUL II: Judecata în primă instanţă
SECŢ IUNEA 1: Desfăşurarea judecării cauzelor
Art. 371: Obiectul judecăţii
Judecata se mărgineşte la faptele şi la persoanele arătate în actul de sesizare a instanţei.
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Art. 372: Verificările privitoare la inculpat
(1) La termenul de judecată, după strigarea cauzei şi apelul părţilor, preşedintele verifică identitatea inculpatului.
(2) În cazul inculpatului persoană juridică, preşedintele face verificări cu privire la denumire, sediul social şi sediile
secundare, codul unic de identificare, identitatea şi calitatea persoanelor abilitate să îl reprezinte.
Art. 373: Măsurile premergătoare privind martorii, experţii şi interpreţii
(1) După apelul martorilor, experţilor şi interpreţilor, preşedintele cere martorilor prezenţi să părăsească sala de
şedinţă şi le pune în vedere să nu se îndepărteze fără încuviinţarea sa.
(2) Experţii rămân în sala de şedinţă, în afară de cazul în care instanţa dispune altfel.
(3) Martorii, experţii şi interpreţii prezenţi pot fi ascultaţi, chiar dacă nu au fost citaţi sau nu au primit citaţie, însă numai
după ce s-a stabilit identitatea lor, ţinându-se seama de dispoziţiile art. 122.
Art. 374: Aducerea la cunoştinţă a învinuirii, lămuriri şi cereri
(1) La primul termen la care procedura de citare este legal îndeplinită şi cauza se află în stare de judecată, preşedintele
dispune ca grefierul să dea citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată ori, după caz, a celui prin care s-a
dispus începerea judecăţii sau să facă o prezentare succintă a acestuia.
(2) Preşedintele explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, îl înştiinţează pe inculpat cu privire la dreptul de
a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la
dreptul de a pune întrebări coinculpaţilor, persoanei vătămate, celorlalte părţi, martorilor, experţilor şi de a da explicaţii
în tot cursul cercetării judecătoreşti, când socoteşte că este necesar.
(3) Preşedintele încunoştinţează partea civilă, partea responsabilă civilmente şi persoana vătămată cu privire la probele
administrate în faza urmăririi penale care au fost excluse şi care nu vor fi avute în vedere la soluţionarea cauzei şi pune
în vedere persoanei vătămate că se poate constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătoreşti.
(4) În cazurile în care acţiunea penală nu vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă, preşedintele
pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul
urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi şi de persoana vătămată, dacă recunoaşte în totalitate faptele
reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10).
(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 98. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(5) Preşedintele întreabă procurorul, părţile şi persoana vătămată dacă propun administrarea de probe.
(6) În cazul în care se propun probe, trebuie să se arate faptele şi împrejurările ce urmează a fi dovedite, mijloacele
prin care pot fi administrate aceste probe, locul unde se află aceste mijloace, iar în ceea ce priveşte martorii şi experţii,
identitatea şi adresa acestora.
(7) Probele administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de către părţi sau de către persoana vătămată nu se
readministrează în cursul cercetării judecătoreşti. Acestea sunt puse în dezbaterea contradictorie a părţilor, a persoanei
vătămate şi a procurorului şi sunt avute în vedere de instanţă la deliberare.
(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (7) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 98. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(8) Probele prevăzute la alin. (7) pot fi administrate din oficiu de către instanţă, dacă apreciază că este necesar pentru
aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei.
(9) Procurorul, persoana vătămată şi părţile pot cere administrarea de probe noi şi în cursul cercetării judecătoreşti.
(10) Instanţa poate dispune din oficiu administrarea de probe necesare pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a
cauzei.
(la data 01-feb-2014 Art. 374 din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 240. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 375: Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii
(1) Dacă inculpatul solicită ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. (4), instanţa procedează la
ascultarea acestuia, după care, luând concluziile procurorului şi ale celorlalte părţi, se pronunţă asupra cererii.
(1 1 ) Inculpatul poate recunoaşte faptele şi solicita judecarea cauzei în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. (4) şi prin
înscris autentic.
(1 2 ) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (1 1 ), dacă inculpatul este minor, este necesară şi încuviinţarea reprezentantului
său legal.
(la data 23-mai-2016 Art. 375, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 99. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Dacă admite cererea, instanţa întreabă părţile şi persoana vătămată dacă propun administrarea de probe cu
înscrisuri.
(3) Dacă respinge cererea, instanţa procedează potrivit art. 374 alin. (5)-(10).
(la data 01-feb-2014 Art. 375 din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 241. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 376: Ordinea cercetării judecătoreşti
(1) Instanţa începe efectuarea cercetării judecătoreşti când cauza se află în stare de judecată.
(2) Ordinea de efectuare a actelor de cercetare judecătorească este cea prevăzută în dispoziţiile cuprinse în prezenta
secţiune.
(3) După audierea inculpatului, a persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente, se procedează la
administrarea probelor încuviinţate.
(4) Administrarea de probe din oficiu poate fi făcută oricând pe parcursul cercetării judecătoreşti.
(5) Instanţa poate dispune schimbarea ordinii, când aceasta este necesară.
Art. 377: Cercetarea judecătorească în cazul recunoaşterii învinuirii
(1) Dacă a dispus ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 375 alin. (1), instanţa administrează proba cu
înscrisurile încuviinţate.
(2) Înscrisurile pot fi prezentate la termenul la care instanţa se pronunţă asuprea cererii prevăzute la art. 375 alin. (1)
sau la un termen ulterior, acordat în acest scop. Pentru prezentarea de înscrisuri instanţa nu poate acorda decât un
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singur termen.
(3) Dispoziţiile art. 383 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(4) Dacă instanţa constată, din oficiu, la cererea procurorului sau a părţilor, că încadrarea juridică dată faptei prin actul
de sesizare trebuie schimbată, este obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are
dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă. Dispoziţiile art. 386 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(5) Dacă pentru stabilirea încadrării juridice, precum şi dacă, după schimbarea încadrării juridice, este necesară
administrarea altor probe, instanţa, luând concluziile procurorului şi ale părţilor, dispune efectuarea cercetării
judecătoreşti, dispoziţiile art. 374 alin. (5)-(10) aplicându-se în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 377 din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 242. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 378: Audierea inculpatului
(1) Inculpatul este lăsat să arate tot ce ştie despre fapta pentru care a fost trimis în judecată, apoi i se pot pune
întrebări în mod nemijlocit de către procuror, de persoana vătămată, de partea civilă, de partea responsabilă
civilmente, de ceilalţi inculpaţi, precum şi de avocaţii acestora şi de avocatul inculpatului a cărui audiere se face.
Preşedintele şi ceilalţi membri ai completului pot, de asemenea, pune întrebări, dacă apreciază necesar, pentru justa
soluţionare a cauzei.
(la data 01-feb-2014 Art. 378, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 243. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Instanţa poate respinge întrebările care nu sunt concludente şi utile cauzei. Întrebările respinse se consemnează în
încheierea de şedinţă.
(3) În situaţiile în care legea prevede posibilitatea ca inculpatul să fie obligat la prestarea unei munci neremunerate în
folosul comunităţii, acesta va fi întrebat dacă îşi manifestă acordul în acest sens, în cazul în care va fi găsit vinovat.
(la data 01-feb-2014 Art. 378, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 243. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Când inculpatul nu îşi mai aminteşte anumite fapte sau împrejurări ori când există contraziceri între declaraţiile
făcute de inculpat în instanţă şi cele date anterior, preşedintele îi cere acestuia explicaţii şi poate da citire, în întregime
sau în parte, declaraţiilor anterioare.
(la data 01-feb-2014 Art. 378, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 243. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) Când inculpatul refuză să dea declaraţii, instanţa dispune citirea declaraţiilor pe care acesta le-a dat anterior.
(la data 01-feb-2014 Art. 378, alin. (5) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 243. din titlul III din Legea
255/2013 )

(6) Inculpatul poate fi reascultat ori de câte ori este necesar.
Art. 379: Audierea coinculpaţilor
(1) Dacă sunt mai mulţi inculpaţi, audierea fiecăruia dintre ei se face în prezenţa celorlalţi inculpaţi.
(2) Când interesul aflării adevărului o cere, instanţa poate dispune audierea vreunuia dintre inculpaţi fără ca ceilalţi să fie
de faţă.
(3) Declaraţiile luate separat sunt citite în mod obligatoriu celorlalţi inculpaţi, după audierea lor.
(4) Inculpatul poate fi din nou audiat în prezenţa celorlalţi inculpaţi sau a unora dintre ei.
Art. 380: Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
(1) Instanţa procedează la audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente potrivit
dispoziţiilor art. 111 şi 112, după ascultarea inculpatului şi, după caz, a coinculpaţilor.
(2) Persoanele menţionate sunt lăsate să arate tot ce ştiu despre fapta care face obiectul judecăţii, apoi li se pot pune
în mod nemijlocit întrebări de către procuror, inculpat, avocatul inculpatului, persoana vătămată, partea civilă, partea
responsabilă civilmente şi avocaţii acestora. Preşedintele şi ceilalţi membri ai completului pot de asemenea pune
întrebări, dacă apreciază necesar, pentru justa soluţionare a cauzei.
(3) Instanţa poate respinge întrebările care nu sunt concludente şi utile cauzei. Întrebările respinse se consemnează în
încheierea de şedinţă.
(4) Persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot fi reascultate ori de câte ori este necesar.
Art. 381: Audierea martorului şi a expertului
(1) Audierea martorului se face potrivit dispoziţiilor art. 119-124, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Dacă martorul a fost propus de către procuror, acestuia i se pot pune în mod nemijlocit întrebări de către procuror,
inculpat, persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente. Dacă martorul sau expertul a fost propus de
către una dintre părţi, i se pot pune întrebări de către aceasta, de către procuror, persoana vătămată şi de către
celelalte părţi.
(3) Preşedintele şi ceilalţi membri ai completului pot adresa întrebări martorului ori de câte ori consideră necesar,
pentru justa soluţionare a cauzei.
(la data 01-feb-2014 Art. 381, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 244. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Instanţa poate respinge întrebările care nu sunt concludente şi utile cauzei. Întrebările respinse se consemnează în
încheierea de şedinţă.
(5) Martorul care posedă un înscris în legătură cu depoziţia făcută poate să îl citească în instanţă. Procurorul şi părţile
au dreptul să examineze înscrisul, iar instanţa poate dispune reţinerea înscrisului la dosar, în original sau în copie.
(6) Când martorul nu îşi mai aminteşte anumite fapte sau împrejurări ori când există contraziceri între declaraţiile
făcute în instanţă şi cele date anterior, după ce martorul a fost lăsat să declare tot ceea ce ştie, preşedintele poate da
citire, în întregime sau în parte, declaraţiilor anterioare.
(la data 01-feb-2014 Art. 381, alin. (6) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 244. din titlul III din Legea
255/2013 )

(7) Dacă audierea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, iar în faza de urmărire penală acesta a dat declaraţii în
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faţa organelor de urmărire penală sau a fost ascultat de către judecătorul de drepturi şi libertăţi în condiţiile art. 308,
instanţa dispune citirea depoziţiei date de acesta în cursul urmăririi penale şi ţine seama de ea la judecarea cauzei.
(8) Dacă unul sau mai mulţi martori lipsesc, instanţa poate dispune motivat fie continuarea judecăţii, fie amânarea
cauzei. Martorul a cărui lipsă nu este justificată poate fi adus cu mandat de aducere.
(la data 01-feb-2014 Art. 381, alin. (8) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 244. din titlul III din Legea
255/2013 )

(9) Martorii audiaţi rămân în sală, la dispoziţia instanţei, până la terminarea actelor de cercetare judecătorească care
se efectuează în şedinţa respectivă. Dacă instanţa găseşte necesar, poate dispune retragerea lor sau a unora dintre ei
din sala de şedinţă, în vederea reaudierii ori a confruntării lor.
(10) Instanţa, luând concluziile procurorului, persoanei vătămate şi ale părţilor, poate încuviinţa plecarea martorilor,
după audierea lor.
(la data 01-feb-2014 Art. 381, alin. (10) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 244. din titlul III din Legea
255/2013 )

(11) Dispoziţiile alin. (1)-(10) se aplică în mod corespunzător şi în caz de audiere a expertului sau interpretului.
(12) Dispoziţiile art. 130-134 şi art. 306 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 381, alin. (12) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 244. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 382: Consemnarea declaraţiilor
Declaraţiile şi răspunsurile inculpaţilor, ale martorilor ori ale altor persoane audiate în cauză se consemnează întocmai
în condiţiile prevăzute la art. 110 alin. (1)-(4), întrebările respinse urmând a fi consemnate în încheierea de şedinţă
potrivit art. 378-380.
Art. 383: Renunţarea la probe şi imposibilitatea administrării probelor
(1) Procurorul, persoana vătămată şi părţile pot renunţa la probele pe care le-au propus.
(2) După punerea în discuţie a renunţării, instanţa poate dispune ca proba să nu mai fie administrată, dacă apreciază
că nu mai este necesar.
(3) Dacă în cursul cercetării judecătoreşti administrarea unei probe anterior admise apare ca inutilă sau nu mai este
posibilă, instanţa, după ce ascultă procurorul, persoana vătămată şi părţile, poate dispune ca acea probă să nu mai fie
administrată.
(4) Dacă imposibilitatea de administrare se referă la o probă administrată în faza de urmărire penală şi încuviinţată de
instanţă, aceasta este pusă în discuţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului şi se ţine seama de ea la
judecarea cauzei.
Art. 384: Prezentarea mijloacelor materiale de probă
Când în cauza supusă judecăţii există mijloace materiale de probă, instanţa, la cerere sau din oficiu, dispune aducerea
şi prezentarea acestora, dacă este posibil.
Art. 385: Amânarea pentru probe noi
Dacă din cercetarea judecătorească rezultă că pentru lămurirea faptelor sau împrejurărilor cauzei este necesară
administrarea de probe noi, instanţa dispune fie judecarea cauzei în continuare, fie amânarea ei pentru administrarea
probelor.
Art. 386: Schimbarea încadrării juridice
(1) Dacă în cursul judecăţii se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi
schimbată, instanţa este obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să
ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti apărarea.
(la data 01-feb-2014 Art. 386, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 245. din titlul III din Legea
255/2013 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 377 alin. (4) teza întâi
şi art. 386 alin. (1) sunt constituţionale în măsura în care instanţa de judecată se pronunţă cu privire la schimbarea
încadrării juridice date faptei prin actul de sesizare printr-o hotărâre judecătorească care nu soluţionează fondul cauzei.
(la data 20-iun-2019 Art. 386, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 250/2019 )

(2) Dacă noua încadrare juridică vizează o infracţiune pentru care este necesară plângerea prealabilă a persoanei
vătămate, instanţa de judecată cheamă persoana vătămată şi o întreabă dacă înţelege să facă plângere prealabilă. În
situaţia în care persoana vătămată formulează plângere prealabilă, instanţa continuă cercetarea judecătorească, în caz
contrar dispunând încetarea procesului penal.
Art. 387: Terminarea cercetării judecătoreşti
(1) Înainte de a declara terminată cercetarea judecătorească, preşedintele întreabă procurorul, persoana vătămată şi
părţile dacă mai au de dat explicaţii ori de formulat cereri noi pentru completarea cercetării judecătoreşti.
(2) Dacă nu s-au formulat cereri sau dacă cererile formulate au fost respinse ori dacă s-au efectuat completările
cerute, preşedintele declară terminată cercetarea judecătorească.
Art. 388: Dezbaterile şi ordinea în care se dă cuvântul
(1) După terminarea cercetării judecătoreşti se trece la dezbateri, dându-se cuvântul în următoarea ordine:
procurorului, persoanei vătămate, părţii civile, părţii responsabile civilmente şi inculpatului.
(2) Preşedintele poate da cuvântul şi în replică.
(3) Durata concluziilor procurorului, ale părţilor, ale persoanei vătămate şi ale avocaţilor acestora poate fi limitată.
Preşedintele completului poate hotărî că acestea trebuie să aibă o durată similară.
(4) Preşedintele are dreptul să îi întrerupă pe cei care au cuvântul, dacă în susţinerile lor depăşesc limitele cauzei ce se
judecă.
(5) [textul din Art. 388, alin. (5) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
102, punctul 246. din titlul III din Legea 255/2013]
(6) Pentru motive temeinice dezbaterile pot fi întrerupte. Întreruperea nu poate fi mai mare de 3 zile.
Art. 389: Ultimul cuvânt al inculpatului
(1) Înainte de a încheia dezbaterile, preşedintele dă ultimul cuvânt inculpatului personal.
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(2) În timpul în care inculpatul are ultimul cuvânt nu i se pot pune întrebări. Dacă inculpatul relevă fapte sau împrejurări
noi, esenţiale pentru soluţionarea cauzei, instanţa dispune reluarea cercetării judecătoreşti.
Art. 390: Concluziile scrise
(1) Instanţa poate cere părţilor, după închiderea dezbaterilor, să depună concluzii scrise.
(2) Procurorul, persoana vătămată şi părţile pot depune concluzii scrise, chiar dacă nu au fost cerute de instanţă.
SECŢ IUNEA 2: Deliberarea şi hotărârea instanţei
Art. 391: Soluţionarea cauzei
(1) Deliberarea şi pronunţarea hotărârii se fac în ziua în care au avut loc dezbaterile sau la o dată ulterioară, dar nu mai
târziu de 15 zile de la închiderea dezbaterilor.
(la data 01-feb-2014 Art. 391, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 247. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) În situaţii excepţionale, când, raportat la complexitatea cauzei, deliberarea şi pronunţarea nu pot avea loc în
termenul prevăzut la alin. (1), instanţa poate amâna pronunţarea o singură dată pentru cel mult 15 zile.
(3) Preşedintele completului informează părţile prezente asupra datei la care se va pronunţa hotărârea.
Art. 392: Deliberarea
(1) La deliberare iau parte numai membrii completului în faţa căruia a avut loc dezbaterea.
(2) Completul de judecată deliberează în secret.
Art. 393: Obiectul deliberării
(1) Completul de judecată deliberează mai întâi asupra chestiunilor de fapt şi apoi asupra chestiunilor de drept.
(2) Deliberarea poartă asupra existenţei faptei şi vinovăţiei inculpatului, asupra stabilirii pedepsei, asupra stabilirii măsurii
educative ori măsurii de siguranţă, dacă este cazul să fie luată, precum şi asupra deducerii duratei măsurilor preventive
privative de libertate şi a internării medicale.
(3) Completul de judecată deliberează şi asupra reparării pagubei produse prin infracţiune, asupra măsurilor preventive
şi asigurătorii, a mijloacelor materiale de probă, a cheltuielilor judiciare, precum şi asupra oricărei alte probleme privind
justa soluţionare a cauzei.
(4) Toţi membrii completului de judecată au îndatorirea să îşi spună părerea asupra fiecărei chestiuni.
(5) Preşedintele îşi spune părerea cel din urmă.
Art. 394: Luarea hotărârii
(1) Hotărârea trebuie să fie rezultatul acordului membrilor completului de judecată asupra soluţiilor date chestiunilor
supuse deliberării.
(2) Când unanimitatea nu poate fi întrunită, hotărârea se ia cu majoritate.
(3) Dacă din deliberare rezultă mai mult decât două păreri, judecătorul care opinează pentru soluţia cea mai severă
trebuie să se alăture celei mai apropiate de părerea sa.
(4) Motivarea opiniei separate este obligatorie.
(5) În situaţia în care în cadrul completului de judecată nu se poate întruni majoritatea ori unanimitatea, judecarea
cauzei se reia în complet de divergenţă.
Art. 395: Reluarea cercetării judecătoreşti sau a dezbaterilor
(1) Dacă în cursul deliberării instanţa apreciază că o anumită împrejurare trebuie lămurită şi este necesară reluarea
cercetării judecătoreşti sau a dezbaterilor, repune cauza pe rol. Prevederile privind citarea se aplică în mod
corespunzător.
(2) Dacă judecata a avut loc în condiţiile art. 375 alin. (1) şi (2), iar instanţa constată că pentru soluţionarea acţiunii
penale se impune administrarea altor probe în afara înscrisurilor prevăzute la art. 377 alin. (1)-(3), repune cauza pe rol
şi dispune efectuarea cercetării judecătoreşti.
(la data 01-feb-2014 Art. 395 din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 248. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 396: Rezolvarea acţiunii penale
(1) Instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, renunţarea la aplicarea
pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal.
(2) Condamnarea se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie
infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.
(3) Renunţarea la aplicarea pedepsei se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta
există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, în condiţiile art. 80-82 din Codul penal.
(la data 01-feb-2014 Art. 396, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 249. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Amânarea aplicării pedepsei se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta
există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, în condiţiile art. 83-90 din Codul penal.
(la data 01-feb-2014 Art. 396, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 249. din titlul III din Legea
255/2013 )

(5) Achitarea inculpatului se pronunţă în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d).
(la data 23-mai-2016 Art. 396, alin. (5) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 100. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(6) Încetarea procesului penal se pronunţă în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. e)-j).
(7) Dacă inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit art. 18 şi se constată, ca urmare a continuării
procesului, că sunt incidente cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d), instanţa de judecată pronunţă achitarea.
(8) Dacă inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit art. 18 şi se constată că nu sunt incidente cazurile
prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d), instanţa de judecată pronunţă încetarea procesului penal.
(la data 01-feb-2014 Art. 396, alin. (8) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 249. din titlul III din Legea
255/2013 )

(9) În cazul în care, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecăţii, faţă de inculpat s-a
luat măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune sau s-a dispus înlocuirea unei alte măsuri preventive cu
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măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune şi inculpatul este condamnat la pedeapsa amenzii, instanţa dispune
plata acesteia din cauţiune, potrivit dispoziţiilor art. 217.
(10) Când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1), (11 ) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să
aibă loc în aceste condiţii a fost respinsa sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condiţiile art. 377 alin. (5)
ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea recunoscută de către inculpat, în caz de
condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se
reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime. Pentru inculpaţii minori, instanţa va avea în vedere
aceste aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe
care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.
(la data 23-mai-2016 Art. 396, alin. (10) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 100. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

*) În aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 din Codul de procedură penală stabileşte că procurorul nu poate, în faza de
urmărire penală, în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, să reţină dispoziţiile art. 396 alin. (10) din Codul
de procedură penală, cu consecinţe directe asupra reducerii limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea
săvârşită
(la data 22-dec-2014 Art. 396, alin. (10) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
25/2014 )

*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie admite recursul în interesul legii şi în interpretarea şi aplicarea unitară a
prevederilor art. 396 alin. (10) stabileşte următoarele:
În ipoteza în care instanţa a admis cererea inculpatului de judecare în procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii, iar
cauza a fost judecată potrivit acestei proceduri, nu este posibilă pronunţarea unei hotărâri de achitare întemeiate pe
dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a şi lit. c) din Codul de procedură penală.
(la data 03-iul-2019 Art. 396, alin. (10) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
4/2019 )

Art. 397: Rezolvarea acţiunii civile
(1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre şi asupra acţiunii civile.
(2) În cazul când admite acţiunea civilă, instanţa examinează, potrivit art. 249-254, necesitatea luării măsurilor
asigurătorii privind reparaţiile civile, dacă asemenea măsuri nu au fost luate anterior.
(3) De asemenea, instanţa se pronunţă prin hotărâre şi asupra restituirii lucrurilor şi restabilirii situaţiei anterioare,
potrivit dispoziţiilor art. 255 şi 256.
(4) Dispoziţiile din hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii şi restituirea lucrurilor sunt executorii.
(5) În cazul în care, potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (5), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă, măsurile asigurătorii
se menţin. Aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în
termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.
(6) În cazul în care, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecăţii, faţă de inculpat s-a
luat măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune sau s-a dispus înlocuirea unei alte măsuri preventive cu
măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune şi este admisă acţiunea civilă, instanţa dispune plata din cauţiune a
despăgubirilor acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracţiune, potrivit dispoziţiilor art. 217.
Art. 398: Cheltuielile judiciare
Instanţa se pronunţă prin hotărâre şi asupra cheltuielilor judiciare, potrivit dispoziţiilor art. 272-276.
Art. 399: Dispoziţiile cu privire la măsurile preventive
(1) Instanţa are obligaţia ca, prin hotărâre, să se pronunţe asupra menţinerii, revocării, înlocuirii ori încetării de drept a
măsurii preventive dispuse pe parcursul procesului penal cu privire la inculpat.
(2) În caz de renunţare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei, de achitare sau de încetare a procesului
penal, instanţa dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv.
(3) De asemenea, instanţa dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv atunci când pronunţă:
a) o pedeapsă cu închisoare cel mult egală cu durata reţinerii, arestului la domiciliu şi arestării preventive;
(la data 23-mai-2016 Art. 399, alin. (3), litera A. din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 101. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

b) o pedeapsă cu închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere;
c) o pedeapsă cu amendă, care nu însoţeşte pedeapsa închisorii;
d) o măsură educativă neprivativă de libertate.
(la data 23-mai-2016 Art. 399, alin. (3), litera D. din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 101. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

(4) Hotărârea pronunţată în condiţiile alin. (1)-(3) cu privire la măsurile preventive este executorie.
(la data 23-mai-2016 Art. 399, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 102. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(5) Când, potrivit dispoziţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), inculpatul este pus în libertate, instanţa comunică aceasta
administraţiei locului de deţinere.
(6) Inculpatul condamnat de prima instanţă şi aflat în stare de arest preventiv este liberat de îndată ce durata reţinerii
şi cea a arestării devin egale cu durata pedepsei pronunţate, deşi hotărârea nu este definitivă. Liberarea se dispune de
administraţia locului de deţinere, căreia i se comunică, îndată după pronunţarea hotărârii, o copie de pe dispozitiv sau
extras.
(7) În caz de renunţare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei, de achitare sau de încetare a procesului
penal, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii faţă de inculpat s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pe
cauţiune, instanţa va dispune restituirea sumei depuse drept cauţiune, dacă nu s-a dispus plata din aceasta a
despăgubirilor acordate pentru repararea pagubelor şi dacă nu s-a dispus plata din cauţiune prevăzută la art. 217 alin.
(7).
(8) Instanţa dispune confiscarea cauţiunii dacă măsura controlului judiciar pe cauţiune a fost înlocuită cu măsura
arestului la domiciliu sau a arestării preventive, pentru motivele arătate la art. 217 alin. (9), şi nu s-a dispus plata din
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cauţiune a sumelor prevăzute la art. 217.
(la data 01-feb-2014 Art. 399, alin. (8) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 251. din titlul III din Legea
255/2013 )

(9) Durata măsurii arestului la domiciliu se deduce din pedeapsa aplicată prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu
cu o zi din pedeapsă.
(la data 23-mai-2016 Art. 399, alin. (9) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 102. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(10) După pronunţarea hotărârii, până la sesizarea instanţei de apel, instanţa poate dispune, la cerere sau din oficiu,
luarea, revocarea, înlocuirea sau menţinerea unei măsuri preventive cu privire la inculpatul condamnat, în condiţiile legii.
(la data 23-mai-2016 Art. 399, alin. (10) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 102. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 400: Minuta
(1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul
hotărârii. Minuta se semnează de membrii completului de judecată.
(2) Întocmirea minutei este obligatorie în cazurile în care judecătorul sau instanţa dispune asupra măsurilor preventive
şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.
(3) Minuta se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se
depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanţei.
Art. 401: Cuprinsul hotărârii
Hotărârea prin care instanţa penală soluţionează fondul cauzei trebuie să conţină o parte introductivă, o expunere şi
dispozitivul.
Art. 402: Conţinutul părţii introductive
(1) Partea introductivă cuprinde menţiunile prevăzute la art. 370 alin. (4).
(2) Când s-a redactat o încheiere de şedinţă, potrivit dispoziţiilor art. 370, partea introductivă se limitează numai la
următoarele menţiuni: denumirea instanţei care a judecat cauza, data pronunţării hotărârii, locul unde a fost judecată
cauza, precum şi numele şi prenumele membrilor completului de judecată, ale procurorului şi ale grefierului, făcându-se
menţiune că celelalte date au fost trecute în încheierea de şedinţă.
(3) În hotărârile instanţelor militare trebuie să se indice şi gradul militar al membrilor completului de judecată şi al
procurorului. Când inculpatul este militar, se menţionează şi gradul acestuia.
Art. 403: Conţinutul expunerii
(1) Expunerea trebuie să cuprindă:
a) datele privind identitatea părţilor;
b) descrierea faptei ce face obiectul trimiterii în judecată, cu arătarea timpului şi locului unde a fost săvârşită, precum şi
încadrarea juridică dată acesteia prin actul de sesizare;
c) motivarea soluţiei cu privire la latura penală, prin analiza probelor care au servit ca temei pentru soluţionarea laturii
penale a cauzei şi a celor care au fost înlăturate, şi motivarea soluţiei cu privire la latura civilă a cauzei, precum şi
analiza oricăror elemente de fapt pe care se sprijină soluţia dată în cauză;
d) arătarea temeiurilor de drept care justifică soluţiile date în cauză.
(2) În caz de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, expunerea trebuie să
cuprindă fiecare faptă reţinută de instanţă în sarcina inculpatului, forma şi gradul de vinovăţie, circumstanţele agravante
sau atenuante, starea de recidivă, timpul ce se deduce din pedeapsa pronunţată, respectiv timpul care se va deduce
din pedeapsa stabilită în caz de anulare sau revocare a renunţării la aplicarea pedepsei ori a amânării aplicării pedepsei,
precum şi actele din care rezultă perioada ce urmează a fi dedusă.
(la data 01-feb-2014 Art. 403, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 253. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Dacă instanţa reţine în sarcina inculpatului numai o parte dintre faptele ce formează obiectul trimiterii în judecată,
se va arăta în hotărâre pentru care anume fapte s-a pronunţat condamnarea ori, după caz, renunţarea la aplicarea
pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei şi pentru care anume fapte, încetarea procesului penal sau achitarea.
(la data 01-feb-2014 Art. 403, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 253. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) În cazul renunţării la aplicarea pedepsei şi al amânării aplicării pedepsei, precum şi în cazul suspendării executării
pedepsei sub supraveghere, se vor prezenta în hotărâre motivele care au determinat renunţarea sau amânarea ori,
după caz, suspendarea şi se vor arăta consecinţele la care persoana faţă de care s-au dispus aceste soluţii se expune
dacă va mai comite infracţiuni sau, după caz, dacă nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa
obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.
(la data 01-feb-2014 Art. 403, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 102, punctul 254. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 404: Conţinutul dispozitivului
(1) Dispozitivul trebuie să cuprindă datele prevăzute la art. 107 privitoare la persoana inculpatului, soluţia dată de
instanţă cu privire la infracţiune, indicându-se denumirea acesteia şi textul de lege în care se încadrează, iar în caz de
achitare sau de încetare a procesului penal, şi cauza pe care se întemeiază potrivit art. 16, precum şi soluţia dată cu
privire la soluţionarea acţiunii civile.
(la data 01-feb-2014 Art. 404, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 255. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Când instanţa dispune condamnarea, în dispozitiv se menţionează pedeapsa principală aplicată. În cazul în care
dispune suspendarea executării acesteia, în dispozitiv se menţionează şi măsurile de supraveghere şi obligaţiile,
prevăzute la art. 93 alin. (1)-(3) din Codul penal, pe care trebuie să le respecte condamnatul, se pun în vedere
acestuia consecinţele nerespectării lor şi ale săvârşirii de noi infracţiuni şi se indică două entităţi din comunitate unde
urmează a se executa obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, prevăzută la art. 93 alin. (3)
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din Codul penal, după consultarea listei privind posibilităţile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de
probaţiune. Consilierul de probaţiune, pe baza evaluării iniţiale, va decide în care din cele două instituţii din comunitate
menţionate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligaţia şi tipul de activitate. Când instanţa dispune
măsura educativă a supravegherii, în dispozitiv se menţionează persoana care realizează supravegherea şi îndrumarea
minorului.
(la data 01-feb-2014 Art. 404, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 255. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Când instanţa dispune renunţarea la aplicarea pedepsei, în dispozitiv se face menţiune despre aplicarea
avertismentului, potrivit art. 81 din Codul penal, iar când dispune amânarea aplicării pedepsei, în dispozitiv se
menţionează pedeapsa stabilită a cărei aplicare se amână, precum şi măsurile de supraveghere şi obligaţiile, prevăzute
la art. 85 alin. (1) şi (2) din Codul penal, pe care trebuie să le respecte inculpatul, se pun în vedere acestuia
consecinţele nerespectării lor şi ale săvârşirii de noi infracţiuni, iar dacă a impus obligaţia de a presta o muncă
neremunerată în folosul comunităţii, se menţionează două entităţi din comunitate unde urmează a se executa această
obligaţie, după consultarea listei privind posibilităţile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de
probaţiune. Consilierul de probaţiune, pe baza evaluării iniţiale, va decide în care din cele două instituţii din comunitate
menţionate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligaţia şi tipul de activitate şi îndrumarea minorului.
(la data 01-feb-2014 Art. 404, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 255. din titlul III din Legea
255/2013 )

(4) Dispozitivul trebuie să mai cuprindă, după caz, cele hotărâte de instanţă cu privire la:
a) deducerea duratei măsurii preventive privative de libertate şi a internării medicale, indicându-se partea din pedeapsă
executată în acest mod;
b) măsurile preventive;
c) măsurile asigurătorii;
d) măsurile de siguranţă;
e) cheltuielile judiciare;
f) restituirea lucrurilor;
g) restabilirea situaţiei anterioare;
h) cauţiune;
i) rezolvarea oricărei alte probleme privind justa soluţionare a cauzei.
(5) Când instanţa pronunţă pedeapsa închisorii, în dispozitiv se face menţiune că persoana condamnată este lipsită de
drepturile sau, după caz, unele dintre drepturile prevăzute la art. 65 din Codul penal, pe durata prevăzută în acelaşi
articol.
(6) Când instanţa a pronunţat pedeapsa închisorii, iar persoana vătămată a solicitat înştiinţarea cu privire la eliberarea
în orice mod sau evadarea condamnatului, instanţa face o menţiune în acest sens în dispozitivul hotărârii.
(la data 23-mai-2016 Art. 404, alin. (6) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 103. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(6 1 ) Când instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei sau interzicerea unuia sau mai multora dintre drepturile
prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. l)-o) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, odată cu aplicarea pedepsei accesorii sau a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi,
dispozitivul va cuprinde menţiunea că persoana sau persoanele beneficiare ale măsurilor de protecţie pot solicita
emiterea unui ordin european de protecţie în condiţiile legii.
(la data 23-iul-2016 Art. 404, alin. (6) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 27 din titlul II din Legea 151/2016 )

(7) Dispozitivul trebuie să cuprindă menţiunea că hotărârea este supusă apelului, cu arătarea termenului în care acesta
poate fi exercitat, indicarea datei în care hotărârea a fost pronunţată şi a faptului că pronunţarea s-a făcut în şedinţă
publică.
(la data 01-feb-2014 Art. 404, alin. (7) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 255. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 405: Pronunţarea hotărârii
(1) Hotărârea se pronunţă în şedinţă publică de către preşedintele completului de judecată, asistat de grefier.
(2) La pronunţarea hotărârii părţile nu se citează.
(3) Preşedintele completului pronunţă minuta hotărârii.
Art. 406: Redactarea şi semnarea hotărârii
(1) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunţare.
(2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei, în cel mult 30 de zile
de la pronunţare, şi se semnează de toţi membrii completului şi de grefier.
(3) Dispozitivul hotărârii trebuie să fie conform cu minuta.
(4) În caz de împiedicare a vreunuia dintre membrii completului de judecată de a semna, hotărârea se semnează în
locul acestuia de preşedintele completului. Dacă şi preşedintele completului este împiedicat a semna, hotărârea se
semnează de preşedintele instanţei. Când împiedicarea îl priveşte pe grefier, hotărârea se semnează de grefierul-şef. În
toate cazurile se face menţiune pe hotărâre despre cauza care a determinat împiedicarea.
Art. 407: Comunicarea hotărârii
(1) După pronunţare, o copie a minutei hotărârii se comunică procurorului, părţilor, persoanei vătămate şi, în cazul în
care inculpatul este arestat, administraţiei locului de deţinere, în vederea exercitării căii de atac. În cazul în care
inculpatul, partea civilă sau persoana vătămată nu înţelege limba română, o copie a minutei hotărârii i se comunică
acesteia într-o limbă pe care o înţelege. După redactarea hotărârii, acestora li se comunică hotărârea în întregul său.
(la data 23-mai-2016 Art. 407, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 104. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) În cazul în care instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere, hotărârea se comunică serviciului de probaţiune şi, după caz, organului sau autorităţii competente să
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verifice respectarea obligaţiilor dispuse de instanţă.
(la data 01-feb-2014 Art. 407 din partea 2, titlul III, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 256. din titlul III din Legea 255/2013
)

CAPIT OLUL III: Apelul
Art. 408: Hotărârile supuse apelului
(1) Sentinţele pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Încheierile pot fi atacate cu apel numai odată cu sentinţa, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate
separat cu apel.
(3) Apelul declarat împotriva sentinţei se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor.
Art. 409: Persoanele care pot face apel
(1) Pot face apel:
a) procurorul, referitor la latura penală şi latura civilă;
b) inculpatul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă;
c) partea civilă, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă, şi partea responsabilă civilmente, în ceea ce priveşte
latura civilă, iar referitor la latura penală, în măsura în care soluţia din această latură a influenţat soluţia în latura civilă;
(la data 01-feb-2014 Art. 409, alin. (1), litera C. din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 257. din titlul III din Legea
255/2013 )

d) persoana vătămată, în ceea ce priveşte latura penală;
e) martorul, expertul, interpretul şi avocatul, în ceea ce priveşte amenzile judiciare aplicate prin sentinţă, precum şi în
ceea ce priveşte cheltuielile judiciare şi indemnizaţiile cuvenite acestora;
(la data 23-mai-2016 Art. 409, alin. (1), litera E. din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. II, punctul 105. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

f) orice persoană fizică ori juridică ale cărei drepturi legitime au fost vătămate nemijlocit printr-o măsură sau printr-un
act al instanţei, în ceea ce priveşte dispoziţiile care au provocat asemenea vătămare.
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), apelul poate fi declarat şi de către reprezentantul legal ori de
către avocat, iar pentru inculpat, şi de către soţul acestuia.
Art. 410: Termenul de declarare a apelului
(1) Pentru procuror, persoana vătămată şi părţi, termenul de apel este de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, şi
curge de la comunicarea copiei minutei.
(2) În cazul prevăzut la art. 409 alin. (1) lit. e), apelul poate fi exercitat de îndată după pronunţarea încheierii prin care
s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare şi indemnizaţiilor şi cel mai târziu în 10 zile de la pronunţarea sentinţei prin care
s-a soluţionat cauza sau, după caz, în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei prin care a fost aplicată amenda
judiciară sau prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare sau indemnizaţiilor.
(la data 23-mai-2016 Art. 410, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. II, punctul 106. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 409 alin. (1) lit. f), termenul de apel este de 10 zile şi curge de la data la care
acestea au aflat despre actul sau măsura care a provocat vătămarea.
Art. 411: Repunerea în termen
(1) Apelul declarat după expirarea termenului prevăzut de lege este considerat ca fiind făcut în termen dacă instanţa de
apel constată că întârzierea a fost determinată de o cauză temeinică de împiedicare, iar cererea de apel a fost făcută în
cel mult 10 zile de la încetarea acesteia.
(2) Hotărârea este definitivă până la momentul în care instanţa de apel admite cererea de repunere în termen.
(3) Până la soluţionarea repunerii în termen, instanţa de apel poate suspenda executarea hotărârii atacate.
(4) Dispoziţiile alin. (1) şi (3) nu se aplică în situaţia redeschiderii procesului penal cerute de persoana condamnată în
lipsă.
Art. 412: Declararea şi motivarea apelului
(1) Apelul se declară prin cerere scrisă, care trebuie să conţină următoarele:
a) numărul dosarului, data şi numărul sentinţei sau încheierii atacate;
b) denumirea instanţei care a pronunţat hotărârea atacată;
c) numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul, reşedinţa sau locuinţa, precum şi semnătura
persoanei care declară apelul.
(2) Pentru persoana care nu poate să semneze, cererea va fi atestată de un grefier de la instanţa a cărei hotărâre se
atacă sau de avocat.
(3) Cererea de apel nesemnată ori neatestată poate fi confirmată în instanţă de parte ori de reprezentantul ei la primul
termen de judecată cu procedura legal îndeplinită.
(4) Apelul se motivează în scris, arătându-se motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.
(la data 01-feb-2014 Art. 412 din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 258. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 413: Instanţa la care se depune apelul
(1) Cererea de apel întocmită în condiţiile prevăzute la art. 412 se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă.
(2) Persoana care se află în stare de deţinere poate depune cererea de apel şi la administraţia locului de deţinere.
(3) Cererea de apel înregistrată sau atestată în condiţiile alin. (2) ori procesul-verbal întocmit de administraţia locului
de deţinere se înaintează de îndată instanţei a cărei hotărâre este atacată.
Art. 414: Renunţarea la apel
(1) După pronunţarea hotărârii şi până la expirarea termenului de declarare a apelului, părţile şi persoana vătămată pot
renunţa în mod expres la această cale de atac.
(2) Asupra renunţării, cu excepţia apelului care priveşte latura civilă a cauzei, se poate reveni înăuntrul termenului
pentru declararea apelului.
(3) Renunţarea sau revenirea asupra renunţării poate să fie făcută personal sau prin mandatar special.
Art. 415: Retragerea apelului
(1) Până la închiderea dezbaterilor la instanţa de apel, persoana vătămată şi oricare dintre părţi îşi pot retrage apelul
declarat. Retragerea trebuie să fie făcută personal de parte sau prin mandatar special, iar dacă partea se află în stare
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de deţinere, printr-o declaraţie atestată sau consemnată într-un proces-verbal de către administraţia locului de
deţinere. Declaraţia de retragere se poate face fie la instanţa a cărei hotărâre a fost atacată, fie la instanţa de apel.
(2) Reprezentanţii legali pot retrage apelul, cu respectarea, în ceea ce priveşte latura civilă, a condiţiilor prevăzute de
legea civilă. Inculpatul minor nu poate retrage apelul declarat personal sau de reprezentantul său legal.
(3) Apelul declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierarhic superior.
(4) Apelul declarat de procuror şi retras poate fi însuşit de partea în favoarea căreia a fost declarat.
Art. 416: Efectul suspensiv al apelului
Apelul declarat în termen este suspensiv de executare, atât în ceea ce priveşte latura penală, cât şi în ceea ce priveşte
latura civilă, în afară de cazul când legea dispune altfel.
Art. 417: Efectul devolutiv al apelului şi limitele sale
(1) Instanţa judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă declaraţia de
apel şi numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces.
(2) În cadrul limitelor prevăzute la alin. (1), instanţa este obligată ca, în afară de temeiurile invocate şi cererile
formulate de apelant, să examineze cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept.
Art. 418: Neagravarea situaţiei în propriul apel
(la data 07-iul-2014 Art. 418 din partea 2, titlul III, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2014 )

(1) Instanţa de apel, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a declarat apel.
(2) De asemenea, în apelul declarat de procuror în favoarea unei părţi, instanţa de apel nu poate agrava situaţia
acesteia.
Art. 419: Efectul extensiv al apelului
Instanţa de apel examinează cauza prin extindere şi cu privire la părţile care nu au declarat apel sau la care acesta nu
se referă, putând hotărî şi în privinţa lor, fără să poată crea acestor părţi o situaţie mai grea.
Art. 420: Judecarea apelului
(1) Judecarea apelului se face cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate.
(2) Judecarea apelului nu poate avea loc decât în prezenţa inculpatului, când acesta se află în stare de deţinere.
(3) Participarea procurorului la judecarea apelului este obligatorie.
(4) Instanţa de apel procedează la ascultarea inculpatului, când aceasta este posibilă, potrivit regulilor de la judecata în
fond.
(5) Instanţa de apel poate readministra probele administrate la prima instanţă şi poate administra probe noi, în
condiţiile art. 100.
(6) Când apelul este în stare de judecată, preşedintele completului dă cuvântul apelantului, apoi intimatului şi pe urmă
procurorului. Dacă între apelurile declarate se află şi apelul procurorului, primul cuvânt îl are acesta.
(7) Procurorul şi părţile au dreptul la replică cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor. Inculpatului i se
acordă ultimul cuvânt.
(8) Instanţa verifică hotărârea atacată pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei, precum şi a oricăror probe
administrate în faţa instanţei de apel.
(9) În vederea soluţionării apelului, instanţa, motivat, poate da o nouă apreciere probelor.
(10) Instanţa se pronunţă asupra tuturor motivelor de apel invocate.
(11) La judecarea apelului se aplică regulile de la judecata în fond, în măsura în care în prezentul titlu nu există dispoziţii
contrare.
(12) Apelul împotriva încheierilor care, potrivit legii, pot fi atacate separat se judecă în camera de consiliu fără prezenţa
părţilor, care pot depune concluzii scrise, cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel ori a celor în care instanţa
apreciază că este necesară judecata în şedinţă publică.
(la data 01-feb-2014 Art. 420, alin. (12) din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 259. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 421: Soluţiile la judecata în apel
Instanţa, judecând apelul, pronunţă una dintre următoarele soluţii:
1. respinge apelul, menţinând hotărârea atacată:
a) dacă apelul este tardiv sau inadmisibil;
b) dacă apelul este nefondat;
2. admite apelul şi:
a) desfiinţează sentinţa primei instanţe şi pronunţă o nouă hotărâre, procedând potrivit regulilor referitoare la
soluţionarea acţiunii penale şi a acţiunii civile la judecata în fond. Instanţa de apel readministrează declaraţiile pe care
prima instanţă si-a întemeiat soluţia de achitare, dispoziţiile art. 374 alin. (7)-(10) şi ale art. 383 alin. (3) şi (4)
aplicându-se în mod corespunzător;
(la data 23-mai-2016 Art. 421, punctul 2., litera A. din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. II, punctul 107. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

b) desfiinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată
pentru motivul ca judecarea cauzei la acea instanţă a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate sau care, legal citată, a
fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate, invocată de acea parte.
Rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată se dispune şi atunci când instanţa nu s-a pronunţat
asupra unei fapte reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare sau asupra acţiunii civile ori când există vreunul
dintre cazurile de nulitate absolută, cu excepţia cazului de necompetentă, când se dispune rejudecarea de către
instanţa competentă.
(la data 23-mai-2016 Art. 421, punctul 2., litera B. din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. II, punctul 107. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

Art. 422: Chestiunile complementare
Instanţa, deliberând asupra apelului, face, atunci când este cazul, aplicarea dispoziţiilor privitoare la reluarea
dezbaterilor şi a celor privind rezolvarea acţiunii civile, măsurile asigurătorii, cheltuielile judiciare şi orice alte aspecte de
care depinde soluţionarea completă a apelului. De asemenea, instanţa de apel verifică dacă s-a făcut o justă aplicare de
către prima instanţă a dispoziţiilor privitoare la deducerea duratei reţinerii, arestării preventive, arestului la domiciliu sau
internării medicale şi adaugă, dacă este cazul, timpul de arestare scurs după pronunţarea hotărârii atacate cu apel.
Art. 423: Desfiinţarea hotărârii
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(1) În caz de admitere a apelului, hotărârea atacată se desfiinţează, în limitele dispoziţiilor privind efectul devolutiv şi
extensiv al apelului.
(2) Hotărârea poate fi desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ceea ce priveşte latura
penală sau civilă, dacă aceasta nu împiedică justa soluţionare a cauzei.
(3) În caz de desfiinţare a hotărârii, instanţa de apel poate menţine măsura arestării preventive.
Art. 424: Conţinutul deciziei instanţei de apel şi comunicarea acesteia
(1) Decizia instanţei de apel trebuie să cuprindă în partea introductivă menţiunile prevăzute la art. 402, iar în expunere
temeiurile de fapt şi de drept care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea apelului, precum şi temeiurile care au
dus la adoptarea oricăreia dintre soluţiile prevăzute la art. 421. Dispozitivul cuprinde soluţia dată de instanţa de apel,
data pronunţării deciziei şi menţiunea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică.
(2) Instanţa de apel se pronunţă asupra măsurilor preventive potrivit dispoziţiilor referitoare la conţinutul sentinţei;
când s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe sau instanţei competente, instanţa de apel poate face
aplicarea corespunzătoare a art. 399 alin. (10).
(la data 23-mai-2016 Art. 424, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul III modificat de Art. II, punctul 108. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) În cazul în care inculpatul se află în stare de arest preventiv sau de arest la domiciliu, în expunere şi dispozitiv se
arată timpul care se deduce din pedeapsă.
(4) Când s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie să indice care este ultimul act procedural rămas valabil de la care
procesul penal trebuie să îşi reia cursul, în caz contrar toate actele procedurale fiind desfiinţate de drept.
(5) Decizia instanţei de apel se comunică procurorului, părţilor, persoanei vătămate şi administraţiei locului de deţinere.
Art. 425: Limitele rejudecării
(1) Instanţa de rejudecare trebuie să se conformeze hotărârii instanţei de apel, în măsura în care situaţia de fapt
rămâne cea avută în vedere la soluţionarea apelului.
(2) Dacă hotărârea a fost desfiinţată în apelul procurorului, declarat în defavoarea inculpatului sau în apelul persoanei
vătămate, instanţa care rejudecă poate agrava soluţia dată de prima instanţă.
(3) Când hotărârea este desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ceea ce priveşte latura
penală sau civilă, instanţa de rejudecare se pronunţă în limitele în care hotărârea a fost desfiinţată.
CAPIT OLUL III1: Contestaţia
Art. 425 1 : Declararea şi soluţionarea contestaţiei
(1) Calea de atac a contestaţiei se poate exercita numai atunci când legea o prevede expres, prevederile prezentului
articol fiind aplicabile când legea nu prevede altfel.
(la data 11-nov-2014 Art. 425^1, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul III^1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 4/2014 )

(2) Pot face contestaţie procurorul şi subiecţii procesuali la care hotărârea atacată se referă, precum şi persoanele ale
căror interese legitime au fost vătămate prin aceasta, în termen de 3 zile, care curge de la pronunţare pentru procuror
şi de la comunicare pentru celelalte persoane, dispoziţiile art. 411 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.
*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că în cadrul procedurii de revocare a suspendării executării pedepsei sub
supraveghere, prevăzută de art. 583 din Codul de procedură penală, serviciul de probaţiune este un subiect procesual
la care hotărârea atacată se referă, în accepţiunea art. 425 1 alin. (2) teza I din Codul de procedură penală raportat la
art. 34 teza finală din acelaşi cod.
(la data 02-mai-2019 Art. 425^1, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul III^1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 16/2019 )

(3) Contestaţia se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, la
instanţa care a pronunţat hotărârea care se atacă şi se motivează până la termenul stabilit pentru soluţionare,
dispoziţiile art. 415 aplicându-se în mod corespunzător.
(4) La soluţionarea contestaţiei, dispoziţiile art. 416 şi art. 418 se aplică în mod corespunzător; în cadrul acestor
limite, la soluţionarea contestaţiei împotriva încheierii privind o măsură preventivă se poate dispune o măsură mai puţin
gravă decât cea solicitată sau decât cea dispusă prin încheierea contestată ori se pot modifica obligaţiile din conţinutul
măsurii contestate.
(5) Contestaţia se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, respectiv de către judecătorul de cameră
preliminară de la instanţa superioară celei sesizate sau, după caz, de către instanţa superioară celei sesizate, respectiv
de completul competent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în şedinţă publică, cu participarea procurorului.
(6) La soluţionarea contestaţiei se citează persoana care a făcut contestaţia, precum şi subiecţii procesuali la care
hotărârea atacată se referă, dispoziţiile art. 90 şi art. 91 aplicându-se în mod corespunzător.
(7) Contestaţia se soluţionează prin decizie, care nu este supusă niciunei căi de atac, putându-se pronunţa una dintre
următoarele soluţii:
1. respingerea contestaţiei, cu menţinerea hotărârii atacate:
a) când contestaţia este tardivă sau inadmisibilă;
b) când contestaţia este nefondată;
2. admiterea contestaţiei şi:
a) desfiinţarea hotărârii atacate şi soluţionarea cauzei;
b) desfiinţarea hotărârii atacate şi dispunerea rejudecării cauzei de către judecătorul sau completul care a pronunţat-o,
atunci când se constată că nu au fost respectate dispoziţiile privind citarea.
(la data 07-feb-2014 partea 2, titlul III, capitolul III completat de Art. III, punctul 5. din Ordonanta urgenta 3/2014 )

CAPIT OLUL IV:
[textul din partea 2, titlul III, capitolul IV a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 260. din titlul III din Legea
255/2013]
CAPIT OLUL V: Căile extraordinare de atac
SECŢ IUNEA 1: Contestaţia în anulare
Art. 426: Cazurile de contestaţie în anulare
Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare în următoarele cazuri:
a) când judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părţi sau când, deşi legal citată, a fost în imposibilitate de a
se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate;
(la data 16-mar-2016 Art. 426, litera A. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 a se vedea recurs in interesul legii Decizia 3/2016 )
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b) când inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal;
(la data 15-apr-2016 Art. 426, litera B. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 6/2016 )
(la data 25-mai-2017 Art. 426, litera B. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2017 )

c) când hotărârea din apel a fost pronunţată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a
procesului;
(la data 23-mai-2016 Art. 426, litera C. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 109. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

d) când instanţa de apel nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;
(la data 23-mai-2016 Art. 426, litera D. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 109. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

e) când judecata în apel a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit
legii;
(la data 23-mai-2016 Art. 426, litera E. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 109. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

f) când judecata în apel a avut loc în lipsa avocatului, când asistenţa juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii;
(la data 23-mai-2016 Art. 426, litera F. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 109. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

g) când şedinţa de judecată în apel nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel;
(la data 23-mai-2016 Art. 426, litera G. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 109. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

h) când instanţa de apel nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă;
(la data 23-mai-2016 Art. 426, litera H. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 109. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

i) când împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă.
Art. 427: Cererea de contestaţie în anulare
(1) Contestaţia în anulare poate fi făcută de oricare dintre părţi, de persoana vătămată sau de către procuror.
(la data 16-mar-2016 Art. 427, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 a se vedea recurs in interesul legii Decizia 3/2016 )
(la data 15-apr-2016 Art. 427, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 6/2016 )

(2) În cererea de contestaţie în anulare contestatorul trebuie să arate cazurile de contestaţie pe care le invocă,
precum şi motivele aduse în sprijinul acestora.
Art. 428: Termenul de introducere a contestaţiei în anulare
(1) Contestaţia în anulare pentru motivele prevăzute la art. 426 lit. a) şi c)-h) poate fi introdusă în termen de 30 de
zile de la data comunicării deciziei instanţei de apel.
(2) Contestaţia în anulare pentru motivele prevăzute la art. 426 lit. b) şi i) poate fi introdusă oricând.
(la data 23-mai-2016 Art. 428 din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 110. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 429: Instanţa competentă
(1) Contestaţia în anulare se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei anulare se cere.
(2) Contestaţia în anulare pentru cazul în care se invocă autoritatea de lucru judecat se introduce la instanţa la care a
rămas definitivă ultima hotărâre.
Art. 430: Suspendarea executării
Până la soluţionarea contestaţiei în anulare, instanţa sesizată, luând concluziile procurorului, poate suspenda
executarea hotărârii a cărei anulare se cere.
Art. 431: Admiterea în principiu
(1) Instanţa examinează admisibilitatea în principiu, în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi cu participarea
procurorului. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică examinarea admisibilităţii în principiu.
(la data 23-mai-2016 Art. 431, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 111. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Instanţa, constatând că cererea de contestaţie în anulare este făcută în termenul prevăzut de lege, că motivul pe
care se sprijină contestaţia este dintre cele prevăzute la art. 426 şi că în sprijinul contestaţiei se depun ori se invocă
dovezi care sunt la dosar, admite în principiu contestaţia şi dispune citarea părţilor interesate.
Art. 432: Procedura de judecare
(1) La termenul fixat pentru judecarea contestaţiei în anulare, instanţa, ascultând părţile şi concluziile procurorului,
dacă găseşte contestaţia întemeiată, desfiinţează prin decizie hotărârea a cărei anulare se cere şi procedează fie de
îndată, fie acordând un termen, după caz, la rejudecarea apelului sau la rejudecarea cauzei după desfiinţare.
(2) În cazul în care prin contestaţia în anulare se invocă autoritatea de lucru judecat, judecarea contestaţiei se face cu
citarea părţilor interesate în cauza în care s-a pronunţat ultima hotărâre. Instanţa, ascultând părţile şi concluziile
procurorului, dacă găseşte contestaţia întemeiată, desfiinţează prin decizie sau, după caz, prin sentinţă ultima hotărâre
sau acea parte din ultima hotărâre cu privire la care există autoritate de lucru judecat.
(3) Judecarea contestaţiei în anulare nu poate avea loc decât în prezenţa inculpatului, când acesta se află în stare de
deţinere.
(4) Sentinţa dată în contestaţia în anulare este supusă apelului, iar decizia dată în apel este definitivă.
SECŢ IUNEA 2: Recursul în casaţie
Art. 433: Scopul recursului în casaţie şi instanţa competentă
Recursul în casaţie urmăreşte să supună Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecarea, în condiţiile legii, a conformităţii
hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile.
Art. 434: Hotărârile supuse recursului în casaţie
(1) Pot fi atacate cu recurs în casaţie deciziile pronunţate de curţile de apel şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca
instanţe de apel, cu excepţia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor
(la data 31-oct-2016 Art. 434, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta
70/2016 )
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(2) Nu pot fi atacate cu recurs în casaţie:
a) hotărârile de respingere ca inadmisibilă a cererii de revizuire;
(la data 23-mai-2016 Art. 434, alin. (2), litera A. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 112. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

b) hotărârile de respingere a cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă;
c) hotărârile pronunţate în materia executării pedepselor;
(la data 23-mai-2016 Art. 434, alin. (2), litera C. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 112. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )

d) hotărârile pronunţate în materia reabilitării;
e) soluţiile pronunţate cu privire la infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate;
f)
(la data 18-dec-2017 Art. 434, alin. (2), litera F. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia
651/2017 )

[textul din Art. 434, alin. (2), litera F. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-feb-2018 de
Actul din Decizia 651/2017]
g)
(la data 13-nov-2018 Art. 434, alin. (2), litera G. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia
573/2018 )

[textul din Art. 434, alin. (2), litera G. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 a fost abrogat la 28-dec-2018 de
Actul din Decizia 573/2018]
(3) Recursul în casaţie exercitat de procuror împotriva hotărârilor prin care s-a dispus achitarea inculpatului nu poate
avea ca scop obţinerea condamnării acestuia de către instanţa de recurs în casaţie.
Art. 435: Termenul de declarare a recursului în casaţie
Recursul în casaţie poate fi introdus de către părţi sau procuror în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei
instanţei de apel.
Art. 436: Declararea recursului în casaţie
(1) Pot formula cerere de recurs în casaţie:
a) procurorul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă;
b) inculpatul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă, împotriva hotărârilor prin care s-a dispus condamnarea,
renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei ori încetarea procesului penal;
c) partea civilă şi partea responsabilă civilmente, în ceea ce priveşte latura civilă, iar referitor la latura penală, în măsura
în care soluţia din această latură a influenţat soluţia în latura civilă.
(2)
[textul din Art. 436, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 a fost abrogat la 31-oct-2016 de Art. I,
punctul 2. din Ordonanta urgenta 70/2016]
(3) Până la închiderea dezbaterilor la instanţa de recurs, părţile şi procurorul îşi pot retrage recursul în casaţie declarat.
Retragerea trebuie să fie făcută personal de parte sau prin mandatar special, iar dacă partea se află în stare de
deţinere, printr-o declaraţie atestată sau consemnată într-un proces-verbal de către conducerea locului de deţinere.
Declaraţia de retragere se poate face fie la instanţa a cărei hotărâre a fost atacată, fie la instanţa de recurs.
(4) Reprezentanţii legali pot retrage recursul în casaţie cu respectarea, în ceea ce priveşte latura civilă, a condiţiilor
prevăzute de legea civilă. Inculpatul minor nu poate retrage recursul în casaţie declarat personal sau de reprezentantul
său legal.
(5) Recursul în casaţie declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierarhic superior.
(6) Decizia instanţei de apel prin care a fost respins apelul nu poate fi atacată cu recurs în casaţie de persoanele care
nu au exercitat calea de atac a apelului ori când apelul acestora a fost retras.
Art. 437: Motivarea recursului în casaţie
(1) Cererea de recurs în casaţie se formulează în scris şi va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţii ori, după caz, numele şi prenumele procurorului care exercită
recursul în casaţie, precum şi organul judiciar din care acesta face parte;
(la data 31-oct-2016 Art. 437, alin. (1), litera A. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta
urgenta 70/2016 )

b) indicarea hotărârii care se atacă;
c) indicarea cazurilor de recurs în casaţie pe care se întemeiază cererea şi motivarea acestora;
d) semnătura persoanei care exercită recursul în casaţie.
(la data 31-oct-2016 Art. 437, alin. (1), litera D. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta
urgenta 70/2016 )

(2) La cerere se anexează toate înscrisurile invocate în motivarea acesteia.
Art. 438: Cazurile în care se poate face recurs în casaţie
(1) Hotărârile sunt supuse casării în următoarele cazuri:
1. în cursul judecăţii nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei,
atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente;
2. abrogat
3. abrogat
4. abrogat
5. abrogat
6. abrogat
7. inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală;
8. în mod greşit s-a dispus încetarea procesului penal;
9. abrogat
10. abrogat
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11. nu s-a constatat graţierea sau în mod greşit s-a constatat că pedeapsa aplicată inculpatului a fost graţiată;
12. s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;
13. abrogat
14. abrogat
(2) Cazurile prevăzute la alin. (1) pot constitui temei al casării hotărârii doar dacă nu au fost invocate pe calea apelului
sau în cursul judecării apelului ori dacă, deşi au fost invocate, au fost respinse sau instanţa a omis să se pronunţe
asupra lor.
(3) În cazul în care cererea de recurs în casaţie a fost respinsă, partea sau procurorul care a declarat recursul în
casaţie nu mai poate formula o nouă cerere împotriva aceleiaşi hotărâri, indiferent de motivul invocat.
Art. 439: Procedura de comunicare
(1) Cererea de recurs în casaţie împreună cu înscrisurile anexate se depun, însoţite de copii pentru procuror şi părţi, la
instanţa a cărei hotărâre se atacă.
(2) Preşedintele instanţei a cărei hotărâre se atacă ori judecătorul delegat de către acesta va comunica procurorului şi
părţilor copii de pe cererea de recurs în casaţie şi celelalte înscrisuri doveditoare, cu menţiunea că se pot depune
concluziile scrise în termen de 10 zile de la primirea comunicărilor, la aceeaşi instanţă.
(3) Nedepunerea de către părţi şi procuror de concluzii scrise nu împiedică judecarea recursului în casaţie.
(4) În termen de 5 zile de la depunerea concluziilor scrise sau de la expirarea termenului de depunere a acestora,
preşedintele instanţei sau judecătorul delegat de către acesta va înainta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dosarul
cauzei, cererea de recurs în casaţie, înscrisurile anexate, dovezile de comunicare efectuate, precum şi, după caz,
concluziile scrise.
(4 1 ) În cazul în care cererea de recurs în casaţie este formulată împotriva unei hotărâri prevăzute la art. 434 alin. (2),
preşedintele instanţei sau judecătorul delegat de către acesta restituie părţii, pe cale administrativă, cererea de recurs
în casaţie.
(la data 31-oct-2016 Art. 439, alin. (4^1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta
70/2016 )

(5) În cazul în care nu este îndeplinită procedura de comunicare prevăzută la alin. (2) şi (4) ori dacă aceasta nu este
completă, magistratul-asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desemnat cu verificarea îndeplinirii procedurii de
comunicare şi de întocmire a raportului referitor la cererea de recurs în casaţie, va îndeplini sau va completa, după caz,
procedura.
(6) În cazul recursurilor în casaţie declarate împotriva deciziilor pronunţate de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, ca instanţă de apel, procedura de comunicare se realizează la nivelul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, iar în cazul recursurilor în casaţie declarate împotriva deciziilor pronunţate de completele de 5 judecători, ca
instanţe de apel, procedura de comunicare se realizează la nivelul completelor de 5 judecători.
(la data 31-oct-2016 Art. 439, alin. (5) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta
70/2016 )

Art. 440: Admiterea în principiu
(1) Admisibilitatea cererii de recurs în casaţie se examinează în camera de consiliu de un complet format din un
judecător, după depunerea raportului magistratului-asistent şi atunci când procedura de comunicare este legal
îndeplinită, fără citarea părţilor şi fără participarea procurorului.
(la data 02-mai-2016 Art. 440, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(2) Dacă cererea de recurs în casaţie nu este făcută în termenul prevăzut de lege sau dacă nu s-au respectat
dispoziţiile art. 434, art. 436 alin. (1) şi (6), art. 437 şi art. 438, instanţa respinge, prin încheiere definitivă, cererea de
recurs în casaţie.
(la data 31-oct-2016 Art. 440, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta
70/2016 )

(3) Dacă cererea de recurs în casaţie a fost retrasă, instanţa ia act de retragere, prin încheiere.
(4) În cazul în care instanţa constată că cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 434-438, dispune prin
încheiere admiterea în principiu a cererii de recurs în casaţie şi trimite cauza în vederea judecării recursului în casaţie.
(5) În cazul recursurilor în casaţie declarate împotriva deciziilor pronunţate de completele de 5 judecători, ca instanţe
de apel, judecătorul care examinează admisibilitatea cererii de recurs în casaţie în condiţiile prevăzute în alin. (1)-(4)
trebuie să facă parte dintr-un complet de 5 judecători.
(la data 31-oct-2016 Art. 440, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta
70/2016 )

Art. 441: Suspendarea executării
(1) Instanţa care admite în principiu cererea de recurs în casaţie sau completul care judecă recursul în casaţie poate
suspenda motivat, în tot sau în parte, executarea hotărârii, putând impune respectarea de către condamnat a unora
dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (1) şi (2).
(2) În cazul în care persoana condamnată nu respectă obligaţiile impuse prin încheiere, completul care va judeca
recursul în casaţie, din oficiu sau la cererea procurorului, poate dispune revocarea măsurii suspendării şi reluarea
executării pedepsei.
(3) Aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor de suspendare a executării hotărârii şi supravegherea respectării obligaţiilor
impuse se fac prin instanţa de executare.
Art. 442: Efectul devolutiv şi limitele sale
(1) Instanţa judecă recursul în casaţie numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă
declaraţia de recurs în casaţie şi numai în raport cu calitatea pe care recurentul o are în proces.
(2) Instanţa de recurs în casaţie examinează cauza numai în limitele motivelor de casare prevăzute la art. 438,
invocate în cererea de recurs în casaţie.
Art. 443: Efectul extensiv şi limitele sale
(1) Instanţa examinează cauza prin extindere şi cu privire la părţile care nu au declarat recurs în casaţie sau la care
acesta nu se referă, putând hotărî şi în privinţa lor, fără să poată crea acestor părţi o situaţie mai grea.
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(2) Procurorul, chiar după expirarea termenului de recurs în casaţie, poate cere extinderea recursului în casaţie declarat
de el în termen şi faţă de alte persoane decât acelea la care s-a referit, fără a se putea crea acestora o situaţie mai
grea.
Art. 444: Neagravarea situaţiei în propriul recurs în casaţie
(1) Instanţa, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a declarat recursul în casaţie.
(2) În recursul în casaţie declarat de procuror în favoarea unei părţi, instanţa de recurs în casaţie nu poate agrava
situaţia acesteia.
Art. 445: Prezenţa părţilor şi a procurorului
(1) Judecarea recursului în casaţie admis în principiu se face cu citarea părţilor. Dispoziţiile art. 90 şi art. 93 alin. (5) se
aplică în mod corespunzător.
(2) Participarea procurorului la judecarea recursului în casaţie este obligatorie.
Art. 446: Judecarea recursului în casaţie
(1) Preşedintele completului dă cuvântul recurentului, apoi intimatului şi procurorului. Dacă între recursurile în casaţie
declarate se află şi recursul procurorului, primul cuvânt îl are acesta.
(2) Procurorul şi părţile au dreptul la replică cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor.
Art. 447: Verificarea legalităţii hotărârii
Instanţa este obligată să se pronunţe asupra tuturor cazurilor de recurs în casaţie invocate prin cerere de procuror sau
de părţi, verificând exclusiv legalitatea hotărârii atacate.
Art. 448: Soluţiile la judecata recursului în casaţie
(1) Instanţa, judecând recursul în casaţie, pronunţă una dintre următoarele soluţii:
1. respinge recursul în casaţie, menţinând hotărârea atacată, dacă recursul în casaţie este nefondat;
2. admite recursul în casaţie, casând hotărârea atacată, şi:
a) îl achită pe inculpat sau dispune încetarea procesului penal ori înlătură greşita aplicare a legii;
b) dispune rejudecarea de către instanţa de apel ori de către instanţa competentă material sau după calitatea
persoanei, dacă sunt incidente celelalte cazuri de casare prevăzute la art. 438.
(2) Dacă recursul în casaţie vizează greşita soluţionare a laturii civile, instanţa, după admiterea recursului, înlătură
nelegalitatea constatată sau dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost casată, în condiţiile alin. (1)
pct. 2 lit. b).
(3) În cazul prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. a) instanţa de recurs în casaţie desfiinţează şi hotărârea primei instanţe,
dacă se constată aceleaşi încălcări de lege ca în decizia recurată.
(4) În cazul în care condamnatul se găseşte în cursul executării pedepsei, instanţa, admiţând recursul în casaţie şi
pronunţând casarea cu trimitere, dispune asupra stării de libertate a acestuia, putând lua o măsură preventivă.
Art. 449: Desfiinţarea hotărârii şi conţinutul deciziei
(1) În caz de admitere a recursului în casaţie, hotărârea atacată se casează în limitele prevăzute la art. 442 şi 443.
(2) Hotărârea poate fi desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ceea ce priveşte latura
penală sau civilă, dacă aceasta nu împiedică justa soluţionare a cauzei.
(3) Decizia instanţei de recurs în casaţie trebuie să cuprindă, în partea introductivă, menţiunile prevăzute la art. 402,
iar în expunere, temeiurile de drept care au dus la respingerea sau admiterea recursului în casaţie. Dispozitivul trebuie
să cuprindă soluţia pronunţată de instanţa de recurs în casaţie, data pronunţării deciziei şi menţiunea că pronunţarea sa făcut în şedinţă publică.
(4) Când s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie să indice care este ultimul act procedural rămas valabil de la care
procesul penal trebuie să îşi reia cursul.
Art. 450: Limitele judecării
(1) Instanţa de rejudecare trebuie să se conformeze hotărârii instanţei de recurs în casaţie, în măsura în care situaţia
de fapt rămâne cea avută în vedere la admiterea recursului în casaţie.
(2) Când hotărârea este desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau persoane, instanţa se pronunţă în limitele în
care hotărârea a fost casată.
Art. 451: Procedura de rejudecare
Rejudecarea cauzei după casarea hotărârii atacate se desfăşoară potrivit dispoziţiilor cap. II sau III din titlul III al părţii
speciale, care se aplică în mod corespunzător.
SECŢ IUNEA 3: Revizuirea
Art. 452: Hotărârile supuse revizuirii
(1) Hotărârile judecătoreşti definitive pot fi supuse revizuirii atât cu privire la latura penală, cât şi cu privire la latura
civilă.
(2) Când o hotărâre priveşte mai multe infracţiuni sau mai multe persoane, revizuirea se poate cere pentru oricare
dintre fapte sau dintre făptuitori.
Art. 453: Cazurile de revizuire
(1) Revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută când:
a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia
hotărârii pronunţate în cauză;
b) hotărârea a cărei revizuire se cere s-a întemeiat pe declaraţia unui martor, opinia unui expert sau pe situaţiile
învederate de un interpret, care a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere,
influenţând astfel soluţia pronunţată;
c) un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals în cursul judecăţii sau după
pronunţarea hotărârii, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză;
d) un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmărire penală a comis o
infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză;
e) când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia;
f) hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care, după ce hotărârea a devenit definitivă, a fost declarată
neconstituţională ca urmare a admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate ridicate în acea cauză, în situaţia în care
consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea
hotărârii pronunţate.
(la data 23-mai-2016 Art. 453, alin. (1), litera F. din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 113. din Ordonanta
urgenta 18/2016 )
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(2) Revizuirea hotărârilor judecătoreşti penale definitive, exclusiv cu privire la latura civilă, poate fi cerută numai în faţa
instanţei civile, potrivit Codului de procedură civilă.
(3) Cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi f) pot fi invocate ca motive de revizuire numai în favoarea persoanei
condamnate sau a celei faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ionuţ Brătilă şi Floarea Brătilă în Dosarul
nr. 24.598/4/2015 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 453 alin. (3) din
Codul de procedură penală sunt neconstituţionale cu privire la cazul de revizuire prevăzut la alin. (1) lit. a).
(la data 08-sep-2015 Art. 453, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 2/2017 )

(4) Cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) constituie motiv de revizuire dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate
dovedi netemeinicia hotărârii de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori de
încetare a procesului penal, iar cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) şi f) constituie motive de revizuire dacă au dus la
pronunţarea unei hotărâri nelegale sau netemeinice.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceiaşi autori în acelaşi dosar şi constată
că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 453 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură penală, care exclude
posibilitatea revizuirii hotărârii de achitare pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), este neconstituţională.
(la data 08-sep-2015 Art. 453, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 2/2017 )

(5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. e), toate hotărârile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii.
Art. 454: Dovedirea unor cazuri de revizuire
(1) Situaţiile care constituie cazurile de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d) se dovedesc prin hotărâre
judecătorească definitivă prin care instanţa s-a pronunţat asupra fondului cauzei constatând existenţa falsului sau
existenţa faptelor şi săvârşirea lor de respectivele persoane.
(2) În cazurile în care dovada nu poate fi făcută potrivit alin. (1) datorită existenţei unei cauze care împiedică punerea
în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, proba cazurilor de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d) se poate
face în procedura de revizuire, prin orice mijloc de probă.
Art. 455: Persoanele care pot cere revizuirea
(1) Pot cere revizuirea:
a) părţile din proces, în limitele calităţii lor procesuale;
b) un membru de familie al condamnatului, chiar şi după moartea acestuia, numai dacă cererea este formulată în
favoarea condamnatului.
(2) Procurorul poate cere din oficiu revizuirea laturii penale a hotărârii.
Art. 456: Cererea de revizuire
(1) Cererea de revizuire se adresează instanţei care a judecat cauza în prima instanţă.
(2) Cererea se formulează în scris şi trebuie motivată, cu arătarea cazului de revizuire pe care se întemeiază şi a
mijloacelor de probă în dovedirea acestuia.
(3) La cerere se vor alătura copii de pe înscrisurile de care cel ce a formulat cererea de revizuire înţelege a se folosi în
proces, certificate pentru conformitate cu originalul. Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se vor
alătura în traducere efectuată de un traducător autorizat.
(4) În cazul în care cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), instanţa pune în vedere celui ce a
formulat cererea să o completeze, într-un termen stabilit de instanţă, sub sancţiunea prevăzută la art. 459 alin. (5).
Art. 457: Termenul de introducere a cererii
(1) Cererea de revizuire în favoarea condamnatului se poate face oricând, chiar după ce pedeapsa a fost executată
sau considerată executată ori după moartea condamnatului, cu excepţia cazului prevăzut la art. 453 alin. (1) lit. f),
când cererea de revizuire poate fi formulată în termen de un an de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Cererea de revizuire în defavoarea condamnatului, a celui achitat sau a celui faţă de care s-a încetat procesul penal
se poate face în termen de 3 luni, care curge:
a) în cazurile prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d), când nu sunt constatate prin hotărâre definitivă, de la data când
faptele sau împrejurările au fost cunoscute de persoana care face cererea sau de la data când aceasta a luat
cunoştinţă de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se poate face printr-o hotărâre penală, dar nu mai
târziu de 3 ani de la data producerii acestora;
b) în cazurile prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d), dacă sunt constatate prin hotărâre definitivă, de la data când
hotărârea a fost cunoscută de persoana care face cererea, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a
hotărârii penale;
c) în cazul prevăzut la art. 453 alin. (1) lit. e), de la data când hotărârile ce nu se conciliază au fost cunoscute de
persoana care face cererea.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală, care exclude cazul de revizuire prevăzut la art. 453 alin.
(1) lit. a), este neconstituţională.
(la data 08-sep-2015 Art. 457, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 2/2017 )

(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi în cazul când procurorul se sesizează din oficiu.
(4) Revizuirea în defavoarea inculpatului nu se poate face când a intervenit o cauză care împiedică punerea în mişcare
a acţiunii penale sau continuarea procesului penal.
Art. 458: Instanţa competentă
Competentă să judece cererea de revizuire este instanţa care a judecat cauza în prima instanţă. Când temeiul cererii
de revizuire constă în existenţa unor hotărâri ce nu se pot concilia, competenţa se determină potrivit dispoziţiilor art.
44.
Art. 459: Admiterea în principiu
(1) La primirea cererii de revizuire, se fixează termen pentru examinarea admisibilităţii în principiu a cererii de revizuire,
preşedintele dispunând ataşarea dosarului cauzei.
(2) Admisibilitatea în principiu se examinează de către instanţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi cu
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participarea procurorului. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică examinarea admisibilităţii în principiu.
(la data 23-mai-2016 Art. 459, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 114. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(3) Instanţa examinează dacă:
a) cererea a fost formulată în termen şi de o persoană dintre cele prevăzute la art. 455;
b)cererea a fost întocmită cu respectarea prevederilor art. 456 alin. (2) şi (3);
c) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procedurilor penale;
d) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-o cerere anterioară
de revizuire care a fost judecată definitiv;
e) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea conduc, în mod evident, la stabilirea existenţei
unor temeiuri legale ce permit revizuirea;
f) persoana care a formulat cererea s-a conformat cerinţelor instanţei dispuse potrivit art. 456 alin. (4).
(4) În cazul în care instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3), dispune prin încheiere
admiterea în principiu a cererii de revizuire.
(5) În cazul în care instanţa constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3), dispune prin sentinţă respingerea
cererii de revizuire, ca inadmisibilă.
(6) Când cererea de revizuire a fost făcută pentru un condamnat decedat sau când condamnatul care a făcut cererea
ori în favoarea căruia s-a făcut revizuirea a decedat după introducerea cererii, prin excepţie de la dispoziţiile art. 16 alin.
(1) lit. f), procedura de revizuire îşi va urma cursul, iar în cazul rejudecării cauzei, după admiterea în principiu, instanţa
va hotărî potrivit dispoziţiilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător.
(7) Încheierea prin care este admisă în principiu cererea de revizuire este definitivă. Sentinţa prin care este respinsă
cererea de revizuire, după analiza admisibilităţii în principiu, este supusă aceleiaşi căi de atac ca şi hotărârea la care se
referă revizuirea.
Art. 460: Măsurile care pot fi luate odată cu sau ulterior admiterii în principiu
(1) Odată cu admiterea în principiu a cererii de revizuire sau ulterior acesteia, instanţa poate suspenda motivat, în tot
sau în parte, executarea hotărârii supuse revizuirii şi poate dispune respectarea de către condamnat a unora dintre
obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (1) şi (2).
(2) Împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea hotărârii supuse revizuirii, prevăzută la alin. (1), procurorul
sau persoana interesată poate formula contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la
comunicare pentru cei lipsă. Contestaţia formulată de procuror este suspensivă de executare. Dispoziţiile art. 597 alin.
(2)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(3) În cazul în care persoana condamnată nu respectă obligaţiile stabilite prin încheiere, instanţa, din oficiu sau la
cererea procurorului, poate dispune revocarea măsurii suspendării şi reluarea executării pedepsei.
(4) În cazul admiterii în principiu a cererii de revizuire pentru existenţa unor hotărâri ce nu se pot concilia, cauzele în
care aceste hotărâri au fost pronunţate se reunesc în vederea rejudecării.
Art. 461: Rejudecarea
(1) Rejudecarea cauzei după admiterea în principiu a cererii de revizuire se face potrivit regulilor de procedură privind
judecarea în primă instanţă.
(2) Instanţa, dacă găseşte necesar, administrează din nou probele din cursul primei judecăţi.
(3) În cazul în care instanţa constată că situaţia de fapt nu poate fi stabilită în mod nemijlocit sau aceasta nu s-ar
putea face decât cu mare întârziere, dispune efectuarea cercetărilor necesare de către procurorul de la parchetul de pe
lângă această instanţă, într-un interval ce nu poate depăşi 3 luni.
(4) După efectuarea cercetărilor, procurorul înaintează întregul material instanţei competente.
(5) Persoanele prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b) şi d) nu pot fi audiate ca martori în cauza supusă revizuirii, dacă
dovada acestor cazuri de revizuire s-a făcut prin hotărâre judecătorească.
Art. 462: Soluţiile după rejudecare
(1) Dacă se constată că cererea de revizuire este întemeiată, instanţa anulează hotărârea, în măsura în care a fost
admisă revizuirea, sau hotărârile care nu se pot concilia şi pronunţă o nouă hotărâre potrivit dispoziţiilor art. 395-399,
care se aplică în mod corespunzător.
(2) Instanţa rejudecă cauza prin extindere şi cu privire la părţile care nu au formulat cerere de revizuire, putând hotărî
şi în privinţa lor, fără să le poată crea acestora o situaţie mai grea.
(3) Instanţa ia măsuri pentru restabilirea situaţiei anterioare, dispunând, dacă este cazul, restituirea amenzii plătite şi a
bunurilor confiscate, a cheltuielilor judiciare pe care cel în favoarea căruia s-a admis revizuirea nu era ţinut să le suporte
sau alte asemenea măsuri.
(4) Dacă instanţa constată că cererea de revizuire este neîntemeiată, o respinge şi dispune obligarea revizuientului la
plata cheltuielilor judiciare către stat, precum şi reluarea executării pedepsei, în cazul în care aceasta a fost suspendată.
Art. 463: Calea de atac
Sentinţa prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de revizuire, după rejudecarea cauzei, este supusă aceleiaşi căi
de atac ca şi hotărârea la care se referă revizuirea.
Art. 464: Efectele respingerii cererii de revizuire
În cazul respingerii cererii de revizuire ca inadmisibilă sau ca neîntemeiată, nu va putea fi formulată o nouă cerere
pentru aceleaşi motive.
Art. 465: Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
(la data 06-mar-2015 Art. 465 din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 2/2015 )

(1) Hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a
drepturilor sau libertăţilor fundamentale ori a dispus scoaterea cauzei de pe rol, ca urmare a soluţionării amiabile a
litigiului dintre stat şi reclamanţi, pot fi supuse revizuirii, dacă vreuna dintre consecinţele grave ale încălcării Convenţiei
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta continuă să se
producă şi nu poate fi remediată decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.
(2) Pot cere revizuirea:
a) persoana al cărei drept a fost încălcat;
b) membrii de familie ai condamnatului, chiar şi după moartea acestuia, numai dacă cererea este formulată în favoarea
condamnatului;
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c) procurorul.
(3) Cererea de revizuire se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere.
(4) Cererea de revizuire se poate face cel mai târziu în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a hotărârii definitive pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
(5) După sesizare, instanţa poate dispune, din oficiu, la propunerea procurorului sau la cererea părţii, suspendarea
executării hotărârii atacate. Dispoziţiile art. 460 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) La judecarea cererii de revizuire, părţile se citează. Partea aflată în stare de deţinere este adusă la judecată.
(8) Atunci când părţile sunt prezente la judecarea cererii de revizuire, instanţa ascultă şi concluziile acestora.
(9) Instanţa examinează cererea în baza actelor dosarului şi se pronunţă prin decizie.
(10) Instanţa respinge cererea în cazul în care constată că este tardivă, inadmisibilă sau nefondată.
(11) Atunci când instanţa constată că cererea este fondată:
a) desfiinţează, în parte, hotărârea atacată sub aspectul dreptului încălcat şi, rejudecând cauza, cu aplicarea
dispoziţiilor secţiunii 1 a cap. V din titlul III al părţii speciale, înlătură consecinţele încălcării dreptului;
b) desfiinţează hotărârea şi, când este necesară administrarea de probe, dispune rejudecarea de către instanţa în faţa
căreia s-a produs încălcarea dreptului, aplicându-se dispoziţiile secţiunii 1 a cap. V din titlul III al părţii speciale.
(12) Hotărârea pronunţată este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită.
SECŢ IUNEA 4: Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate
Art. 466: Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate
(1) Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen
de o lună din ziua în care a luat cunoştinţă, prin orice notificare oficială, că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa.
(la data 02-iul-2015 Art. 466, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 22/2015 )

(2) Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în
niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea
cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat
un apărător ales ori un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului, şi nici persoana care, după
comunicarea, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui ori şi-a retras
apelul.
(3) Pentru persoana condamnată definitiv judecată în lipsă faţă de care un stat străin a dispus extrădarea sau predarea
în baza mandatului european de arestare, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data la care, după aducerea în ţară,
i-a fost comunicată hotărârea de condamnare.
(4) Procesul penal nu poate fi redeschis în cazul în care persoana condamnată a solicitat să fie judecată în lipsă.
(5) Dispoziţiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător persoanei faţă de care s-a pronunţat o hotărâre
de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei.
Art. 467: Cererea de redeschidere a procesului penal
(1) Cererea de redeschidere a procesului penal poate fi formulată de către persoana judecată în lipsă şi se adresează
instanţei care a judecat cauza în primă instanţă.
(la data 23-mai-2016 Art. 467, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 115. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2) Când persoana judecată în lipsă este privată de libertate, cererea poate fi depusă la administraţia locului de
deţinere, care o va trimite de îndată instanţei competente.
(3) Cererea se formulează în scris şi trebuie motivată cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 466.
(4) Cererea poate fi însoţită de copii de pe înscrisurile de care persoana judecată în lipsă înţelege a se folosi în proces,
certificate pentru conformitate cu originalul. Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele vor fi însoţite de
traducere.
(5) În cazul în care cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), instanţa pune în vedere celui ce a
formulat cererea să o completeze până la primul termen de judecată sau, după caz, într-un termen scurt, stabilit de
instanţă.
Art. 468: Măsurile premergătoare
(1) La primirea cererii de redeschidere a procesului penal, se fixează termen pentru examinarea admisibilităţii în
principiu, preşedintele dispunând ataşarea dosarului cauzei, precum şi citarea părţilor şi a subiecţilor procesuali principali
interesaţi.
(2) Când persoana care a solicitat redeschiderea procesului penal este privată de libertate, chiar într-o altă cauză,
preşedintele dispune încunoştinţarea acesteia despre termen şi ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
(3) Persoana privată de libertate este adusă la judecată.
Art. 469: Judecarea cererii de redeschidere a procesului
(1) Instanţa, ascultând concluziile procurorului, ale părţilor şi ale subiecţilor procesuali principali, examinează dacă:
a) cererea a fost formulată în termen şi de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 466;
b) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procesului penal;
c) motivele în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-o cerere anterioară de redeschidere a
procesului penal, care a fost judecată definitiv.
(2) Cererea se examinează de urgenţă, iar în cazul în care persoana condamnată se află în executarea pedepsei cu
închisoarea aplicate în cauza a cărei rejudecare se cere, instanţa poate suspenda motivat, în tot sau în parte,
executarea hotărârii şi poate dispune respectarea de către condamnat a uneia dintre obligaţiile prevăzute la art. 215
alin. (1) şi (2). Dacă executarea pedepsei cu închisoarea nu a început, instanţa poate dispune respectarea de către
condamnat a uneia dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (1) şi (2).
(3) Dacă instanţa constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), dispune prin încheiere admiterea cererii de
redeschidere a procesului penal.
(la data 13-sep-2017 Art. 469, alin. (3) din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 13/2017 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 469 alin. (3) din Codul
de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr. 13 din 3 iulie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, în ceea ce priveşte faza procesuală de la care se reia
procesul penal, sunt neconstituţionale.
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(4) Dacă instanţa constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 466, dispune crin sentinţă respingerea cererii de
redeschidere a procesului penal.
(5) Încheierea prin care este admisă cererea de redeschidere a procesului penal poate fi atacată odată cu fondul.
(6) Hotărârea prin care este respinsă cererea de redeschidere a procesului penal este supusă aceleiaşi căi de atac ca şi
hotărârea pronunţată în lipsa persoanei condamnate.
(7) Admiterea cererii de redeschidere a procesului penal atrage desfiinţarea de drept a hotărârii pronunţate în lipsa
persoanei condamnate.
(8) Instanţa redeschide procesul penal prin extindere şi cu privire la părţile care nu au formulat cerere, putând hotărî şi
în privinţa lor, fără să le poată crea acestora o situaţie mai grea.
(9) Odată cu admiterea cererii de redeschidere a procesului penal, instanţa, din oficiu sau la cererea procurorului, poate
dispune luarea faţă de inculpat a uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4), lit. b)-e). Dispoziţiile
titlului V al părţii generale se aplică în mod corespunzător.
Art. 470:
[textul din Art. 470 din partea 2, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art. II, punctul
116. din Ordonanta urgenta 18/2016]
CAPIT OLUL VI: Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare
SECŢ IUNEA 1: Recursul în interesul legii
Art. 471: Cererea de recurs în interesul legii
(1) Pentru a se asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către toate instanţele judecătoreşti, procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei, colegiul
de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau colegiile de conducere ale curţilor de apel, precum şi Avocatul
Poporului au îndatorirea să ceară Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra chestiunilor de drept care au
fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti.
(la data 01-feb-2014 Art. 471, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 280. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Cererea trebuie să cuprindă soluţiile diferite date problemei de drept şi motivarea acestora, jurisprudenţa Curţii
Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor Omului sau, după caz, a Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene, opiniile exprimate în doctrină relevante în domeniu, precum şi soluţia ce se propune a fi
pronunţată în recursul în interesul legii.
(3) Cererea de recurs în interesul legii trebuie să fie însoţită, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă, de copii ale
hotărârilor judecătoreşti definitive din care rezultă că problemele de drept care formează obiectul judecăţii au fost
soluţionate în mod diferit de instanţele judecătoreşti.
Art. 472: Condiţiile de admisibilitate
Recursul în interesul legii este admisibil numai dacă se face dovada că problemele de drept care formează obiectul
judecăţii au fost soluţionate în mod diferit prin hotărâri judecătoreşti definitive, care se anexează la cerere.
Art. 473: Judecarea recursului în interesul legii
(1) Recursul în interesul legii se judecă de un complet format din preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, în
lipsa acestuia, din vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedinţii de secţii din cadrul acesteia, un număr
de 14 judecători din secţia în a cărei competenţă intră chestiunea de drept care a fost soluţionată diferit de instanţele
judecătoreşti, precum şi câte 2 judecători din cadrul celorlalte secţii. Preşedintele completului este preşedintele Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(la data 01-feb-2014 Art. 473, alin. (1) din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 281. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) În cazul în care chestiunea de drept prezintă interes pentru două sau mai multe secţii, preşedintele Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie stabileşte secţiile din care provin judecătorii ce vor alcătui completul de judecată.
(la data 01-feb-2014 Art. 473, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 281. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) După sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele acesteia va lua măsurile necesare pentru
desemnarea aleatorie a judecătorilor din cadrul secţiei în a cărei competenţă intră chestiunea de drept care a fost
soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti, precum şi a judecătorilor din celelalte secţii ce intră în alcătuirea
completului prevăzut la alin. (1).
(4) La primirea cererii, preşedintele completului va desemna un judecător din cadrul secţiei în a cărei competenţă intră
chestiunea de drept care a fost soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti, pentru a întocmi un raport asupra
recursului în interesul legii. În cazul în care chestiunea de drept prezintă interes pentru două sau mai multe secţii,
preşedintele completului va desemna 3 judecători din cadrul acestor secţii pentru întocmirea raportului. Raportorii nu
sunt incompatibili.
(5) În vederea întocmirii raportului, preşedintele completului poate solicita unor specialişti recunoscuţi opinia scrisă
asupra chestiunilor de drept soluţionate diferit.
(6) Raportul va cuprinde soluţiile diferite date problemei de drept şi argumentele pe care se fundamentează,
jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor
Omului, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi opinia specialiştilor consultaţi, dacă este cazul, precum şi doctrina în
materie. Totodată, judecătorul sau, după caz, judecătorii raportori vor întocmi şi vor motiva proiectul soluţiei ce se
propune a fi dată recursului în interesul legii.
(7) Şedinţa completului se convoacă de preşedintele acestuia, cu cel puţin 20 de zile înainte de desfăşurarea acesteia.
Odată cu convocarea, fiecare judecător va primi o copie a raportului şi a soluţiei propuse.
(8) La şedinţă participă toţi judecătorii completului. Dacă există motive obiective, aceştia vor fi înlocuiţi, cu respectarea
regulilor prevăzute la alin. (3).
(9) Recursul în interesul legii se susţine în faţa completului, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de procurorul desemnat de acesta, de judecătorul desemnat de colegiul de
conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv al curţii de apel, ori de Avocatul Poporului sau de un
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reprezentant al acestuia.
(la data 01-feb-2014 Art. 473, alin. (9) din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 281. din titlul III din Legea
255/2013 )

(10) Recursul în interesul legii se judecă în cel mult 3 luni de la data sesizării instanţei, iar soluţia se adoptă cu cel puţin
două treimi din numărul judecătorilor completului. Nu se admit abţineri de la vot.
Art. 474: Conţinutul hotărârii şi efectele ei
(1) Asupra cererii de recurs în interesul legii completul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se pronunţă prin decizie.
(2) Decizia se pronunţă numai în interesul legii şi nu are efecte asupra hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu
privire la situaţia părţilor din acele procese.
(3) Decizia se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţare şi se publică în cel mult 15 zile de la
motivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 474 1 : Încetarea sau modificarea efectelor deciziei
Efectele deciziei încetează în cazul abrogării, constatării neconstituţionalităţii ori modificării dispoziţiei legale care a
generat problema de drept dezlegată, cu excepţia cazului în care aceasta subzistă în noua reglementare.
(la data 07-feb-2014 Art. 474^1 din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 6. din Ordonanta urgenta 3/2014 )

SE C Ţ IU NE A 2: Sesizarea Înaltei C urţi de C asaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
(la data 01-feb-2014 partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 283. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 475: Obiectul sesizării
(la data 19-nov-2014 Art. 475 din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 a fost in legatura cu Decizia 23/2014 )

Dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului,
învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că există o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde
soluţionarea pe fond a cauzei respective şi asupra căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o
hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de
soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de
principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.
(la data 01-feb-2014 Art. 475 din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 284. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 476: Procedura de judecată
(1) Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către completul de judecată după dezbateri contradictorii,
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 475, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac. Dacă prin
încheiere se dispune sesizarea, aceasta va cuprinde motivele care susţin admisibilitatea sesizării potrivit dispoziţiilor art.
475, punctul de vedere al completului de judecată şi al părţilor.
(2) Prin încheierea prevăzută la alin. (1), cauza poate fi suspendată până la pronunţarea hotărârii prealabile pentru
dezlegarea chestiunii de drept. În cazul în care nu s-a dispus suspendarea odată cu sesizarea, iar cercetarea
judecătorească este finalizată înainte ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra sesizării, instanţa
suspendă dezbaterile până la pronunţarea deciziei prevăzute la art. 477 alin. (1). În cazul în care inculpatul se află în
arest la domiciliu sau este arestat preventiv ori dacă faţă de acesta s-a dispus măsura controlului judiciar sau a
controlului judiciar pe cauţiune, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 208 pe toată durata suspendării.
(la data 02-mai-2016 Art. 476, alin. (2) din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

(3) După înregistrarea cauzei la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, încheierea de sesizare se publică pe pagina de
internet a acestei instanţe.
(4) Cauzele similare, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, pot fi suspendate până la soluţionarea sesizării.
(5) Repartizarea sesizării este făcută de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie ori de persoana desemnată de aceştia.
(6) Sesizarea se judecă de un complet format din preşedintele secţiei corespunzătoare a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie sau de un judecător desemnat de acesta şi 8 judecători din cadrul secţiei respective. Preşedintele secţiei sau, în
caz de imposibilitate, judecătorul desemnat de acesta este preşedintele de complet şi va lua măsurile necesare pentru
desemnarea aleatorie a judecătorilor.
(7) După alcătuirea completului potrivit alin. (6), preşedintele acestuia va desemna un judecător pentru a întocmi un
raport asupra chestiunii de drept supuse judecăţii. Judecătorul desemnat raportor nu devine incompatibil.
(8) Atunci când chestiunea de drept priveşte activitatea mai multor secţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
preşedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie va transmite sesizarea
preşedinţilor secţiilor interesate în soluţionarea chestiunii de drept. În acest caz, completul va fi alcătuit din preşedintele
sau, în lipsa acestuia, din vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care va prezida completul, din preşedinţii
secţiilor interesate în soluţionarea chestiunii de drept, precum şi câte 5 judecători din cadrul secţiilor respective,
desemnaţi aleatoriu de preşedintele completului. După alcătuirea completului, pentru întocmirea raportului, preşedintele
completului va desemna câte un judecător din cadrul fiecărei secţii. Raportorii nu sunt incompatibili.
(9) Raportul va fi comunicat părţilor, care, în termen de cel mult 15 zile de la comunicare, pot depune, în scris, prin
avocat sau, după caz, prin consilier juridic, punctele lor de vedere privind chestiunea de drept supusă judecăţii.
(10) Dispoziţiile art. 473 alin. (5)-(8) se aplică în mod corespunzător.
(11) Sesizarea se judecă fără citarea părţilor, în cel mult 3 luni de la data învestirii, iar soluţia se adoptă cu cel puţin
două treimi din numărul judecătorilor completului. Nu se admit abţineri de la vot.
(la data 01-feb-2014 Art. 476 din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 285. din titlul III din Legea 255/2013
)

Art. 477: Conţinutul şi efectele hotărârii
(1) Asupra sesizării, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se pronunţă prin decizie, numai cu privire la
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chestiunea de drept supusă dezlegării.
(2) Dispoziţiile art. 474 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(3) Dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
(4) [textul din Art. 477, alin. (4) din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art.
II, punctul 117. din Ordonanta urgenta 18/2016]
Art. 477 1 : Încetarea sau modificarea efectelor deciziei
Efectele deciziei încetează în cazul abrogării, constatării neconstituţionalităţii ori modificării dispoziţiei legale care a
generat problema de drept dezlegată, cu excepţia cazului în care aceasta subzistă în noua reglementare.
(la data 07-feb-2014 Art. 477^1 din partea 2, titlul III, capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 7. din Ordonanta urgenta 3/2014 )

TITLUL IV: Proceduri speciale
CAPIT OLUL I: Acordul de recunoaştere a vinovăţiei
Art. 478: Titularii acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi limitele acestuia
(1) În cursul urmăririi penale, după punerea în mişcare a acţiunii penale, inculpatul şi procurorul pot încheia un acord, ca
urmare a recunoaşterii vinovăţiei de către inculpat.
(2) Efectele acordului de recunoaştere a vinovăţiei sunt supuse avizului procurorului ierarhic superior.
(3) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi iniţiat atât de către procuror, cât şi de către inculpat.
(4) Limitele încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei se stabilesc prin avizul prealabil şi scris al procurorului
ierarhic superior.
(5) Dacă acţiunea penală s-a pus în mişcare faţă de mai mulţi inculpaţi, se poate încheia un acord de recunoaştere a
vinovăţiei distinct cu fiecare dintre aceştia, fără a fi adusă atingere prezumţiei de nevinovăţie a inculpaţilor pentru care
nu s-a încheiat acord.
(6) Inculpaţii minori pot încheia acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, cu încuviinţarea reprezentantului lor legal, în
condiţiile prezentului capitol.
(la data 23-mai-2016 Art. 478, alin. (6) din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 118. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 479: Obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei are ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru
care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare a
acesteia, respectiv felul măsurii educative ori, după caz, soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a
aplicării pedepsei.
(la data 23-mai-2016 Art. 479 din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 119. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 480: Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei
(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede
pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 15 ani.
(la data 23-mai-2016 Art. 480, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 120. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu
privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. La
încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este obligatorie.
(3) [textul din Art. 480, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
288. din titlul III din Legea 255/2013]
(4) Inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei
închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii. Pentru
inculpaţii minori se va ţine seama de aceste aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative
privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.
(la data 23-mai-2016 Art. 480 din partea 2, titlul IV, capitolul I completat de Art. II, punctul 121. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 481: Forma acordului de recunoaştere a vinovăţiei
(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie în formă scrisă.
(2) În situaţia în care se încheie acord de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul nu mai întocmeşte rechizitoriu cu privire
la inculpaţii cu care a încheiat acord.
Art. 482: Conţinutul acordului de recunoaştere a vinovăţiei
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei cuprinde:
a) data şi locul încheierii;
b) numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie;
c) date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1);
d) descrierea faptei ce formează obiectul acordului;
e) încadrarea juridică a faptei şi pedeapsa prevăzută de lege;
f) probele şi mijloacele de probă;
g) declaraţia expresă a inculpatului prin care recunoaşte comiterea faptei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a
fost pusă în mişcare acţiunea penală;
h) felul şi cuantumul, precum şi forma de executare a pedepsei ori soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de
amânare a aplicării pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat;
(la data 01-feb-2014 Art. 482, litera H. din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 289. din titlul III din Legea 255/2013 )

i) semnăturile procurorului, ale inculpatului şi ale avocatului.
Art. 483: Sesizarea instanţei cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei
(1) După încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul sesizează instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza în fond şi trimite acesteia acordul de recunoaştere a vinovăţiei, însoţit de dosarul de
urmărire penală.
(2) În situaţia în care se încheie acordul numai cu privire la unele dintre fapte sau numai cu privire la unii dintre inculpaţi,
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iar pentru celelalte fapte sau inculpaţi se dispune trimiterea în judecată, sesizarea instanţei se face separat. Procurorul
înaintează instanţei numai actele de urmărire penală care se referă la faptele şi persoanele care au făcut obiectul
acordului de recunoaştere a vinovăţiei.
(3) În cazul în care sunt incidente dispoziţiile art. 23 alin. (1), procurorul înaintează instanţei acordul de recunoaştere a
vinovăţiei însoţit de tranzacţie sau de acordul de mediere.
Art. 484: Procedura în faţa instanţei
(1) Dacă acordului de recunoaştere a vinovăţiei îi lipseşte vreuna dintre menţiunile prevăzute la art. 482 sau dacă nu
au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 483, instanţa dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile şi sesizează
în acest sens conducătorul parchetului care a emis acordul.
(2) La termenul fixat se citează inculpatul, celelalte părţi şi persoana vătămată. Instanţa se pronunţă asupra acordului
de recunoaştere a vinovăţiei prin sentinţă, în şedinţă publică, după ascultarea procurorului, a inculpatului şi avocatului
acestuia, precum şi, dacă sunt prezente, a celorlalte părţi şi a persoanei vătămate.
(la data 23-mai-2016 Art. 484 din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 122. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 485: Soluţiile instanţei
(1) Instanţa, analizând acordul, pronunţă una dintre următoarele soluţii:
a) admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi pronunţă soluţia cu privire la care s-a ajuns la un acord, dacă sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480-482 cu privire la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului, care au făcut
obiectul acordului;
b) respinge acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale,
dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480-482 cu privire la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului,
care au făcut obiectul acordului, sau dacă apreciază că soluţia cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi
inculpat este nelegală sau nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului.
(la data 23-mai-2016 Art. 485, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 123. din Ordonanta urgenta 18/2016 )
(la data 19-mai-2017 Art. 485, alin. (1), litera B. din partea 2, titlul IV, capitolul I a se vedea recurs in interesul legii Decizia 5/2017 )

(2) Instanţa poate admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei numai cu privire la unii dintre inculpaţi.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), instanţa se pronunţă din oficiu cu privire la starea de arest a inculpaţilor.
(4) Dispoziţiile art. 396 alin. (9), art. 398 şi art. 399 se aplică în mod corespunzător.
Art. 486: Soluţionarea acţiunii civile
(1) În cazul în care instanţa admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi între părţi s-a încheiat tranzacţie sau acord
de mediere cu privire la acţiunea civilă, instanţa ia act de aceasta prin sentinţă.
(2) În cazul în care instanţa admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi între părţi nu s-a încheiat tranzacţie sau
acord de mediere cu privire la acţiunea civilă, instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă. În această situaţie, hotărârea
prin care s-a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu are autoritate de lucru judecat asupra întinderii prejudiciului
în faţa instanţei civile.
(la data 01-feb-2014 Art. 486 din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 291. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 487: Cuprinsul sentinţei
Sentinţa cuprinde în mod obligatoriu:
a) menţiunile prevăzute la art. 370 alin. (4), art. 403 şi 404;
b) fapta pentru care s-a încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi încadrarea juridică a acesteia.
Art. 488: Calea de atac
(la data 26-mai-2015 Art. 488 din partea 2, titlul IV, capitolul I a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 235/2015 )

(1) Împotriva sentinţei pronunţate potrivit art. 485 şi 486, procurorul, inculpatul, celelalte părţi şi persoana vătămată
pot declara apel, în termen de 10 zile de la comunicare.
(la data 23-mai-2016 Art. 488, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 124. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Apelul poate fi declarat în condiţiile art. 409, care se aplică în mod corespunzător.
(la data 23-mai-2016 Art. 488, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 124. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) La soluţionarea apelului se citează părţile şi persoana vătămată.
(la data 23-mai-2016 Art. 488, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 124. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(4) Instanţa de apel pronunţă una dintre următoarele soluţii:
a) respinge apelul, menţinând hotărârea atacată, dacă apelul este tardiv sau inadmisibil ori nefondat;
b) admite apelul, desfiinţează sentinţa prin care acordul de recunoaştere a fost admis şi pronunţă o nouă hotărâre,
procedând potrivit art. 485 şi 486, care se aplică în mod corespunzător;
(la data 23-mai-2016 Art. 488, alin. (4), litera B. din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. II, punctul 125. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

c) admite apelul, desfiinţează sentinţa prin care acordul de recunoaştere a fost respins, admite acordul de recunoaştere
a vinovăţiei, dispoziţiile art. 485 alin. (1) lit. a) şi art. 486 aplicându-se în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 488 din partea 2, titlul IV, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 292. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPIT OLUL I1: Contestaţia privind durata procesului penal
Art. 488 1 : Introducerea contestaţiei
(1) Dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplineşte într-o durată rezonabilă, se poate face
contestaţie, solicitându-se accelerarea procedurii.
(2) Contestaţia poate fi introdusă de către suspect, inculpat, persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă
civilmente. În cursul judecăţii, contestaţia poate fi introdusă şi de către procuror.
(3) Contestaţia poate fi formulată după cum urmează:
a) după cel puţin un an de la începerea urmăririi penale, pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale;
b) după cel puţin un an de la trimiterea în judecată, pentru cauzele aflate în cursul judecăţii în primă instanţă;
c) după cel puţin 6 luni de la sesizarea instanţei cu o cale de atac, pentru cauzele aflate în căile de atac ordinare sau
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extraordinare.
(4) Contestaţia poate fi retrasă oricând până la soluţionarea acesteia. Contestaţia nu mai poate fi reiterată în cadrul
aceleiaşi faze procesuale în care a fost retrasă.
Art. 488 2 : Competenţa de soluţionare
(1) Competenţa de soluţionare a contestaţiei aparţine după cum urmează:
a) în cauzele penale aflate în cursul urmăririi penale, judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza în primă instanţă;
b) în cauzele penale aflate în cursul judecăţii sau în căile de atac, ordinare ori extraordinare, instanţei ierarhic superioare
celei pe rolul căreia se află cauza.
(2) Când procedura judiciară cu privire la care se formulează contestaţia se află pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, competenţa de soluţionare a contestaţiei aparţine unui alt complet din cadrul aceleiaşi secţii.
Art. 488 3 : Conţinutul contestaţiei
Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
a) numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanei juridice, precum
şi calitatea în cauză a persoanei fizice sau juridice care întocmeşte cererea;
b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia şi
sediul profesional;
c) adresa de corespondenţă;
d) denumirea parchetului sau a instanţei şi numărul dosarului;
e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
f) data şi semnătura.
Art. 488 4 : Procedura de soluţionare a contestaţiei
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa, în vederea soluţionării contestaţiei, dispune următoarele măsuri:
a) informarea procurorului, respectiv instanţei pe rolul căreia se află cauza, cu privire la contestaţia formulată, cu
menţiunea posibilităţii de a formula un punct de vedere cu privire la aceasta;
b) transmiterea în cel mult 5 zile a dosarului sau a unei copii certificate a dosarului cauzei de către procuror, respectiv
de către instanţa pe rolul căreia se află cauza;
c) informarea celorlalte părţi din proces şi, după caz, a celorlalte persoane prevăzute la art. 488 1 alin. (2) cu privire la
contestaţia formulată şi la dreptul de a-şi exprima punctul de vedere în termenul acordat în acest scop de judecătorul
de drepturi şi libertăţi sau de instanţă.
(2) În cazul în care suspectul sau inculpatul este privat de libertate, în cauza respectivă sau în altă cauză, informarea
prevăzută la alin. (1) lit. c) se va face atât către acesta, cât şi către avocatul, ales sau numit din oficiu, al acestuia.
(3) Netransmiterea punctului de vedere prevăzut la alin. (1) lit. a) şi c) în termenul stabilit de instanţă nu împiedică
soluţionarea contestaţiei.
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa soluţionează contestaţia în cel mult 20 zile de la înregistrarea
acesteia.
(5) Contestaţia se soluţionează prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea părţilor, a subiecţilor procesuali
principali şi cu participarea procurorului. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluţionarea contestaţiei.
(la data 23-mai-2016 Art. 488^4, alin. (5) din partea 2, titlul IV, capitolul I^1 modificat de Art. II, punctul 126. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 488 5 : Soluţionarea contestaţiei
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa, soluţionând contestaţia, verifică durata procedurilor pe baza
lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei şi a punctelor de vedere prezentate şi se pronunţă prin încheiere.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa, în aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare, va
lua în considerare următoarele elemente:
a) natura şi obiectul cauzei;
b) complexitatea cauzei, inclusiv prin luarea în considerare a numărului de participanţi şi a dificultăţilor de administrare a
probelor;
c) elementele de extraneitate ale cauzei;
d) faza procesuală în care se află cauza şi durata fazelor procesuale anterioare;
e) comportamentul contestatorului în procedura judiciară analizată, inclusiv din perspectiva exercitării drepturilor sale
procesuale şi procedurale şi din perspectiva îndeplinirii obligaţiilor sale în cadrul procesului;
f) comportamentul celorlalţi participanţi în cauză, inclusiv al autorităţilor implicate;
g) intervenţia unor modificări legislative aplicabile cauzei;
h) alte elemente de natură să influenţeze durata procedurii.
Art. 488 6 : Soluţii
(1) Când apreciază contestaţia ca fiind întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa admite contestaţia şi
stabileşte termenul în care procurorul să rezolve cauza potrivit art. 327, respectiv instanţa de judecată să soluţioneze
cauza, precum şi termenul în care o nouă contestaţie nu poate fi formulată.
(2) În toate cazurile, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa care soluţionează contestaţia nu va putea da
îndrumări şi nici nu va putea oferi dezlegări asupra unor probleme de fapt sau de drept care să anticipeze modul de
soluţionare a procesului ori care să aducă atingere libertăţii judecătorului cauzei de a hotărî, conform legii, cu privire la
soluţia ce trebuie dată procesului, ori, după caz, libertăţii procurorului de a pronunţa soluţia pe care o consideră legală şi
temeinică.
(3) Dacă s-a constatat depăşirea duratei rezonabile, o nouă contestaţie în aceeaşi cauză se va soluţiona cu luarea în
considerare exclusiv a motivelor ivite ulterior contestaţiei anterioare.
(4) Abuzul de drept constând în formularea cu rea-credinţă a contestaţiei se sancţionează cu amendă judiciară de la
1.000 lei la 7.000 lei şi la plata cheltuielilor judiciare ocazionate.
(5) Încheierea se motivează în termen de 5 zile de la pronunţare. Dosarul se restituie în ziua motivării.
(6) Hotărârea se comunică contestatorului şi se transmite spre informare tuturor părţilor sau persoanelor dintre cele
enumerate la art. 488 4 alin. (1) lit. c), din dosarul cauzei, care sunt ţinute să respecte termenele cuprinse în aceasta.
(7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa soluţionează contestaţia nu este supusă niciunei
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căi de atac.
(8) Contestaţia formulată cu nerespectarea termenelor prevăzute de prezentul capitol se restituie administrativ.
(la data 01-feb-2014 partea 2, titlul IV, capitolul I completat de Art. 102, punctul 293. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPIT OLUL II: Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice
Art. 489: Dispoziţii generale
(1) În cazul infracţiunilor săvârşite de persoanele juridice prevăzute la art. 135 alin. (1) din Codul penal în realizarea
obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dispoziţiile prezentului cod se aplică în mod
corespunzător, cu derogările şi completările prevăzute în prezentul capitol.
(2) Sunt aplicabile în procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice şi dispoziţiile procedurii de
cameră preliminară, care se aplică în mod corespunzător.
Art. 490: Obiectul acţiunii penale
Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspunderea penală a persoanelor juridice care au săvârşit infracţiuni.
Art. 491: Reprezentarea persoanei juridice
(1) Persoana juridică este reprezentată la îndeplinirea actelor procesuale şi procedurale de reprezentantul său legal.
(2) Dacă pentru aceeaşi faptă sau pentru fapte conexe s-a pus în mişcare acţiunea penală şi împotriva
reprezentantului legal al persoanei juridice, aceasta îşi numeşte un mandatar pentru a o reprezenta.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă persoana juridică nu şi-a numit un mandatar, acesta este desemnat, după caz,
de către procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, de către judecătorul de cameră preliminară
sau de către instanţă, din rândul practicienilor în insolvenţă, autorizaţi potrivit legii. Practicienilor în insolvenţă astfel
desemnaţi li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 273 alin. (1), (2), (4) şi (5).
(la data 01-feb-2014 Art. 491 din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 294. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 492: Locul de citare a persoanei juridice
(1) Persoana juridică se citează la sediul acesteia. Dacă sediul este fictiv ori persoana juridică nu mai funcţionează la
sediul declarat, iar noul sediu nu este cunoscut, la sediul organului judiciar se afişează o înştiinţare, dispoziţiile art. 259
alin. (5) aplicându-se în mod corespunzător.
(2) Dacă persoana juridică este reprezentată prin mandatar, numit în condiţiile art. 491 alin. (2) şi (3), citarea se face
la locuinţa mandatarului ori la sediul practicianului în insolvenţă desemnat în calitatea de mandatar.
(la data 01-feb-2014 Art. 492 din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 295. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 493: Măsurile preventive
(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, la propunerea procurorului, sau, după caz, judecătorul
de cameră preliminară ori instanţa poate dispune, dacă există motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că
persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi numai pentru a se asigura buna desfăşurare a
procesului penal, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
a) interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
b) interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice,
începută anterior sau în cursul urmăririi penale;
c) interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa
persoanei juridice;
d) interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar;
e) interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea.
(2) Pentru a asigura respectarea măsurilor prevăzute la alin. (1), persoana juridică poate fi obligată la depunerea unei
cauţiuni constând într-o sumă de bani care nu poate fi mai mică de 10.000 lei. Cauţiunea se restituie la data rămânerii
definitive a hotărârii de condamnare, de amânare a aplicării pedepsei, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de
încetare a procesului penal, pronunţate în cauză, dacă persoana juridică a respectat măsura sau măsurile preventive,
precum şi în cazul în care, prin hotărâre definitivă, s-a dispus achitarea persoanei juridice.
(3) Cauţiunea nu se restituie în cazul nerespectării de către persoana juridică a măsurii sau a măsurilor preventive
luate, făcându-se venit la bugetul de stat la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în cauză, precum şi dacă s-a
dispus plata din cauţiune, în ordinea următoare, a despăgubirilor băneşti acordate pentru repararea pagubelor cauzate
de infracţiune, a cheltuielilor judiciare sau a amenzii.
(4) Măsurile preventive prevăzute la alin. (1) pot fi dispuse pe o perioadă de cel mult 60 de zile, cu posibilitatea
prelungirii în cursul urmăririi penale şi a menţinerii în cursul procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, dacă se
menţin temeiurile care au determinat luarea acestora, fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile.
(5) În cursul urmăririi penale, măsurile preventive se dispun de judecătorul de drepturi şi libertăţi prin încheiere motivată
dată în camera de consiliu, cu citarea persoanei juridice.
(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) Împotriva încheierii se poate face contestaţie la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau, după caz, la judecătorul de
cameră preliminară ori instanţa ierarhic superioară, de către persoana juridică şi procuror, în termen de 24 de ore de la
pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru persoana juridică lipsă.
(8) Măsurile preventive se revocă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi la cererea procurorului sau a persoanei
juridice, iar de către judecătorul de cameră preliminară şi de către instanţă şi din oficiu, numai când se constată că nu
mai există temeiurile care au justificat luarea sau menţinerea acestora. Dispoziţiile alin. (5)-(7) se aplică în mod
corespunzător.
(9) Împotriva reprezentantului persoanei juridice sau a mandatarului acesteia pot fi luate măsurile prevăzute la art.
265 şi art. 283 alin. (2), iar faţă de practicianul în insolvenţă, măsura prevăzută la art. 283 alin. (2).
(10) Luarea măsurilor preventive nu împiedică luarea măsurilor asigurătorii conform art. 249-256.
(la data 01-feb-2014 Art. 493 din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 296. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 494: Măsurile asigurătorii
Faţă de persoana juridică se pot lua măsuri asigurătorii, dispoziţiile art. 249-256 şi ale art. 549 1 aplicându-se în mod
corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 494 din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 297. din titlul III din Legea 255/2013 )
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Art. 495: Procedura de informare
(1) Procurorul, în cursul urmăririi penale, comunică organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organului
care a înregistrat persoana juridică punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a persoanei juridice, la
data dispunerii acestor măsuri, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare.
(2) În cazul instituţiilor care nu sunt supuse condiţiei înregistrării sau autorizării pentru a dobândi personalitate juridică,
informarea prevăzută la alin. (1) se face către organul care a înfiinţat acea instituţie.
(3) Organele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligate să comunice organului judiciar, în termen de 24 de ore de la
data înregistrării, în copie certificată, orice menţiune înregistrată de acestea cu privire la persoana juridică.
(4) Persoana juridică este obligată să comunice organului judiciar, în termen de 24 de ore, intenţia de fuziune, divizare,
dizolvare, reorganizare, lichidare sau reducere a capitalului social.
(5) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul luării măsurilor preventive faţă de persoana
juridică.
(6) După rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii, instanţa de executare comunică o
copie de pe dispozitivul hotărârii organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, organului care a înregistrat
persoana juridică, organului care a înfiinţat instituţia nesupusă autorizării sau înregistrării, precum şi organelor cu
atribuţii de control şi supraveghere a persoanei juridice, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare.
(7) Neîndeplinirea, de îndată sau până la împlinirea termenelor prevăzute, a obligaţiilor prevăzute la alin. (3)-(5)
constituie abatere judiciară şi se sancţionează cu amenda judiciară prevăzută la art. 283 alin. (4).
Art. 496: Efectele fuziunii, absorbţiei, divizării, reducerii capitalului social, ale dizolvării sau lichidării
persoanei juridice condamnate
(1) Dacă, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a persoanei juridice şi până la executarea pedepselor
aplicate, intervine un caz de fuziune, absorbţie, divizare, dizolvare, lichidare sau reducere a capitalului social al acesteia,
autoritatea ori instituţia căreia îi revine competenţa de a autoriza sau înregistra această operaţiune este obligată să
sesizeze instanţa de executare cu privire la acesta şi să informeze cu privire la persoana juridică creată prin fuziune,
absorbţie sau care a dobândit fracţiuni din patrimoniul persoanei divizate.
(2) Persoana juridică rezultată prin fuziune, absorbţie sau care a dobândit fracţiuni din patrimoniul persoanei divizate
preia obligaţiile şi interdicţiile persoanei juridice condamnate, dispoziţiile art. 151 din Codul penal aplicându-se în mod
corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 496 din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 298. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 497: Punerea în executare a pedepsei amenzii
(1) Persoana juridică condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la
judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
(la data 01-feb-2014 Art. 497, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 299. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Când persoana juridică condamnată se găseşte în imposibilitatea de a achita integral amenda în termenul prevăzut
la alin. (1), judecătorul delegat cu executarea, la cererea persoanei juridice, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii pe
cel mult 2 ani, în rate lunare.
(la data 01-feb-2014 Art. 497, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 299. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) În cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a amenzii în termenul arătat la alin. (1) sau de neplată a unei rate potrivit
eşalonării, instanţa de executare comunică un extras de pe acea parte din dispozitiv care priveşte aplicarea sau
eşalonarea amenzii organelor competente, în vederea executării acesteia potrivit procedurii de executare silită a
creanţelor fiscale.
Art. 498: Punerea în executare a pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice
(1) Copia dispozitivului hotărârii de condamnare se comunică, la data rămânerii definitive, de către judecătorul delegat
cu executarea persoanei juridice respective, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, respectiv
organului care a înregistrat persoana juridică, solicitându-se totodată informarea cu privire la modul de ducere la
îndeplinire a măsurii.
(la data 01-feb-2014 Art. 498, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 300. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) La data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la pedeapsa complementară a dizolvării, persoana juridică
intră în lichidare.
(la data 01-feb-2014 Art. 498, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 300. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 499: Punerea în executare a pedepsei complementare a suspendării activităţii persoanei juridice
O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat pedeapsa suspendării activităţii sau a uneia
dintre activităţile persoanei juridice se comunică, la data rămânerii definitive, organului care a autorizat înfiinţarea
persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridică, organului care a înfiinţat instituţia nesupusă autorizării
sau înregistrării, precum şi organelor cu atribuţii de control şi supraveghere a persoanei juridice, pentru a lua măsurile
necesare.
Art. 500: Punerea în executare a pedepsei complementare a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei
juridice
O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa închiderii unor
puncte de lucru se comunică, la data rămânerii definitive, organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi
organului care a înregistrat persoana juridică, organului care a înfiinţat instituţia nesupusă autorizării sau înregistrării,
precum şi organelor cu atribuţii de control şi supraveghere a persoanei juridice, pentru a lua măsurile necesare.
Art. 501: Punerea în executare a pedepsei complementare a interzicerii persoanei juridice de a participa la
procedurile de achiziţii publice
(1) O copie de pe dispozitivul hotărârii prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa interzicerii de a participa la
procedurile de achiziţii publice se comunică, la data rămânerii definitive:
a) oficiului registrului comerţului, în vederea efectuării formalităţilor de publicitate în registrul comerţului;
b) Ministerului Justiţiei, în vederea efectuării formalităţilor de publicitate în Registrul naţional al persoanelor juridice fără
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scop patrimonial;
c) oricărei autorităţi care ţine evidenţa persoanelor juridice, în vederea efectuării formalităţilor de publicitate.
d) administratorului sistemului electronic de achiziţii publice.
(la data 01-feb-2014 Art. 501, alin. (1), litera C. din partea 2, titlul IV, capitolul II completat de Art. 102, punctul 301. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa interzicerii de a
participa la procedurile de achiziţii publice se comunică, la data rămânerii definitive, organului care a autorizat înfiinţarea
persoanei juridice şi organului care a înregistrat persoana juridică, pentru a lua măsurile necesare.
Art. 501 1 : Punerea în executare a pedepsei complementare a plasării sub supraveghere judiciară
(1) Atribuţiile mandatarului judiciar privind supravegherea activităţii persoanei juridice sunt cuprinse în dispozitivul
hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat pedeapsa plasării sub supraveghere judiciară.
(2) Mandatarul judiciar nu se poate substitui organelor statutare în gestionarea activităţilor persoanei juridice.
(la data 01-feb-2014 Art. 501 din partea 2, titlul IV, capitolul II completat de Art. 102, punctul 302. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 502: Punerea în executare a pedepsei complementare a afişării sau publicării hotărârii de condamnare
(1) Un extras al hotărârii de condamnare care priveşte aplicarea pedepsei complementare a afişării hotărârii de
condamnare se comunică, la data rămânerii definitive, persoanei juridice condamnate, pentru a-l afişa în forma, locul şi
pentru perioada stabilite de instanţa de judecată.
(la data 01-feb-2014 Art. 502, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 303. din titlul III din Legea 255/2013 )

(2) Un extras al hotărârii de condamnare care priveşte aplicarea pedepsei complementare a publicării hotărârii de
condamnare se comunică, la data rămânerii definitive, persoanei juridice condamnate, pentru a publica hotărârea în
forma stabilită de instanţă, pe cheltuială proprie, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de
comunicare audiovizuale, desemnate de instanţă.
(la data 01-feb-2014 Art. 502, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 303. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Persoana juridică condamnată înaintează instanţei de executare dovada începerii executării afişării sau, după caz,
dovada executării publicării hotărârii de condamnare, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dar nu mai
târziu de 10 zile de la începerea executării ori, după caz, de la executarea pedepsei principale.
(4) O copie de pe hotărârea de condamnare, în întregime sau în extras al acesteia, se comunică la data rămânerii
definitive organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridică, organului
care a înfiinţat instituţia nesupusă autorizării sau înregistrării, precum şi organelor cu atribuţii de control şi supraveghere
a persoanei juridice, pentru a lua măsurile necesare.
Art. 503: Supravegherea executării pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice
(1) În caz de neexecutare cu rea-credinţă a pedepselor complementare aplicate persoanei juridice, instanţa de
executare aplică dispoziţiile art. 139 alin. (2) sau, după caz, art. 140 alin. (2) ori (3) din Codul penal.
(2) Sesizarea instanţei se face din oficiu de către judecătorul delegat al instanţei de executare, potrivit art. 499-502.
(la data 01-feb-2014 Art. 503, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul II modificat de Art. 102, punctul 304. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Persoana juridică este citată la judecată.
(4) Participarea procurorului este obligatorie.
(5) După concluziile procurorului şi ascultarea persoanei juridice condamnate, instanţa se pronunţă prin sentinţă.
CAPIT OLUL III: Procedura în cauzele cu infractori minori
Art. 504: Dispoziţii generale
(1) Urmărirea şi judecarea infracţiunilor săvârşite de minori, precum şi punerea în executare a hotărârilor privitoare la
aceştia se fac potrivit procedurii obişnuite, cu completările şi derogările prevăzute în prezentul capitol şi în secţiunea a
8-a a cap. I din titlul V al părţii generale.
(2) În cursul urmăririi penale, procedura în cauzele cu infractori minori se aplică şi persoanelor care au împlinit 18 ani,
până la împlinirea vârstei de 21 de ani, dacă la data dobândirii calităţii de suspect erau minore, atunci când organul
judiciar consideră necesar, ţinând seama de toate circumstanţele cauzei, inclusiv gradul de maturitate şi gradul de
vulnerabilitate ale persoanei vizate.
(3) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta suspectului sau a inculpatului şi există motive pentru a se
considera că acesta este minor, persoana respectivă va fi prezumată a fi minor.
(4) Rezultatele examinării medicale a minorului suspect sau inculpat asupra căruia s-a dispus o măsură preventivă
privativă de libertate, efectuate în locul de deţinere, potrivit legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului, sunt avute în vedere pentru a aprecia capacitatea
acestuia de a fi supus actelor sau măsurilor dispuse în cursul procesului penal.
(la data 12-dec-2020 Art. 504 din partea 2, titlul IV, capitolul III completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 284/2020 )

Art. 505: Persoanele chemate la organul de urmărire penală
(1) Când suspectul ori inculpatul este un minor care nu a împlinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului,
organul de urmărire penală citează părinţii acestuia ori, după caz, pe tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori
supravegherea căreia se află temporar minorul, precum şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului
din localitatea unde se desfăşoară audierea.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "care nu a împlinit 16 ani"
din cuprinsul art. 505 alin. (1) din Codul de procedură este neconstituţională.
(la data 10-mai-2018 Art. 505, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 102/2018 )

(1 1 ) La efectuarea oricărui alt act de urmărire penală la care este citat suspectul sau inculpatul minor se citează părinţii
sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul, dacă
organul judiciar consideră că prezenţa acestora este în interesul superior al minorului şi nu este de natură să aducă
atingere bunei desfăşurări a procesului penal.
(1 2 ) Dacă părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află
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temporar minorul nu au putut fi găsiţi ori prezenţa acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfăşurarea
procesului penal, citarea se va face către un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de
organul judiciar.
(1 3 ) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult potrivit alin. (1 2 ) sau adultul desemnat nu este acceptat de
organul judiciar, citarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul superior
al minorului.
(1 4 ) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (1 2 ) sau (1 3 ) încetează, citarea se va face potrivit alin. (1 1 ).
(la data 12-dec-2020 Art. 505, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul III completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 284/2020 )

(2)
(la data 10-mai-2018 Art. 505, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul III a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 102/2018 )

[textul din Art. 505, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 24-iun-2018 de Actul din Decizia
102/2018]
(3) Neprezentarea persoanelor legal citate la ascultarea sau confruntarea minorului nu împiedică efectuarea acestor
acte.
Art. 505 1 : Informarea suspectului sau inculpatului minor
(1) În cauzele cu suspecţi sau inculpaţi minori, înainte de prima audiere, acestora li se aduc la cunoştinţă, pe lângă cele
prevăzute la art. 108, şi următoarele:
a) informaţii cu privire la principalele etape ale procesului penal;
b) dreptul ca părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află
temporar minorul sau un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul judiciar să
primească aceleaşi informaţii comunicate minorului;
c) dreptul la protecţia vieţii private, în condiţiile legii;
d) dreptul de a fi însoţiţi de părinţi sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se
află temporar minorul sau de un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul
judiciar, în timpul diferitelor etape ale procedurii conform prezentei legi;
e) dreptul de a fi evaluaţi prin intermediul referatului de evaluare;
f) dreptul la evaluare medicală şi asistenţă medicală în cazul în care vor fi supuşi unei măsuri preventive privative de
libertate;
g) măsurile preventive ce li se pot aplica, precum şi dreptul ca măsura preventivă privativă de libertate să fie aplicată cu
caracter excepţional, potrivit art. 243, perioada pentru care poate fi dispusă şi durata maximă a măsurii preventive
privative de libertate, condiţiile pentru prelungirea şi menţinerea acesteia, precum şi dreptul la verificarea periodică a
măsurii, în condiţiile legii;
h) dreptul de a fi prezenţi la judecarea cauzei;
i) dreptul la exercitarea căilor de atac, în condiţiile legii.
(2) Toate comunicările către suspectul sau inculpatul minor se fac într-un limbaj simplu şi accesibil, adaptat vârstei
acestuia.
(3) Informaţiile prevăzute la art. 108, precum şi cele prevăzute la alin. (1) se comunică şi părinţilor sau, după caz,
tutorelui, curatorului ori persoanei în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.
(4) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (3) nu au putut fi găsite sau comunicarea către acestea ar fi contrară
interesului superior al minorului sau ar afecta desfăşurarea procesului penal, comunicarea informaţiilor prevăzute la art.
108, precum şi a celor prevăzute la alin. (1) se face către un alt adult desemnat de minor şi acceptat de organul
judiciar.
(5) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (4) sau adultul desemnat nu este acceptat de
organul judiciar, comunicarea informaţiilor se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de
interesul superior al minorului.
(6) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (4) încetează, comunicarea se va face către părinţi, tutore,
curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.
Art. 505 2 : Cheltuielile de judecată
Când suspectul sau inculpatul este minor, cheltuielile generate de înregistrările audiovideo, care ar fi căzut în sarcina
acestuia potrivit art. 274 sau 275, rămân în sarcina statului.
(la data 12-dec-2020 Art. 505 din partea 2, titlul IV, capitolul III completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 284/2020 )

Art. 506: Referatul de evaluare a minorului
(1) În cauzele cu inculpaţi minori, organele de urmărire penală pot să solicite, atunci când consideră necesar,
efectuarea referatului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie
teritorială îşi are locuinţa minorul, potrivit legii.
(1 1 ) În cazul în care minorul este trimis în judecată, solicitarea referatului de evaluare este obligatorie, cu excepţia
cazului în care acest lucru ar fi contrar interesului superior al minorului.
(la data 12-dec-2020 Art. 506, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul III completat de Art. 1, punctul 5. din Legea 284/2020 )

(2) În cursul judecăţii, instanţa poate solicita efectuarea referatului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe
lângă tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul, potrivit legii. În situaţia în care efectuarea referatului de
evaluare nu a fost solicitată în cursul urmăririi penale, potrivit dispoziţiilor alin. (1) sau (1 1 ), dispunerea efectuării
referatului de către instanţă este obligatorie.
(la data 12-dec-2020 Art. 506, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 284/2020 )

(3) [textul din Art. 506, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
305. din titlul III din Legea 255/2013]
(4) Prin referatul de evaluare, serviciul de probaţiune solicitat poate face propuneri motivate cu privire la măsurile
educative ce pot fi luate faţă de minor.
(la data 01-feb-2014 Art. 506, alin. (4) din partea 2, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 306. din titlul III din Legea 255/2013 )
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(4 1 ) În cazul în care elementele care constituie baza referatului de evaluare se schimbă considerabil, organul de
urmărire penală sau, după caz, instanţa va solicita întocmirea unui nou referat de evaluare. Solicitarea se poate face
din oficiu sau în urma sesizării făcute de serviciul de probaţiune, de minor ori de către părinţi sau, după caz, tutore,
curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul, cu privire la schimbările
intervenite.
(la data 12-dec-2020 Art. 506, alin. (4) din partea 2, titlul IV, capitolul III completat de Art. 1, punctul 7. din Legea 284/2020 )

(5) [textul din Art. 506, alin. (5) din partea 2, titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul
307. din titlul III din Legea 255/2013]
Art. 507: Compunerea instanţei
(1) Cauzele în care inculpatul este minor se judecă potrivit regulilor de competenţă obişnuite de către judecători
anume desemnaţi potrivit legii.
(2) Instanţa compusă potrivit dispoziţiilor alin. (1) rămâne competentă să judece potrivit dispoziţiilor procedurale
speciale privitoare la minori, chiar dacă între timp inculpatul a împlinit vârsta de 18 ani.
(3) Inculpatul care a săvârşit infracţiunea în timpul când era minor este judecat potrivit procedurii aplicabile în cauzele
cu infractori minori, dacă la data sesizării instanţei nu a împlinit 18 ani. Dacă la data sesizării instanţei inculpatul împlinise
vârsta de 18 ani, dar la data dobândirii calităţii de suspect era minor, instanţa învestită, reţinând cauza, poate decide
aplicarea procedurii pentru cauzele cu infractori minori, atunci când consideră necesar, ţinând cont de toate
circumstanţele cauzei, inclusiv gradul de maturitate şi gradul de vulnerabilitate ale persoanei vizate.
(la data 12-dec-2020 Art. 507, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 284/2020 )

Art. 508: Persoanele chemate la judecarea minorilor
(1) La judecarea cauzei se citează serviciul de probaţiune, părinţii minorului sau, după caz, tutorele, curatorul ori
persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.
(2) Persoanele arătate la alin. (1) au dreptul şi îndatorirea să dea lămuriri, să formuleze cereri şi să prezinte propuneri
în privinţa măsurilor ce ar urma să fie luate.
(3) Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică judecarea cauzei.
(4) Dacă niciuna dintre persoanele prevăzute la alin. (1) nu a putut fi găsită ori prezenţa acesteia ar afecta interesul
superior al minorului sau desfăşurarea procesului penal, citarea se va face către un alt adult corespunzător care este
desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul judiciar.
(5) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (4) sau adultul desemnat nu este acceptat de
organul judiciar, citarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul superior
al minorului.
(6) În cazul în care circumstanţele de la alin. (4) sau (5) încetează, citarea se va face potrivit alin. (1).
(la data 12-dec-2020 Art. 508, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul III completat de Art. 1, punctul 9. din Legea 284/2020 )

Art. 509: Desfăşurarea judecăţii
(1) Cauzele cu inculpaţi minori se judecă de urgenţă şi cu precădere.
(2) Şedinţa de judecată este nepublică. Cu încuviinţarea instanţei, la desfăşurarea judecăţii pot asista, în afară de
persoanele arătate la art. 508, şi alte persoane.
(3) Când inculpatul este minor cu vârsta mai mică de 16 ani, instanţa, dacă apreciază că administrarea anumitor probe
poate avea o influenţă negativă asupra sa, poate dispune îndepărtarea lui din şedinţă. În aceleaşi condiţii pot fi
îndepărtaţi temporar din sala de judecată şi părinţii ori tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea
căreia se află temporar minorul.
(la data 01-feb-2014 Art. 509, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 308. din titlul III din Legea 255/2013 )

(4) La rechemarea în sală a persoanelor prevăzute la alin. (3) preşedintele completului le aduce la cunoştinţă actele
esenţiale efectuate în lipsa lor.
(5) Ascultarea minorului va avea loc o singură dată, iar reascultarea sa va fi admisă de judecător doar în cazuri
temeinic justificate.
Art. 510: Inculpaţii minori cu majori
(1) Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, dintre care unii minori şi alţii majori, şi nu este posibilă disjungerea,
judecata are loc potrivit dispoziţiilor art. 507 alin. (1) şi după procedura obişnuită.
(2) Cu privire la inculpaţii minori din aceste cauze se aplică dispoziţiile referitoare la procedura în cauzele cu infractori
minori.
Art. 511: Punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate
În cazul în care s-a luat faţă de minor vreuna dintre măsurile educative neprivative de libertate, după rămânerea
definitivă a hotărârii se fixează un termen pentru când se dispune aducerea minorului, chemarea reprezentantului legal
al acestuia, a reprezentantului serviciului de probaţiune pentru punerea în executare a măsurii luate şi a persoanelor
desemnate cu supravegherea acesteia.
(la data 01-feb-2014 Art. 511 din partea 2, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 309. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 512:
[textul din Art. 512 din partea 2, titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 310. din titlul
III din Legea 255/2013]
Art. 513: Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
(1) Prelungirea măsurii educative neprivative de libertate în cazul în care minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile
de executare şi obligaţiile impuse se dispune de instanţa care a pronunţat această măsură.
(2) Înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă ori înlocuirea măsurii
luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate pentru vreuna dintre cauzele prevăzute la art. 123 din Codul
penal se dispune de instanţa care a pronunţat această măsură.
Art. 514: Punerea în executare a internării într-un centru educativ
(1) În cazul în care s-a luat faţă de minor măsura educativă a internării într-un centru educativ, punerea în executare
se face prin trimiterea unei copii de pe hotărâre organului de poliţie de la locul unde se află minorul, după rămânerea
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definitivă a hotărârii.
(2) Organul de poliţie ia măsuri pentru internarea minorului.
(3) Cu ocazia punerii în executare a măsurii educative a internării într-un centru educativ, organul de poliţie poate
pătrunde în domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, precum şi în sediul unei persoane juridice fără
învoirea reprezentantului legal al acesteia.
(4) Dacă minorul faţă de care s-a luat măsura educativă a internării într-un centru educativ nu este găsit, organul de
poliţie constată aceasta printr-un proces-verbal şi sesizează de îndată organele competente pentru darea în urmărire,
precum şi pentru darea în consemn la punctele de trecere a frontierei. Un exemplar al procesului-verbal se înaintează
centrului educativ în care se va face internarea.
(5) Copia de pe hotărâre se predă cu ocazia executării măsurii centrului educativ în care minorul este internat.
(6) Conducătorul centrului educativ comunică de îndată instanţei care a dispus măsura despre efectuarea internării.
Art. 515: Punerea în executare a internării într-un centru de detenţie
(1) Măsura educativă a internării minorului într-un centru de detenţie se pune în executare prin trimiterea unei copii a
hotărârii definitive prin care s-a luat această măsură organului de poliţie de la locul unde se află minorul, când acesta
este liber, ori comandantului locului de deţinere, când acesta este arestat preventiv.
(2) Odată cu punerea în executare a măsurii educative a internării minorului într-un centru de detenţie, judecătorul
delegat va emite şi ordinul prin care interzice minorului să părăsească ţara. Dispoziţiile privind întocmirea şi conţinutul
ordinului în cazul punerii în executare a pedepsei închisorii se aplică în mod corespunzător.
(3) Dacă executarea măsurii revine organului de poliţie, dispoziţiile art. 514 alin. (2)-(4) se aplică în mod
corespunzător.
(4) Copia de pe hotărâre se predă cu ocazia executării măsurii centrului de detenţie în care minorul este internat.
(5) Conducătorul centrului de detenţie comunică de îndată instanţei care a dispus măsura despre efectuarea internării.
Art. 516: Schimbările privind măsura educativă a internării într-un centru educativ
(1) Menţinerea măsurii internării minorului într-un centru educativ, prelungirea ori înlocuirea acesteia cu internarea întrun centru de detenţie în cazurile prevăzute la art. 125 alin. (3) din Codul penal se dispune de instanţa căreia îi revine
competenţa să judece noua infracţiune sau infracţiunea concurentă săvârşită anterior.
(2) Înlocuirea internării minorului cu măsura educativă a asistării zilnice şi liberarea din centrul educativ la împlinirea
vârstei de 18 ani se dispun, potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, de către instanţa în a cărei
circumscripţie teritorială se află centrul educativ, corespunzătoare în grad instanţei de executare. Revenirea asupra
înlocuirii sau liberării, în cazul în care acesta nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative ori
obligaţiile impuse, se dispune, din oficiu sau la sesizarea serviciului de probaţiune, de instanţa care a judecat cauza în
primă instanţă.
(la data 01-feb-2014 Art. 516, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 311. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) În cazul prevăzut la art. 125 alin. (7) din Codul penal, revenirea asupra înlocuirii se dispune de instanţa căreia îi
revine competenţa să judece noua infracţiune săvârşită de minor.
Art. 517: Schimbările privind măsura educativă a internării într-un centru de detenţie
(1) Prelungirea măsurii internării minorului în centrul de detenţie în cazurile prevăzute la art. 125 alin. (3) din Codul
penal se dispune de instanţa căreia îi revine competenţa să judece noua infracţiune sau infracţiunea concurentă
săvârşită anterior.
(2) Înlocuirea internării minorului cu măsura educativă a asistării zilnice, liberarea din centrul de detenţie la împlinirea
vârstei de 18 ani se dispun, potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, de instanţa în a cărei circumscripţie
teritorială se află centrul de detenţie, corespunzătoare în grad instanţei de executare. Revenirea asupra înlocuirii sau
liberării, în cazul în care acesta nu respectă cu rea-credinţă condiţiile de executare a măsurii educative ori obligaţiile
impuse, se dispune, din oficiu sau la sesizarea serviciului de probaţiune, de instanţa care a judecat în primă instanţă pe
minor.
(3) În cazul prevăzut la art. 125 alin. (7) din Codul penal, revenirea asupra înlocuirii şi prelungirea duratei internării se
dispun de instanţa căreia îi revine competenţa să judece noua infracţiune săvârşită de minor.
Art. 518: Schimbarea regimului de executare
În cazurile prevăzute la art. 126 din Codul penal, continuarea executării măsurii educative privative de libertate într-un
penitenciar de către persoana internată care a împlinit vârsta de 18 ani se poate dispune potrivit dispoziţiilor legii privind
executarea pedepselor de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială se află centrul educativ sau centrul de detenţie,
corespunzătoare în grad instanţei de executare.
Art. 519: Amânarea sau întreruperea executării măsurilor privative de libertate
Executarea măsurii educative a internării într-un centru educativ sau a măsurii educative a internării într-un centru de
detenţie poate fi amânată sau întreruptă în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 520: Dispoziţii privind apelul
Dispoziţiile referitoare la judecata în primă instanţă în cauzele privitoare la infracţiuni săvârşite de minori se aplică în
mod corespunzător şi la judecata în apel.
CAPIT OLUL IV: Procedura dării în urmărire
Art. 521: Darea în urmărire
(1) Darea în urmărire se solicită şi se dispune pentru identificarea, căutarea, localizarea şi prinderea unei persoane în
scopul aducerii acesteia în faţa organelor judiciare ori punerii în executare a anumitor hotărâri judecătoreşti.
(2) Darea în urmărire se solicită şi se dispune în următoarele cazuri:
a) nu s-a putut executa un mandat de arestare preventivă, un mandat de executare a unei pedepse privative de
libertate, o măsură educativă privativă de libertate, măsura internării medicale sau măsura expulzării, întrucât persoana
faţă de care s-a luat una dintre aceste măsuri nu a fost găsită;
b) persoana a evadat din starea legală de reţinere sau deţinere ori a fugit dintr-un centru educativ, centru de detenţie
sau din unitatea în care executa măsura internării medicale;
c) în vederea depistării unei persoane urmărite internaţional despre care există date că se află în România.
(3) Darea în urmărire se solicită de:
a) organul de poliţie care a constatat imposibilitatea executării măsurii prevăzute la alin. (2) lit. a);
b) administraţia locului de deţinere, centrul educativ sau unitatea medicală prevăzută la alin. (2) lit. b);
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c) organul judiciar competent potrivit legii speciale, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. c);
(4) Darea în urmărire se dispune prin ordin de Inspectoratul General al Poliţiei Române.
(5) Ordinul de dare în urmărire se comunică în cel mai scurt timp organelor competente să elibereze paşaportul, care
au obligaţia să refuze eliberarea paşaportului sau, după caz, să ridice provizoriu paşaportul pe durata măsurii, precum
şi organelor de frontieră pentru darea în consemn.
(6) De asemenea, ordinul de dare în urmărire se comunică în copie:
a) celui în faţa căruia urmează să fie adusă persoana urmărită în momentul prinderii;
b) organului judiciar competent care supraveghează activitatea de urmărire a persoanei date în urmărire.
Art. 522: Urmărirea
(1) Ordinul de dare în urmărire se pune în executare de îndată de către structurile competente ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor care vor desfăşura, la nivel naţional, activităţi de identificare, căutare, localizare şi prindere a
persoanei urmărite.
(2) Instituţiile publice sunt obligate să sprijine, în condiţiile legii şi conform competenţelor legale, organele de poliţie care
efectuează urmărirea unei persoane date în urmărire.
(3) Activitatea de urmărire a unei persoane arestate preventiv, desfăşurată de organele de poliţie, este supravegheată
de procurori anume desemnaţi din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie se află sediul
instanţei competente care a soluţionat în fond propunerea de arestare preventivă. Când mandatul de arestare
preventivă a fost emis într-o cauză de competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
supravegherea activităţii de urmărire revine procurorului care efectuează sau a efectuat urmărirea penală în cauză.
(4) În celelalte cazuri, activitatea de urmărire a persoanelor date în urmărire este supravegheată de procurori anume
desemnaţi din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie se află sediul instanţei de executare
ori al altei instanţe competente potrivit legii speciale.
Art. 523: Activităţile ce pot fi efectuate în procedura urmăririi
(1) În vederea identificării, căutării, localizării şi prinderii persoanelor date în urmărire pot fi efectuate, în condiţiile
prevăzute de lege, următoarele activităţi:
a) supravegherea tehnică;
b) reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei şi a obiectelor;
b1 ) obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice
ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
(la data 02-mai-2016 Art. 523, alin. (1), litera B. din partea 2, titlul IV, capitolul IV completat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

c) percheziţia;
d) ridicarea de obiecte sau înscrisuri;
e) [textul din Art. 523, alin. (1), litera E. din partea 2, titlul IV, capitolul IV a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102,
punctul 312. din titlul III din Legea 255/2013]
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) pot fi efectuate numai în baza mandatului emis de judecătorul de drepturi
şi libertăţi de la instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa de executare ori de
judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă potrivit legii speciale în cazul prevăzut la art. 521 alin. (2)
lit. c).
(la data 01-feb-2014 Art. 523, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 313. din titlul III din Legea 255/2013 )

(3) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. d) pot fi efectuate numai cu autorizarea procurorului care supraveghează
activitatea organelor de poliţie care efectuează urmărirea persoanei date în urmărire.
Art. 524: Supravegherea tehnică, reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei şi a obiectelor,
percheziţia şi obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de
comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în procedura
dării în urmărire
(1) Supravegherea tehnică, reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei şi a obiectelor, percheziţia şi
obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pot fi dispuse, la cererea procurorului care
supraveghează activitatea organelor de poliţie care efectuează urmărirea persoanei date în urmărire de judecătorul de
drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, dacă acesta apreciază că identificarea, căutarea, localizarea şi prinderea
persoanelor date în urmărire nu pot fi făcute prin alte mijloace ori ar fi mult întârziate.
(2) Dispoziţiile art. 138-144, respectiv art. 147, art. 152 şi art. 157-160 se aplică în mod corespunzător.»
(la data 02-mai-2016 Art. 524 din partea 2, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 1 din Legea 75/2016 )

Art. 525: Ridicarea de obiecte sau înscrisuri în procedura dării în urmărire
(1) Ridicarea de obiecte sau înscrisuri în vederea identificării, căutării, localizării şi prinderii persoanelor date în urmărire
poate fi dispusă de procurorul care supraveghează activitatea organelor de poliţie ce efectuează urmărirea persoanei
date în urmărire.
(2) Dispoziţiile art. 169 şi 171 se aplică în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 525 din partea 2, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 315. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 526: Revocarea urmăririi
(1) Urmărirea se revocă în momentul prinderii persoanei urmărite sau atunci când au dispărut temeiurile care au
justificat darea în urmărire.
(2) Revocarea se dispune prin ordin de Inspectoratul General al Poliţiei Române, care se transmite în copie, de îndată:
a) parchetului competent care supraveghează activitatea de urmărire a persoanei date în urmărire;
b) organelor competente să elibereze paşaportul şi organelor de frontieră.
(3) Procurorul care supraveghează activitatea de urmărire a persoanei date în urmărire dispune de îndată încetarea
activităţilor de supraveghere luate conform art. 524, informând despre aceasta judecătorul de drepturi şi libertăţi.
(la data 01-feb-2014 Art. 526, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul IV modificat de Art. 102, punctul 316. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPIT OLUL V: Procedura reabilitării
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Art. 527: Reabilitarea
Reabilitarea are loc fie de drept, în cazurile prevăzute la art. 150 sau 165 din Codul penal, fie la cerere, acordată de
instanţa de judecată, în condiţiile prevăzute în prezentul capitol.
Art. 528: Reabilitarea de drept
(1) La împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la art. 165 din Codul penal, dacă persoana condamnată nu a mai
săvârşit o altă infracţiune, autoritatea care ţine evidenţa cazierului judiciar va şterge din oficiu menţiunile privind
pedeapsa aplicată condamnatului.
(2) La împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la art. 150 din Codul penal, dacă persoana condamnată nu a mai
săvârşit o altă infracţiune, organul care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organul care a înregistrat persoana
juridică vor şterge din oficiu menţiunile privind pedeapsa aplicată persoanei juridice.
(la data 01-feb-2014 Art. 528, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul V modificat de Art. 102, punctul 317. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 529: Reabilitarea judecătorească
Competentă să se pronunţe asupra reabilitării judecătoreşti este fie instanţa care a judecat în primă instanţă cauza în
care s-a pronunţat condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie
domiciliază condamnatul sau în care a avut ultimul domiciliu, dacă la data introducerii cererii domiciliază în străinătate.
Art. 530: Cererea de reabilitare
(1) Cererea de reabilitare judecătorească se formulează de către condamnat, iar după moartea acestuia, de soţ sau
de rudele apropiate. Soţul sau rudele apropiate pot continua procedura de reabilitare pornită anterior decesului.
(2) Reabilitarea judecătorească se dispune în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 166 şi 168 din Codul penal.
(3) În cerere trebuie să se menţioneze:
a) adresa condamnatului, iar când cererea este făcută de altă persoană, adresa acesteia;
b) condamnarea pentru care se cere reabilitarea şi fapta pentru care a fost pronunţată acea condamnare;
c) localităţile unde condamnatul a locuit şi locurile de muncă din tot intervalul de timp de la executarea pedepsei şi până
la introducerea cererii, iar în cazul când executarea pedepsei a fost prescrisă, de la data rămânerii definitive a hotărârii
şi până la introducerea cererii;
d) temeiurile cererii;
e) indicaţii utile pentru identificarea dosarului şi orice alte date pentru soluţionarea cererii.
(4) La cerere se anexează actele din care reiese că sunt îndeplinite condiţiile reabilitării.
Art. 531: Măsurile premergătoare
După fixarea termenului de soluţionare a cererii de reabilitare se dispune citarea persoanei care a solicitat reabilitarea şi
a persoanelor a căror ascultare instanţa o consideră necesară, se iau măsuri pentru aducerea dosarului în care s-a
pronunţat condamnarea şi se solicită copia fişei cazierului judiciar al condamnatului.
Art. 532: Respingerea cererii pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă şi fond
(1) Cererea de reabilitare se respinge pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă şi fond în următoarele cazuri:
a) a fost introdusă înainte de termenul legal;
b) lipseşte menţiunea prevăzută la art. 530 alin. (3) lit. a) şi petiţionarul nu s-a prezentat la termenul de înfăţişare;
c) lipseşte vreuna dintre menţiunile prevăzute la art. 530 alin. (3) lit. b)-e) şi petiţionarul nu a completat cererea la
termenul de înfăţişare şi nici la termenul ce i s-a acordat în vederea completării.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), cererea poate fi repetată după împlinirea termenului legal, iar în cazurile
prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), oricând.
(3) În cazul prescripţiei executării pedepsei, nu poate depune cerere de reabilitare persoana prevăzută la art. 530 alin.
(1), dacă lipsa executării este imputabilă persoanei condamnate.
(4) Cererea de reabilitare în privinţa căreia rezultă că nu priveşte o persoană condamnată determinată, precum şi
cererea formulată în numele unei persoane condamnate, fără mandat din partea acesteia, dat în condiţiile legii, sunt
inadmisibile.
(la data 23-mai-2016 Art. 532, alin. (3) din partea 2, titlul IV, capitolul V completat de Art. II, punctul 127. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 533: Soluţionarea cererii
(1) La termenul fixat, în şedinţă nepublică, instanţa ascultă persoanele citate prezente, concluziile procurorului şi ale
petiţionarului şi verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru admiterea reabilitării.
(2) Dacă înainte de soluţionarea cererii de reabilitare faţă de condamnat a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru
altă infracţiune, examinarea cererii se suspendă până la soluţionarea definitivă a acelei cauze.
Art. 534: Situaţiile privind despăgubirile civile
(1) Când condamnatul sau persoana care a făcut cererea de reabilitare dovedeşte că nu i-a fost cu putinţă să achite
despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare, instanţa, apreciind împrejurările, poate dispune reabilitarea sau poate să
acorde un termen pentru achitarea în întregime sau în parte a sumei datorate.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu poate depăşi 6 luni.
(3) În caz de obligaţie solidară, instanţa fixează suma ce trebuie achitată, în vederea reabilitării, de condamnat sau de
urmaşii săi.
(4) Drepturile acordate părţii civile prin hotărârea de condamnare nu se modifică prin hotărârea dată asupra reabilitării.
Art. 535: Contestaţia
Sentinţa prin care instanţa rezolvă cererea de reabilitare este supusă contestaţiei în termen de 10 zile de la
comunicare, care se soluţionează de instanţa ierarhic superioară. Judecarea contestaţiei la hotărârea primei instanţe se
face în şedinţă nepublică, cu citarea petentului. Participarea procurorului este obligatorie. Decizia instanţei prin care se
soluţionează contestaţia este definitivă.
Art. 536: Anularea reabilitării
(1) În cazul prevăzut la art. 171 din Codul penal, instanţa prevăzută la art. 529 dispune anularea reabilitării, din oficiu
sau la cererea procurorului.
(2) Dispoziţiile art. 533 se aplică în mod corespunzător.
Art. 537: Menţiunile despre reabilitare
După rămânerea definitivă a hotărârii de reabilitare sau de anulare a acesteia, instanţa dispune să se facă menţiune
despre aceasta pe hotărârea prin care s-a pronunţat condamnarea.
C AP IT O LU L VI: P rocedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare
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judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri
Art. 538: Dreptul la repararea pagubei în caz de eroare judiciară
(1) Persoana care a fost condamnată definitiv, indiferent dacă pedeapsa aplicată sau măsura educativă privativă de
libertate a fost sau nu pusă în executare, are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite în cazul în care, în
urma rejudecării cauzei, după anularea sau desfiinţarea hotărârii de condamnare pentru un fapt nou sau recent
descoperit care dovedeşte că s-a produs o eroare judiciară, s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare.
*) Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare hotărârii
definitive de condamnare este cea în vigoare la momentul rămânerii definitive a hotărârii de achitare, stabilit după
regulile prevăzute de art. 416-417 din Codul de procedură penală din 1968, respectiv art. 551 şi 552 din Codul de
procedură penală din 2010.
(la data 19-mar-2019 Art. 538, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 76/2018 )

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul redeschiderii procesului penal cu privire la condamnatul judecat în lipsă, dacă
după rejudecare s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare.
(3) Persoana prevăzută la alin. (1) şi persoana prevăzută la alin. (2) nu vor fi îndreptăţite să ceară repararea de către
stat a pagubei suferite dacă, prin declaraţii mincinoase ori în orice alt fel, au determinat condamnarea, în afara cazurilor
în care au fost obligate să procedeze astfel.
(4) Nu este îndreptăţită la repararea pagubei nici persoana condamnată căreia îi este imputabilă în tot sau în parte
nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut sau recent descoperit.
Art. 539: Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate
(1) Are dreptul la repararea pagubei şi persoana care, în cursul procesului penal, a fost privată nelegal de libertate.
(2) Privarea nelegală de libertate trebuie să fie stabilită, după caz, prin ordonanţă a procurorului, prin încheierea
definitivă a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a judecătorului de cameră preliminară, precum şi prin încheierea
definitivă sau hotărârea definitivă a instanţei de judecată învestită cu judecarea cauzei.
(la data 10-feb-2017 Art. 539, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Decizia 41/2016 )
(la data 29-nov-2017 Art. 539, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul VI a se vedea recurs in interesul legii Decizia 15/2017 )

*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală prin care se solicită pronunţarea unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: "în aplicarea art. 539 alin. (2) din
Codul de procedură penală, în situaţia în care instanţa care a pronunţat hotărârea definitivă de achitare nu s-a
pronunţat cu privire la caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat,
se poate stabili acest caracter pe calea contestaţiei la executare întemeiată pe prevederile art. 598 alin. (1) lit. d) sau
art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală" şi stabileşte că, în aplicarea art. 539 alin. (2) din Codul de
procedură penală, caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat prin
hotărâre definitivă nu se poate stabili pe calea contestaţiei la executare întemeiată pe prevederile art. 598 alin. (1) lit.
d) sau art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală.
(la data 24-iul-2019 Art. 539, alin. (2) din partea 2, titlul IV, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 11/2019 )

Art. 540: Felul şi întinderea reparaţiei
(1) La stabilirea întinderii reparaţiei se ţine seama de durata privării nelegale de libertate, precum şi de consecinţele
produse asupra persoanei, asupra familiei celui privat de libertate ori asupra celui aflat în situaţia prevăzută la art. 538.
(2) Reparaţia constă în plata unei sume de bani sau în constituirea unei rente viagere ori în obligaţia ca, pe cheltuiala
statului, cel reţinut sau arestat nelegal să fie încredinţat unui institut de asistenţă socială şi medicală.
(3) La alegerea felului reparaţiei şi la întinderea acesteia se va ţine seama de situaţia celui îndreptăţit la repararea
pagubei şi de natura daunei produse.
(4) Persoanelor îndreptăţite la repararea pagubei, care înainte de privarea de libertate ori de încarcerare ca urmare a
punerii în executare a unei pedepse ori măsuri educative privative de libertate erau încadrate în muncă, li se calculează,
la vechimea în muncă stabilită potrivit legii, şi timpul cât au fost private de libertate.
(5) Reparaţia este în toate cazurile suportată de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice.
Art. 541: Acţiunea pentru repararea pagubei
(1) Acţiunea pentru repararea pagubei poate fi pornită de persoana îndreptăţită, potrivit art. 538 şi 539, iar după
moartea acesteia poate fi continuată sau pornită de către persoanele care se aflau în întreţinerea sa la data decesului.
(2) Acţiunea poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată,
precum şi a ordonanţei sau încheierilor organelor judiciare, prin care s-a constatat eroarea judiciară, respectiv privarea
nelegală de libertate.
(3) Pentru obţinerea reparării pagubei, persoana îndreptăţită se poate adresa tribunalului în a cărei circumscripţie
domiciliază, chemând în judecată civilă statul, care este citat prin Ministerul Finanţelor Publice.
(4) Acţiunea este scutită de taxa judiciară de timbru.
Art. 542: Acţiunea în regres
(1) În cazul în care repararea pagubei a fost acordată potrivit art. 541, precum şi în situaţia în care statul român a fost
condamnat de către o instanţă internaţională pentru vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 538 şi 539, acţiunea în
regres pentru recuperarea sumei achitate poate fi îndreptată împotriva persoanei care, cu rea-credinţă sau din culpă
gravă, a provocat situaţia generatoare de daune sau împotriva instituţiei la care aceasta este asigurată pentru
despăgubiri în caz de prejudicii provocate în exerciţiul profesiunii.
(2) Statul trebuie să dovedească în cadrul acţiunii în regres, prin ordonanţa procurorului sau hotărâre penală definitivă,
că cel asigurat în condiţiile alin. (1) a produs cu rea-credinţă sau din culpă gravă profesională eroarea judiciară sau
privarea nelegală de libertate cauzatoare de prejudicii.
CAPIT OLUL VII: Procedura în caz de dispariţie a dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare
Art. 543: Constatarea dispariţiei dosarului sau înscrisului
(1) În cazul dispariţiei unui dosar judiciar sau a unui înscris care aparţine unui astfel de dosar, organul de urmărire
penală sau preşedintele instanţei la care se găsea dosarul ori înscrisul întocmeşte un proces-verbal prin care constată
dispariţia şi arată măsurile care s-au luat pentru găsirea lui.
(2) În baza procesului-verbal, se procedează potrivit dispoziţiilor prevăzute în prezentul capitol.
Art. 544: Obiectul procedurii speciale
(1) Când dosarul sau înscrisul dispărut este reclamat de un interes justificat şi nu poate fi refăcut potrivit procedurii
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obişnuite, procurorul prin ordonanţă ori instanţa de judecată prin încheiere dispune, după caz, înlocuirea sau
reconstituirea dosarului sau înscrisului cu privire la care s-a constatat dispariţia.
(2) Instanţa se pronunţă prin încheiere, fără citarea părţilor, în afară de cazul când instanţa consideră necesară
chemarea acestora.
(3) Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.
Art. 545: Competenţa în cazul înlocuirii sau reconstituirii
(1) Înlocuirea sau reconstituirea se efectuează de organul de urmărire penală ori de instanţa de judecată înaintea
căreia cauza se găseşte pendinte, iar în cauzele definitiv soluţionate, de instanţa la care dosarul se găseşte în
conservare.
(2) Când constatarea dispariţiei s-a făcut de un organ de urmărire penală sau de o instanţă de judecată, altele decât
cele arătate la alin. (1), organul de urmărire penală ori instanţa de judecată care a constatat dispariţia trimite organului
de urmărire penală sau instanţei de judecată competente toate materialele necesare efectuării înlocuirii ori reconstituirii
înscrisului dispărut.
(3) În cazul dispariţiei unui dosar judiciar în cursul procedurii de cameră preliminară, înlocuirea sau reconstituirea se
efectuează de instanţa în cadrul căreia funcţionează camera preliminară.
Art. 546: Înlocuirea înscrisului
(1) Înlocuirea înscrisului dispărut are loc atunci când există copii oficiale de pe acel înscris. Organul de urmărire penală
sau instanţa de judecată ia măsuri pentru obţinerea copiei.
(2) Copia obţinută ţine locul înscrisului original până la găsirea acestuia.
(3) Persoanei sau autorităţii care a predat copia oficială i se eliberează o copie certificată de pe aceasta.
Art. 547: Reconstituirea înscrisului sau dosarului
(1) Când nu există o copie oficială de pe înscrisul dispărut, se procedează la reconstituirea acestuia.
(2) Reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea înscrisurilor pe care le conţinea.
(3) În vederea reconstituirii pot fi folosite orice mijloace de probă prevăzute de lege.
(4) Rezultatul reconstituirii se constată, după caz, prin ordonanţa procurorului sau prin hotărârea instanţei dată cu
citarea părţilor, după ascultarea acestora şi a procurorului.
(5) Neprezentarea părţilor legal citate nu împiedică judecarea cauzei.
(6) Hotărârea de reconstituire este supusă apelului.
(7) Împotriva ordonanţei procurorului privind rezultatul reconstituirii orice persoană care justifică un interes legitim
poate face plângere, dispoziţiile art. 336-339 aplicându-se în mod corespunzător.
C AP IT O LU L VIII:P rocedura privind cooperarea judiciară internaţională şi punerea în aplicare a
tratatelor internaţionale în materie penală
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 548: Dispoziţii privind asistenţa judiciară internaţională
(1) Cooperarea judiciară internaţională va fi solicitată sau acordată în conformitate cu dispoziţiile actelor juridice ale
Uniunii Europene, tratatelor internaţionale din domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală la care
România este parte, precum şi cu dispoziţiile cuprinse în legea specială şi în prezentul capitol, dacă în tratatele
internaţionale nu se prevede altfel.
(la data 01-feb-2014 Art. 548, alin. (1) din partea 2, titlul IV, capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 318. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Actele membrilor străini detaşaţi ai unei echipe comune de anchetă efectuate în baza şi conform acordului încheiat
şi dispoziţiilor conducătorului echipei au o valoare similară actelor efectuate de către organele de urmărire penală
române.
SECŢ IUNEA 2: Recunoaşterea unor acte judiciare străine
Art. 549: Executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre judecătorească penală străină
Executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre judecătorească penală străină se face potrivit regulilor prevăzute pentru
executarea hotărârilor civile străine.
CAPIT OLUL IX: Procedura de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării
Art. 549 1 : Procedura de confiscare sau de desfiinţare a unui înscris în cazul clasării
(1) În cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală, confirmată de judecătorul de
cameră preliminară, şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării
speciale sau a desfiinţării unui înscris, ordonanţa de clasare sau, după caz, ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la
urmărire penală confirmată de judecătorul de cameră preliminară, însoţită de dosarul cauzei, se înaintează instanţei
căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă, după expirarea termenului prevăzut la
art. 339 alin. (4) ori, după caz, la art. 340 sau după pronunţarea hotărârii prin care plângerea a fost respinsă ori prin
care a fost confirmată ordonanţa de renunţare la urmărire penală.
(2) Judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul de soluţionare, în funcţie de complexitatea şi particularităţile
cauzei, care nu poate fi mai scurt de 30 de zile.
(3) Pentru termenul fixat se dispune încunoştinţarea procurorului şi se citează persoanele ale căror drepturi sau
interese legitime pot fi afectate, cărora li se comunică o copie a ordonanţei, punându-le în vedere că în termen de 20
de zile de la primirea comunicării pot depune note scrise.
(4) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă prin încheiere, în şedinţă publică, după ascultarea procurorului şi a
persoanelor ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate, dacă sunt prezente. Dispoziţiile cuprinse în titlul III al
părţii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispoziţiilor prezentului articol se aplică în mod corespunzător.
(5) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând cererea, poate dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge propunerea şi dispune, după caz, restituirea bunului ori ridicarea măsurii asigurătorii luate în vederea
confiscării;
b) admite propunerea şi dispune confiscarea bunurilor ori, după caz, desfiinţarea înscrisului.
(6) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, procurorul şi persoanele prevăzute la alin. (3) pot face, motivat,
contestaţie. Contestaţia nemotivată este inadmisibilă.
(7) Contestaţia se soluţionează potrivit procedurii prevăzute la alin. (4) de către judecătorul de cameră preliminară de
la instanţa ierarhic superioară celei sesizate ori, când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de către
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completul competent potrivit legii, care poate dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă sau nefondată;
b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă propunerea potrivit alin. (5).
(la data 23-mai-2016 Art. 549^1 din partea 2, titlul IV, capitolul IX modificat de Art. II, punctul 128. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

TITLUL V: Executarea hotărârilor penale
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 550: Hotărârile executorii
(1) Hotărârile instanţelor penale devin executorii la data când au rămas definitive.
(2) Hotărârile nedefinitive sunt executorii atunci când legea dispune aceasta.
Art. 551: Rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe
Hotărârile primei instanţe rămân definitive:
1. la data pronunţării, când hotărârea nu este supusă contestaţiei sau apelului;
2. la data expirării termenului de apel sau de introducere a contestaţiei:
a) când nu s-a declarat apel sau contestaţie în termen;
b) când apelul sau, după caz, contestaţia declarată a fost retrasă înăuntrul termenului;
3. la data retragerii apelului sau, după caz, a contestaţiei, dacă aceasta s-a produs după expirarea termenului de apel
sau de introducere a contestaţiei;
4. la data pronunţării hotărârii prin care s-a respins apelul sau, după caz, contestaţia.
Art. 552: Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de apel şi a hotărârii pronunţate în calea de atac a
contestaţiei
(1) Hotărârea instanţei de apel rămâne definitivă la data pronunţării acesteia, atunci când apelul a fost admis şi
procesul a luat sfârşit în faţa instanţei de apel.
(2) Hotărârea pronunţată în calea de atac a contestaţiei rămâne definitivă la data pronunţării acesteia, atunci când
contestaţia a fost admisă şi procesul a luat sfârşit în faţa instanţei care o judecă.
Art. 553: Instanţa de executare
(1) Hotărârea instanţei penale, rămasă definitivă la prima instanţă de judecată sau la instanţa ierarhic superioară ori la
instanţa de apel, se pune în executare de către prima instanţă de judecată.
(2) Hotărârile pronunţate în primă instanţă de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pun în executare, după caz,
de Tribunalul Bucureşti sau de tribunalul militar.
(3) Când hotărârea rămâne definitivă în faţa instanţei de apel sau în faţa instanţei ierarhic superioare, aceasta trimite
instanţei de executare un extras din acea hotărâre, cu datele necesare punerii în executare, în ziua pronunţării hotărârii
de către instanţa de apel sau, după caz, de către instanţa ierarhic superioară.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) sunt aplicabile şi în cazul hotărârilor nedefinitive, dar executorii, cu excepţia celor privind
măsurile de siguranţă, măsurile asigurătorii şi măsurile preventive, care se pun în executare, după caz, de judecătorul
de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau de instanţa care le-a dispus.
(5) Când hotărârea instanţei de apel a fost modificată prin hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în
recurs în casaţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie procedează potrivit alin. (3).
(6) În cazul pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate, judecătorul delegat cu executarea din cadrul instanţei de
executare poate delega unele atribuţii judecătorului delegat cu executarea de la instanţa corespunzătoare în grad
instanţei de executare în circumscripţia căreia locuieşte persoana aflată în executare.
(la data 01-feb-2014 Art. 553, alin. (5) din partea 2, titlul V, capitolul I completat de Art. 102, punctul 320. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 554: Judecătorul delegat cu executarea
(1) Instanţa de executare deleagă unul sau mai mulţi dintre judecătorii săi pentru efectuarea punerii în executare.
(2) Dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării se iveşte vreo nelămurire sau împiedicare la
executare, judecătorul delegat cu executarea poate sesiza instanţa de executare, care va proceda potrivit dispoziţiilor
art. 597 şi 598.
(la data 01-feb-2014 Art. 554, alin. (2) din partea 2, titlul V, capitolul I modificat de Art. 102, punctul 321. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPIT OLUL II: Punerea în executare a hotărârilor
SECŢ IUNEA 1: Punerea în executare a pedepselor principale
Art. 555: Punerea în executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă şi a pedepsei accesorii
(1) Pedeapsa închisorii şi pedeapsa detenţiunii pe viaţă se pun în executare prin emiterea mandatului de executare.
Mandatul de executare se emite de judecătorul delegat cu executarea în ziua rămânerii definitive a hotărârii la instanţa
de fond sau, după caz, în ziua primirii extrasului prevăzut la art. 553 alin. (3), se întocmeşte în 3 exemplare şi
cuprinde: denumirea instanţei de executare, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului, numărul şi data
hotărârii care se execută şi denumirea instanţei care a pronunţat-o, pedeapsa pronunţată şi textul de lege aplicat,
pedeapsa accesorie aplicată, timpul reţinerii şi arestării preventive ori al arestului la domiciliu, care s-a dedus din durata
pedepsei, menţiunea dacă cel condamnat este recidivist, precum şi, după caz, menţiunea prevăzută la art. 404 alin.
(6), ordinul de arestare şi de deţinere, semnătura judecătorului delegat, precum şi ştampila instanţei de executare.
(la data 01-feb-2014 Art. 555, alin. (1) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 322. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) În cazul în care cel condamnat se află în stare de libertate, odată cu emiterea mandatului de executare a pedepsei
închisorii sau a pedepsei detenţiunii pe viaţă, judecătorul delegat cu executarea emite şi un ordin prin care interzice
condamnatului să părăsească ţara. Ordinul se întocmeşte în 3 exemplare şi cuprinde: denumirea instanţei de
executare, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului, pedeapsa pronunţată împotriva acestuia,
numărul şi data hotărârii de condamnare, denumirea instanţei care a pronunţat-o, numărul mandatului de executare a
pedepsei emis pe numele condamnatului, dispoziţia de interzicere a părăsirii ţării, semnătura judecătorului delegat,
precum şi ştampila instanţei de executare.
Art. 556: Trimiterea spre executare a mandatului
(1) Pentru ducerea la îndeplinire a mandatului de executare se trimit două exemplare organului de poliţie de la domiciliul
sau reşedinţa condamnatului, iar în cazul în care acesta nu are domiciliul sau reşedinţa în România, organului de poliţie
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în raza teritorială a căruia se află instanţa de executare, când condamnatul este liber, sau, după caz, când condamnatul
este arestat, comandantului la locul de deţinere.
(la data 01-feb-2014 Art. 556, alin. (1) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 323. din titlul III din Legea
255/2013 )

(1 1 ) În situaţia în care mandatul de executare conţine erori materiale, însă permite identificarea persoanei în vederea
punerii în executare, în raport cu datele de identificare ale persoanei existente în evidenţele organelor de poliţie şi
hotărârea instanţei de judecată, organul de poliţie execută hotărârea, solicitând, în acelaşi timp, instanţei de judecată
îndreptarea erorilor materiale sesizate.
(la data 01-feb-2014 Art. 556, alin. (1) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 324. din titlul III din Legea
255/2013 )

(2) Pentru aducerea la îndeplinire a ordinului de interzicere a părăsirii ţării se trimite de îndată câte un exemplar
organului competent să elibereze paşaportul şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
(2 1 ) Mandatul de executare sau ordinul de interzicere a părăsirii ţării poate fi transmis organelor competente şi prin
fax, poştă electronică sau prin orice mijloc în măsură să producă un document scris în condiţii care să permită
autorităţilor destinatare să îi stabilească autenticitatea.
(la data 01-feb-2014 Art. 556, alin. (2) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 325. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) În cazul în care cel condamnat se află în stare de libertate, organele de executare prevăzute la alin. (1) şi (2) au
obligaţia de a lua măsurile prevăzute de lege în vederea punerii în executare a mandatului de executare a pedepsei şi a
ordinului de interzicere a părăsirii ţării, în ziua primirii acestora.
Art. 557: Executarea mandatului de executare a pedepsei şi a ordinului de interzicere a părăsirii ţării.
Acordul instanţei de părăsire a ţării
(la data 01-feb-2014 Art. 557 din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 326. din titlul III din Legea 255/2013 )

(1) Pe baza mandatului de executare, organul de poliţie procedează la arestarea condamnatului. Celui arestat i se
înmânează un exemplar al mandatului şi este dus la locul de deţinere cel mai apropiat, unde organul de poliţie predă
celălalt exemplar al mandatului de executare.
(1 2 ) Odată cu înmânarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce la cunoştinţă, sub semnătură, în
scris, dreptul prevăzut la art. 466 alin. (1), iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia
un proces-verbal.
(la data 05-nov-2020 Art. 557, alin. (1) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 7. din Legea 228/2020 )

(1 1 ) [textul din Art. 557, alin. (1^1) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 05-feb-2017 de
Art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta 14/2017]
(2) În vederea punerii în executare a mandatului emis în executarea unei hotărâri definitive de condamnare, organul de
poliţie poate pătrunde în domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, precum şi în sediul unei persoane
juridice fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.
(3) Dispoziţiile art. 229 privind luarea măsurilor de ocrotire sunt aplicabile în mod corespunzător, obligaţia de
încunoştinţare revenind organului de poliţie.
(4) Dacă persoana împotriva căreia s-a emis mandatul nu este găsită, organul de poliţie constată aceasta printr-un
proces-verbal şi ia măsuri pentru darea în urmărire, precum şi pentru darea în consemn la punctele de trecere a
frontierei. Un exemplar de pe procesul-verbal împreună cu un exemplar al mandatului de executare se trimit instanţei
care a emis mandatul.
(5) Dacă persoana condamnată refuză să se supună mandatului sau încearcă să fugă, va fi constrânsă la aceasta.
(6) Când condamnatul se află în stare de deţinere, un exemplar al mandatului de executare i se înmânează de către
comandantul locului de deţinere.
(7) Comandantul locului de deţinere consemnează într-un proces-verbal data de la care condamnatul a început
executarea pedepsei.
(8) O copie de pe procesul-verbal se trimite de îndată instanţei de executare.
(9) Pe baza ordinului de interzicere a părăsirii ţării, organele în drept refuză celui condamnat eliberarea paşaportului
sau, după caz, procedează la ridicarea acestuia şi iau măsuri pentru darea condamnatului în consemn la punctele de
trecere a frontierei.
(10) Pe durata termenului de supraveghere, persoana supravegheată poate solicita motivat instanţei de executare să
încuviinţeze părăsirea teritoriului României potrivit art. 85 alin. (2) lit. i) sau art. 93 alin. (2) lit. d) din Codul penal.
Instanţa de executare soluţionează cererea în camera de consiliu, după ascultarea persoanei supravegheate şi a
consilierului de probaţiune, prin încheiere definitivă. În cazul în care admite cererea, instanţa stabileşte perioada pentru
care persoana supravegheată poate părăsi teritoriul României.
(la data 01-feb-2014 Art. 557, alin. (9) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 102, punctul 327. din titlul III din Legea
255/2013 )

Art. 558: Încunoştinţarea despre arestare în vederea executării mandatului
(1) Imediat după arestarea în vederea executării mandatului, condamnatul are dreptul de a încunoştinţa personal sau
de a solicita administraţiei locului de deţinere să încunoştinţeze un membru al familiei sale ori o altă persoană
desemnată de acesta despre arestare şi despre locul unde este deţinut.
(2) Dacă persoana condamnată nu este cetăţean român, aceasta are şi dreptul de a încunoştinţa sau de a solicita
încunoştinţarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetăţean este sau, după caz, a unei
organizaţii internaţionale umanitare, dacă nu doreşte să beneficieze de asistenţa autorităţilor din ţara sa de origine, ori
a reprezentanţei organizaţiei internaţionale competente, dacă este refugiat sau, din orice alt motiv, se află sub
protecţia unei astfel de organizaţii.
Art. 559: Punerea în executare a amenzii penale
(1) Persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la
judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.
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(2) Când cel condamnat se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul prevăzut la alin. (1),
judecătorul delegat cu executarea, la cererea condamnatului, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii pe o perioadă de
cel mult 2 ani, în rate lunare.
(la data 01-feb-2014 Art. 559 din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 328. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 560: Înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii
(1) Instanţa competentă să dispună înlocuirea obligaţiei de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o
muncă neremunerată în folosul comunităţii, potrivit art. 64 alin. (1) din Codul penal, este instanţa de executare.
(2) Sesizarea instanţei se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda ori de către persoana
condamnată. Când dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii,
instanţa va menţiona în dispozitiv două entităţi din comunitate unde urmează a se executa munca neremunerată în
folosul comunităţii. Consilierul de probaţiune, pe baza evaluării iniţiale, va decide în care din cele două instituţii din
comunitate menţionate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligaţia şi tipul de activitate.
(la data 01-feb-2014 Art. 560, alin. (2) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 102, punctul 329. din titlul III din Legea
255/2013 )

(3) Obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii se pune în executare prin trimiterea unei copii de
pe hotărâre serviciului de probaţiune.
Art. 561: Înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu închisoarea
(1) Instanţa competentă să dispună, potrivit art. 64 alin. (5) lit. a) din Codul penal, înlocuirea muncii în folosul
comunităţii cu închisoarea este instanţa de executare, iar în cazul prevăzut la art. 64 alin. (5) lit. b) din Codul penal,
instanţa care judecă în primă instanţă infracţiunea săvârşită înainte de executarea integrală a muncii în folosul
comunităţii.
(2) Sesizarea instanţei se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda ori la sesizarea
serviciului de probaţiune.
(3) Punerea în executare a hotărârii se face potrivit art. 555-557.
SECŢ IUNEA 2: Punerea în executare a pedepselor complementare
Art. 562: Interzicerea exercitării unor drepturi
Pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi se pune în executare prin trimiterea de către judecătorul delegat al
instanţei de executare a unei copii de pe dispozitivul hotărârii, în funcţie de drepturile a căror exercitare a fost interzisă,
persoanei juridice de drept public sau de drept privat autorizate să supravegheze exercitarea dreptului respectiv.
(la data 01-feb-2014 Art. 562 din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 330. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 563: Interzicerea străinului de a se afla pe teritoriul României
(1) Când prin hotărârea de condamnare la pedeapsa închisorii s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii
dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României, se face menţiune în mandatul de executare a pedepsei închisorii
ca la data liberării condamnatul să fie predat organului de poliţie, care va proceda la îndepărtarea sa de pe teritoriul
României.
(2) Dacă pedeapsa complementară nu însoţeşte pedeapsa închisorii, comunicarea se face organului de poliţie, imediat
ce hotărârea a rămas definitivă.
(3) În vederea punerii în executare a pedepsei interzicerii străinului de a se afla pe teritoriul României, organul de poliţie
poate pătrunde în domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, precum şi în sediul unei persoane
juridice fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.
(4) Dacă persoana faţă de care s-a luat pedeapsa complementară a interzicerii de a se afla pe teritoriul României nu
este găsită, organul de poliţie constată aceasta printr-un proces-verbal şi ia măsuri pentru darea în urmărire, precum şi
pentru darea în consemn la punctele de trecere a frontierei. Un exemplar al procesului-verbal se trimite instanţei de
executare.
Art. 564: Degradarea militară
Pedeapsa degradării militare se pune în executare prin trimiterea de către judecătorul delegat cu executarea a unei
copii de pe dispozitivul hotărârii comandantului unităţii militare în a cărei evidenţă este luată persoana condamnată,
respectiv centrului militar judeţean sau zonal de la domiciliul condamnatului.
(la data 01-feb-2014 Art. 564 din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 102, punctul 331. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 565: Publicarea hotărârii de condamnare
Pedeapsa publicării hotărârii de condamnare se pune în executare prin trimiterea extrasului, în forma stabilită de
instanţă, unui cotidian local ce apare în circumscripţia instanţei care a pronunţat hotărârea de condamnare sau unui
cotidian naţional, în vederea publicării, pe cheltuiala persoanei condamnate.
SECŢ IUNEA 3: Punerea în executare a măsurilor de siguranţă
Art. 566: Obligarea la tratament medical
(1) Măsura de siguranţă a obligării la tratament medical luată printr-o hotărâre definitivă se pune în executare prin
comunicarea copiei de pe dispozitiv şi a copiei de pe raportul de expertiză medico-legală autorităţii de sănătate publică
din judeţul pe teritoriul căruia locuieşte persoana faţă de care s-a luat această măsură. Autoritatea de sănătate publică
va comunica de îndată persoanei faţă de care s-a luat măsura obligării la tratament medical unitatea sanitară la care
urmează să efectueze tratamentul.
(2) Instanţa de executare comunică persoanei faţă de care s-a luat măsura obligării la tratament medical că este
obligată să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care urmează să i se efectueze tratamentul, atrăgându-i-se
atenţia că în caz de nerespectare a măsurii luate se va dispune internarea medicală.
(3) În cazul în care obligarea la tratament medical însoţeşte pedeapsa închisorii ori a detenţiunii pe viaţă sau priveşte o
persoană aflată în stare de deţinere, comunicarea prevăzută la alin. (1) se face administraţiei locului de deţinere.
Art. 567: Obligaţiile în legătură cu tratamentul medical
(1) Unitatea sanitară la care făptuitorul a fost repartizat pentru efectuarea tratamentului medical este obligată să
comunice instanţei:
a) dacă persoana obligată la tratament s-a prezentat pentru a urma tratamentul;
b) dacă persoana obligată la tratament se sustrage de la efectuarea tratamentului după prezentare;
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c) dacă, din cauza înrăutăţirii stării de sănătate a persoanei faţă de care s-a luat măsura obligării la tratament medical,
este necesară internarea medicală;
d) dacă, datorită ameliorării stării de sănătate a persoanei faţă de care s-a luat măsura de siguranţă a obligării la
tratament medical, efectuarea tratamentului medical nu se mai impune.
(2) În cazul când unitatea sanitară nu se află în circumscripţia instanţei care a dispus executarea, comunicarea
prevăzută la alin. (1) lit. b)-d) se face judecătoriei în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară.
(3) Dispoziţiile alin. (1) lit. b)-d) şi ale alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul prevăzut la art. 566 alin. (3).
Art. 568: Înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical
(1) Primind comunicarea, instanţa de executare sau instanţa prevăzută la art. 567 alin. (2) dispune internarea
medicală, în situaţiile prevăzute la art. 567 alin. (1) lit. a) şi b), iar în situaţiile prevăzute la art. 567 alin. (1) lit. c) şi d)
efectuarea unei expertize medico-legale cu privire la starea de sănătate a persoanei faţă de care este luată măsura de
siguranţă.
(2) În cazurile prevăzute la art. 567 alin. (1) lit. c) şi d), persoana obligată la tratament medical are dreptul de a cere
să fie examinată şi de un medic de specialitate desemnat de aceasta, ale cărui concluzii sunt înaintate instanţei
prevăzute la alin. (1).
(3) Dacă persoana obligată la tratament medical refuză să se prezinte la examinare în vederea efectuării expertizei, se
vor aplica dispoziţiile art. 184 alin. (4).
(4) După primirea raportului de expertiză medico-legală şi a concluziilor medicului de specialitate prevăzut la alin. (2),
instanţa, în şedinţă publică, ascultă concluziile procurorului, ale persoanei faţă de care este luată măsura de siguranţă şi
ale avocatului acesteia, precum şi ale expertului şi medicului desemnat de aceasta, atunci când consideră necesar, şi
dispune fie încetarea măsurii obligării la tratament medical, fie internarea medicală.
(5) Dacă persoana faţă de care s-a luat măsura de siguranţă nu are avocat, i se asigură un avocat din oficiu.
(6) O copie de pe hotărârea definitivă a instanţei prevăzute la art. 567 alin. (2) se comunică instanţei de executare.
Art. 569: Internarea medicală
(1) Măsura de siguranţă a internării medicale luată printr-o hotărâre definitivă se pune în executare prin comunicarea
copiei de pe dispozitiv şi a unei copii de pe raportul de expertiză medico-legală autorităţii de sănătate publică din judeţul
pe teritoriul căruia locuieşte persoana faţă de care s-a luat această măsură.
(2) Judecătorul delegat cu executarea care funcţionează la instanţa de executare comunică judecătoriei în a cărei
circumscripţie se află unitatea sanitară la care s-a făcut internarea data la care aceasta s-a efectuat, în vederea luării în
supraveghere.
(3) După primirea comunicării, judecătorul delegat cu executarea de la judecătoria în a cărei circumscripţie se află
unitatea sanitară verifică periodic, dar nu mai târziu de 12 luni, dacă internarea medicală mai este necesară. În acest
scop, judecătorul delegat cu executarea dispune efectuarea unei expertize medico-legale cu privire la starea de
sănătate a persoanei faţă de care s-a luat măsura internării medicale şi, după primirea acesteia, sesizează judecătoria
în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară pentru a dispune asupra menţinerii, înlocuirii sau încetării măsurii.
Art. 570: Obligaţiile în legătură cu internarea medicală
(1) Autoritatea de sănătate publică este obligată să asigure internarea, încunoştinţând despre aceasta instanţa de
executare.
(2) În cazul în care persoana faţă de care s-a luat măsura internării medicale refuză să se supună internării, executarea
acestei măsuri se va face cu sprijinul organelor de poliţie. În vederea executării măsurii internării medicale, organul de
poliţie poate pătrunde în domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, precum şi în sediul unei persoane
juridice fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.
(3) Dacă persoana faţă de care s-a luat măsura internării medicale nu este găsită, autoritatea de sănătate publică
sesizează organele de poliţie pentru darea în urmărire, precum şi pentru darea în consemn la punctele de trecere a
frontierei. Un exemplar al sesizării adresate organelor de poliţie se trimite instanţei de executare.
(4) Unitatea sanitară la care s-a făcut internarea are obligaţia, în cazul în care consideră că internarea nu mai este
necesară, să încunoştinţeze judecătoria în a cărei circumscripţie se găseşte unitatea sanitară.
Art. 571: Menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale
(1) Judecătoria, după primirea încunoştinţării prevăzute la art. 570 alin. (4), dispune efectuarea unei expertize medicolegale.
(2) Instanţa se pronunţă asupra sesizării prevăzute la art. 569 alin. (3) sau a încunoştinţării prevăzute la art. 570 alin.
(4), după ascultarea concluziilor procurorului, ale persoanei faţă de care este luată măsura internării, atunci când
aducerea acesteia în faţa instanţei este posibilă, ale avocatului său, precum şi ale expertului care a întocmit expertiza
medico-legală, atunci când consideră necesar, şi dispune, după caz, menţinerea internării medicale, încetarea acesteia
sau înlocuirea cu măsura obligării la tratament medical.
(3) Încetarea sau înlocuirea măsurii internării poate fi cerută şi de persoana internată sau de procuror. În acest caz,
judecătoria dispune efectuarea expertizei medico-legale. Dispoziţiile art. 568 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
(4) Dacă persoana internată nu are avocat, i se asigură un avocat din oficiu.
(5) O copie de pe hotărârea definitivă prin care s-a dispus menţinerea, înlocuirea sau încetarea internării medicale se
comunică instanţei de executare.
Art. 572: Măsurile de siguranţă provizorii
(1) În cazul în care măsura obligării la tratament medical sau a internării medicale a fost luată în mod provizoriu în
cursul urmăririi penale sau al judecăţii, punerea în executare se face de către judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de
instanţa de judecată care a luat această măsură.
(2) Dispoziţiile prevăzute la art. 566-571 se aplică în mod corespunzător.
Art. 573: Interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori o altă
activitate
(1) Măsura de siguranţă a interzicerii unei funcţii, profesii sau activităţi se pune în executare prin comunicarea unei copii
de pe dispozitiv organului în drept să aducă la îndeplinire aceste măsuri şi să supravegheze respectarea lor.
(2) Acest organ are îndatorirea să asigure executarea măsurii luate şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz de
sustragere de la executarea măsurii de siguranţă.
(3) Persoana cu privire la care s-a luat măsura prevăzută la art. 111 alin. (1) din Codul penal poate cere instanţei de
executare revocarea măsurii, în condiţiile art. 111 alin. (2) din Codul penal.
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(4) Soluţionarea cererii se face cu citarea persoanei faţă de care este luată măsura, după ascultarea concluziilor
avocatului acesteia şi ale procurorului.
Art. 574: Executarea confiscării speciale şi a confiscării extinse
Măsura de siguranţă a confiscării speciale sau a confiscării extinse, luată prin hotărârea instanţei de judecată, se
execută după cum urmează:
a) lucrurile confiscate se predau organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit legii;
b) dacă lucrurile confiscate se află în păstrarea organelor de poliţie sau a altor instituţii, judecătorul delegat cu
executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotărârii organului la care se află. După primirea copiei de pe dispozitiv,
lucrurile confiscate se predau organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit dispoziţiilor legii;
c) atunci când confiscarea priveşte sume de bani ce nu au fost consemnate la unităţi bancare, judecătorul delegat cu
executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotărârii organelor fiscale, în vederea executării confiscării potrivit
dispoziţiilor privind creanţele bugetare;
d) când s-a dispus distrugerea lucrurilor confiscate, aceasta se face în prezenţa judecătorului delegat cu executarea,
întocmindu-se proces-verbal care se depune la dosarul cauzei.
(la data 01-feb-2014 Art. 574 din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 102, punctul 332. din titlul III din Legea 255/2013 )

SECŢ IUNEA 4: Punerea în executare a altor dispoziţii
Art. 575: Avertismentul
(1) Executarea avertismentului are loc de îndată, în şedinţa în care s-a pronunţat hotărârea.
(2) Dacă avertismentul nu poate fi executat îndată după pronunţare, punerea în executare a acestuia se face la
rămânerea definitivă a hotărârii, prin comunicarea unei copii de pe aceasta persoanei căreia i se aplică.
Art. 576: Măsurile şi obligaţiile impuse de instanţă
(1) Punerea în executare a măsurilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (2) din Codul penal, a dispoziţiilor art.
87, 93, 95, art. 101 alin. (1) şi (2) şi ale art. 103 din Codul penal se face prin trimiterea unei copii de pe hotărâre
serviciului de probaţiune competent.
(2) În cazul obligaţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. e)-j), la art. 93 alin. (2) lit. d) şi la art. 101 alin. (2) lit. c)-g) din
Codul penal, un extras de pe dispozitivul hotărârii se trimite organului sau autorităţii competente să verifice respectarea
acestora.
(la data 01-feb-2014 Art. 576, alin. (2) din partea 2, titlul V, capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 102, punctul 333. din titlul III din Legea
255/2013 )

SECŢ IUNEA 5: Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat
Art. 577: Amenzile judiciare
(1) Amenda judiciară se pune în executare de către organul judiciar care a aplicat-o.
(2) Punerea în executare se face prin trimiterea unui extras de pe acea parte din dispozitiv care priveşte aplicarea
amenzii judiciare organului care, potrivit legii, execută amenda penală.
(3) Executarea amenzilor judiciare se face de organul arătat la alin. (2).
Art. 578: Cheltuielile judiciare avansate de stat
(1) Dispoziţia din hotărârea penală sau din ordonanţa procurorului privind obligarea la plata cheltuielilor judiciare
avansate de stat se pune în executare prin trimiterea unui extras de pe acea parte din dispozitiv care priveşte aplicarea
cheltuielilor judiciare organului care, potrivit legii, execută amenda penală.
(2) În situaţia în care persoana obligată la plata cheltuielilor judiciare către stat nu depune recipisa de plată integrală a
acestora la instanţa de executare sau la unitatea de parchet, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii
sau a ordonanţei procurorului, executarea cheltuielilor judiciare se face de organul arătat la alin. (1).
SECŢ IUNEA 6: Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre
Art. 579: Restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate
(1) Când prin hotărârea penală s-a dispus restituirea unor lucruri care se află în păstrarea sau la dispoziţia instanţei de
executare, restituirea se face de către judecătorul delegat cu executarea, prin remiterea acelor lucruri persoanelor în
drept. În acest scop, sunt încunoştinţate persoanele cărora urmează să li se restituie lucrurile.
(2) Dacă în termen de 6 luni de la primirea încunoştinţării persoanele chemate nu se prezintă pentru a le primi, lucrurile
trec în proprietatea statului. Judecătorul delegat cu executarea constată aceasta prin încheiere şi dispune predarea
lucrurilor organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit dispoziţiilor legii.
(3) Dacă restituirea lucrurilor nu s-a putut efectua, deoarece nu se cunosc persoanele cărora ar trebui să le fie
restituite şi nimeni nu le-a reclamat în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii, sunt aplicabile în mod
corespunzător dispoziţiile alin. (2).
(4) Când restituirea lucrurilor a fost dispusă de către procuror sau de către organul de cercetare penală, acesta
procedează potrivit prevederilor alin. (1)-(3).
(5) Când prin hotărârea penală s-a dispus restituirea unor lucruri care se află în păstrarea organelor de cercetare
penală, restituirea se face de către acestea, după primirea extrasului de pe hotărârea penală prin care s-a dispus
restituirea lucrurilor, procedând potrivit alin. (1).
(6) Dacă în termen de 6 luni de la primirea încunoştinţării persoanele chemate nu se prezintă pentru a le primi, lucrurile
trec în proprietatea statului. Organul de cercetare constată aceasta prin proces-verbal şi procedează potrivit alin. (2).
Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 580: Înscrisurile declarate false
(1) Dispoziţia hotărârii penale care declară un înscris ca fiind fals în totul sau în parte se execută sau se pune în
executare de către judecătorul delegat cu executarea.
(2) Când înscrisul declarat fals a fost anulat în totalitatea lui, se face menţiune despre aceasta pe fiecare pagină, iar în
caz de anulare parţială, numai pe paginile care conţin falsul.
(3) Înscrisul declarat fals rămâne la dosarul cauzei.
(4) În cazul în care este necesar ca despre înscrisul declarat fals să se facă menţiune în scriptele unei instituţii publice, i
se trimite acesteia o copie de pe hotărâre.
(5) În situaţia în care, din orice motive, înscrisul falsificat nu se află, în original, la dosar, instanţa va trimite o copie de
pe hotărâre instituţiilor publice care deţin o copie a acestuia sau care deţin înregistrarea unor menţiuni cu privire la
acesta.
pag. 126

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

(6) Instanţa poate dispune, când constată existenţa unui interes legitim, eliberarea unei copii, cu menţiunile arătate la
alin. (2), de pe înscrisul sub semnătură privată falsificat. În aceleaşi condiţii, instanţa poate dispune restituirea înscrisului
oficial parţial falsificat.
Art. 581: Despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare
Dispoziţiile din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile şi la cheltuielile judiciare cuvenite părţilor se execută
potrivit legii civile.
CAPIT OLUL III: Alte dispoziţii privind executarea
SE C Ţ IU NE A 1: C ondamnarea în cazul anulării sau revocării renunţării la aplicarea pedepsei sau a
amânării aplicării pedepsei
(la data 23-mai-2016 partea 2, titlul V, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 129. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 581 1 : Anularea renunţării la aplicarea pedepsei
(1) Anularea renunţării la aplicarea pedepsei se dispune, din oficiu sau la sesizarea procurorului, de instanţa care judecă
ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce atrage anularea.
(2) Dacă constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 82 alin. (3) din Codul penal, instanţa, anulând renunţarea la
aplicarea pedepsei, dispune condamnarea inculpatului pentru infracţiunea cu privire la care se renunţase la aplicarea
pedepsei, stabileşte pedeapsa pentru aceasta, aplicând apoi, după caz, dispoziţiile cu privire la concursul de infracţiuni,
recidivă sau pluralitate intermediară.
(la data 23-mai-2016 Art. 581^1, alin. (2) din partea 2, titlul V, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 130. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(3) La stabilirea pedepsei pentru infracţiunea cu privire la care se anulează renunţarea la aplicarea pedepsei, instanţa va
avea în vedere exclusiv criteriile de individualizare şi circumstanţele din cauza în care s-a pronunţat iniţial soluţia de
renunţare la aplicarea pedepsei. Dispoziţiile art. 396 alin. (10) se aplică în mod corespunzător.
Art. 582: Revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei
(1) Asupra revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei se pronunţă, din oficiu sau la sesizarea procurorului sau a
consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage
revocarea sau anularea.
(2) Dacă până la expirarea termenului prevăzut la art. 86 alin. (4) lit. c) din Codul penal persoana cu privire la care s-a
dispus amânarea aplicării pedepsei nu a respectat obligaţiile civile stabilite prin hotărârea prin care s-a dispus amânarea,
serviciul de probaţiune competent sesizează instanţa care a pronunţat în primă instanţă amânarea, în vederea revocării
acesteia. Sesizarea poate fi făcută şi de procuror sau de partea interesată, până la expirarea termenului de
supraveghere.
(3) Dacă constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 88 sau 89 din Codul penal, instanţa, anulând sau, după caz,
revocând amânarea aplicării pedepsei, dispune condamnarea inculpatului şi executarea pedepsei stabilite prin hotărârea
de amânare, aplicând apoi, după caz, dispoziţiile cu privire la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate
intermediară.
SECŢ IUNEA 1 1: Schimbări în executarea unor hotărâri
Art. 583: Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
(1) Asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 96 sau 97 din
Codul penal se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a
judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.
(2) Dacă, până la expirarea termenului prevăzut la art. 93 alin. (5) din Codul penal, condamnatul nu a respectat
obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, serviciul de probaţiune competent sesizează instanţa care a
pronunţat în primă instanţă suspendarea, în vederea revocării acesteia. Sesizarea poate fi făcută şi de procuror, de
consilierul de probaţiune sau de partea interesată, până la expirarea termenului de supraveghere.
Art. 584: Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă
(1) Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii se dispune, la cererea procurorului ori a persoanei
condamnate, de către instanţa de executare, iar dacă persoana condamnată se află în stare de deţinere, de către
instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.
(2) Hotărârea de înlocuire, rămasă definitivă, se pune în executare potrivit dispoziţiilor art. 555-557.
Art. 585: Alte modificări de pedepse
(1) Pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei
se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii:
a) concursul de infracţiuni;
(la data 15-ian-2016 Art. 585, alin. (1), litera A. din partea 2, titlul V, capitolul III, sectiunea 1^1 a fost in legatura cu Decizia 29/2015 )

b) recidiva;
c) pluralitatea intermediară;
d) acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni.
(2) Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în
cazul în care persoana condamnată se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se
află locul de deţinere.
(3) Sesizarea instanţei se face din oficiu, la cererea procurorului ori a celui condamnat.
(4) La primirea cererii, preşedintele completului de judecată dispune ataşarea la dosar a înscrisurilor şi luarea tuturor
măsurilor necesare soluţionării cauzei.
Art. 586: Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
(1) Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în cazul prevăzut la art. 63 din Codul penal, se dispune de
instanţa de executare.
(2) Sesizarea instanţei se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda.
(3) Condamnatul este citat la judecarea sesizării, iar dacă nu are avocat instanţa numeşte unul din oficiu.
(4) Condamnatul privat de libertate va fi adus la judecată.
(5) Hotărârea de înlocuire, rămasă definitivă, se pune în executare potrivit dispoziţiilor art. 555-557. În situaţia în care
amenda a însoţit pedeapsa închisorii, se va emite un nou mandat de executare pentru pedeapsa rezultată potrivit art.
63 alin. (2) din Codul penal .
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(6) Dacă persoana condamnată achită amenda pe parcursul soluţionării cauzei, sesizarea va fi respinsă ca
neîntemeiată.
Art. 587: Liberarea condiţionată
(1) Liberarea condiţionată se dispune, la cererea sau la propunerea făcută potrivit dispoziţiilor legii privind executarea
pedepselor, de către judecătoria în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.
(2) Când instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea liberării condiţionate, prin hotărârea de
respingere fixează termenul după expirarea căruia propunerea sau cererea va putea fi reînnoită. Termenul nu poate fi
mai mare de un an şi curge de la rămânerea definitivă a hotărârii.
(3) Hotărârea judecătoriei poate fi atacată cu contestaţie la tribunalul în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere,
în termen de 3 zile de la comunicare. Contestaţia formulată de procuror este suspensivă de executare.
(4) O copie de pe hotărârea rămasă definitivă se comunică serviciului de probaţiune competent, precum şi unităţii de
poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte cel eliberat.
Art. 588: Anularea şi revocarea liberării condiţionate
(1) Asupra anulării liberării condiţionate prevăzute la art. 105 alin. (1) din Codul penal se pronunţă, din oficiu sau la
sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea
care atrage anularea.
(2) Instanţa prevăzută la alin. (1) se pronunţă şi asupra revocării liberării condiţionate, în situaţia prevăzută la art. 104
alin. (2) din Codul penal .
(3) Instanţa prevăzută la art. 587 alin. (1) se pronunţă şi asupra revocării liberării condiţionate, în situaţia prevăzută la
art. 104 alin. (1) din Codul penal, la sesizarea serviciului de probaţiune, precum şi în cazul când instanţa care l-a
judecat pe condamnat pentru o altă infracţiune nu s-a pronunţat în această privinţă.
(4) Instanţa în faţa căreia hotărârea a rămas definitivă este obligată să comunice locului de deţinere şi serviciului de
probaţiune, atunci când este cazul, o copie de pe dispozitivul prin care s-a dispus revocarea liberării condiţionate.
SECŢ IUNEA 2: Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
Art. 589: Cazurile de amânare
(1) Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi amânată în următoarele cazuri:
a) când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana condamnată suferă de o boală care nu poate
fi tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care face imposibilă executarea imediată a
pedepsei, dacă specificul bolii nu permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a
Ministerului Sănătăţii şi dacă instanţa apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol
pentru ordinea publică. În această situaţie, executarea pedepsei se amână pentru o durată determinată;
b) când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste cazuri, executarea pedepsei se
amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în
dispoziţiile art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală, care exclude bărbatul
condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amânării executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii
pe viaţă, este neconstituţională.
(la data 20-dec-2019 Art. 589, alin. (1), litera B. din partea 2, titlul V, capitolul III, sectiunea 2 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia
535/2019 )

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), amânarea executării pedepsei nu poate fi dispusă dacă cel condamnat şi-a
provocat singur starea de boală, prin refuzul tratamentului medical, al intervenţiei chirurgicale, prin acţiuni de
autoagresiune sau prin alte acţiuni vătămătoare, sau în situaţia în care se sustrage efectuării expertizei medico-legale.
(3) Cererea de amânare a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi făcută de procuror şi de
condamnat.
(4) Cererea poate fi retrasă de persoana care a formulat-o.
(5) Hotărârile prin care se dispune amânarea executării pedepsei sunt executorii de la data pronunţării.
(6) În cazul în care în timpul amânării executării pedepsei pe numele condamnatului este emis un alt mandat de
executare a pedepsei închisorii, acesta nu poate fi executat până la expirarea termenului de amânare stabilit de
instanţă sau, după caz, până la încetarea cauzei care a determinat amânarea.
(7) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de amânare a executării pedepsei poate fi atacată cu
contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare.
Art. 590: Obligaţiile condamnatului în cazul amânării executării
(1) Pe durata amânării executării pedepsei, condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii:
a) să nu depăşească limita teritorială fixată decât în condiţiile stabilite de instanţă;
b) să ia legătura, în termenul stabilit de instanţă, cu organul de poliţie desemnat de aceasta în cuprinsul hotărârii de
amânare a executării pedepsei închisorii pentru a fi luat în evidenţă şi a stabili mijlocul de comunicare permanentă cu
organul de supraveghere, precum şi să se prezinte la instanţă ori de câte ori este chemat;
c) să nu îşi schimbe locuinţa fără informarea prealabilă a instanţei care a dispus amânarea;
d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme;
e) pentru cazul prevăzut la art. 589 alin. (1) lit. a), să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care urmează să
facă tratamentul, iar pentru cazul prevăzut la art. 589 alin. (1) lit. b), să îngrijească copilul mai mic de un an.
(2) Pe durata amânării executării pedepsei, instanţa poate impune condamnatului să respecte una sau mai multe dintre
următoarele obligaţii:
a) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de
instanţă;
b) să nu comunice cu persoana vătămată sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis
infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de acestea;
c) să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite.
(3) abrogat
Art. 591: Instanţa competentă
(1) Instanţa competentă să se pronunţe asupra acordării amânării executării pedepsei este instanţa de executare.
(2) În cazul prevăzut la art. 589 alin. (1) lit. a), cererea de amânare a executării pedepsei se depune la judecătorul
delegat cu executarea, însoţită de înscrisuri medicale. Judecătorul delegat cu executarea verifică competenţa instanţei
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şi dispune, după caz, prin încheiere, declinarea competenţei de soluţionare a cauzei sau efectuarea expertizei medicolegale. După primirea raportului de expertiză medico-legală cauza se soluţionează de instanţa de executare, potrivit
dispoziţiilor prezentului capitol.
(3) Instanţa de executare comunică hotărârea prin care s-a dispus amânarea executării pedepsei, în ziua pronunţării,
organului de poliţie desemnat în cuprinsul hotărârii de amânare a executării pedepsei închisorii pentru a lua în evidenţă
persoana, jandarmeriei, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte condamnatul, organelor competente să
elibereze paşaportul, organelor de frontieră, precum şi altor instituţii, în vederea asigurării respectării obligaţiilor impuse.
Organele în drept refuză eliberarea paşaportului sau, după caz, ridică provizoriu paşaportul pe durata amânării.
(4) În caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite potrivit art. 590, instanţa de executare revocă amânarea şi
dispune punerea în executare a pedepsei privative de libertate. Organul de poliţie desemnat de instanţă în cuprinsul
hotărârii cu supravegherea celui faţă de care s-a dispus amânarea executării pedepsei verifică periodic respectarea
obligaţiilor de către condamnat şi întocmeşte lunar un raport în acest sens către instanţa de executare.
(5) În cazul în care constată încălcări ale obligaţiilor stabilite potrivit art. 590, organul de poliţie sesizează, de îndată,
instanţa de executare.
(6) Instanţa de executare ţine evidenţa amânărilor acordate şi, la expirarea termenului, ia măsuri pentru emiterea
mandatului de executare, iar dacă mandatul a fost emis, ia măsuri pentru aducerea lui la îndeplinire. Dacă nu s-a stabilit
un termen de amânare, judecătorul delegat cu executarea al instanţei de executare este obligat să sesizeze instanţa
de executare în vederea verificării subzistenţei temeiurilor amânării, iar când se constată că acestea au încetat, să ia
măsuri pentru emiterea mandatului de executare ori pentru aducerea lui la îndeplinire.
SECŢ IUNEA 3: Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
Art. 592: Cazurile de întrerupere
(1) Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi întreruptă în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art.
589, la cererea persoanelor arătate la alin. (3) al aceluiaşi articol, iar în cazul prevăzut la art. 589 alin. (1) lit. a), şi la
cererea administraţiei penitenciarului.
(2) Dispoziţiile art. 590 şi art. 591 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(3) Contestaţia formulată de procuror este suspensivă de executare.
Art. 593: Instanţa competentă
(1) Instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se află
locul de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare.
(2) Cererea de prelungire a întreruperii anterior acordate se soluţionează de instanţa care a dispus întreruperea
executării pedepsei.
(3)Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de întrerupere a executării pedepsei poate fi atacată cu
contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare.
Art. 594: Evidenţa întreruperii executării pedepsei
(1) Instanţa care a dispus întreruperea executării pedepsei comunică de îndată această măsură instanţei de executare,
locului de deţinere şi organului de poliţie.
(2) Instanţa de executare şi administraţia locului de deţinere ţin evidenţa întreruperilor acordate. Dacă la expirarea
termenului de întrerupere persoana condamnată la pedeapsa închisorii nu se prezintă la locul de deţinere, administraţia
trimite de îndată o copie de pe mandatul de executare organului de poliţie, în vederea executării. Pe copia mandatului
de executare se menţionează şi cât a mai rămas de executat din durata pedepsei.
(3) Administraţia locului de deţinere comunică instanţei de executare data la care a reînceput executarea pedepsei.
(4) Timpul cât executarea a fost întreruptă nu se socoteşte în executarea pedepsei.
(5) Pedeapsa accesorie se execută şi pe durata întreruperii executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă.
SECŢ IUNEA 4: Înlăturarea sau modificarea pedepsei
Art. 595: Intervenirea unei legi penale noi
(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau a hotărârii prin care s-a aplicat o măsură educativă
intervine o lege ce nu mai prevede ca infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea ori o lege care prevede
o pedeapsă sau o măsură educativă mai uşoară decât cea care se execută ori urmează a se executa, instanţa ia
măsuri pentru aducerea la îndeplinire, după caz, a dispoziţiilor art. 4 şi 6 din Codul penal .
*) Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Remus Adrian Borza în Dosarul nr. 3.514/2/2016 al Curţii de
Apel Bucureşti - Secţia I penală şi de Viorel Popescu în Dosarul nr. 2.499/93/2016 al Tribunalului Ilfov - Secţia penală şi
constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală, care nu prevede şi decizia
Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare ca un caz de înlăturare sau
modificare a pedepsei/măsurii educative, este neconstituţională.
(la data 19-dec-2016 Art. 595, alin. (1) din partea 2, titlul V, capitolul III, sectiunea 4 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 651/2018 )

(2) Aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se face din oficiu sau la cererea procurorului ori a persoanei condamnate de către
instanţa de executare, iar dacă persoana condamnată se află în executarea pedepsei sau a unei măsuri educative, de
către instanţa corespunzătoare în grad în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, după caz, centrul educativ
ori centrul de detenţie.
Art. 596: Amnistia şi graţierea
(1) Aplicarea amnistiei şi a graţierii, atunci când intervin după rămânerea definitivă a hotărârii, se face de către
judecătorul delegat cu executarea de la instanţa de executare, iar dacă cel condamnat se află în executarea pedepsei,
de către judecătorul delegat cu executarea de la instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de
deţinere.
(2) Judecătorul se pronunţă prin încheiere executorie, dată în camera de consiliu, cu participarea procurorului.
(3) Împotriva încheierii pronunţate potrivit alin. (2) se poate declara contestaţie de către procuror, în termen de 3 zile
de la pronunţare. Contestaţia este suspensivă de executare.
(la data 01-feb-2014 partea 2, titlul V, capitolul III modificat de Art. 102, punctul 334. din titlul III din Legea 255/2013 )

CAPIT OLUL IV: Dispoziţii comune
Art. 597: Procedura la instanţa de executare
(1) Când rezolvarea situaţiilor reglementate în prezentul titlu este dată în competenţa instanţei de executare,
preşedintele completului de judecată dispune citarea părţilor interesate şi, în cazurile prevăzute la art. 90, ia măsuri
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pentru desemnarea unui avocat din oficiu. La judecarea cazurilor de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau a
detenţiunii pe viaţă se citează şi administraţia penitenciarului în care execută pedeapsa condamnatul.
(2) Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată.
(2 1 ) Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ poate participa la judecată în vederea
rezolvării situaţiilor reglementate în prezentul titlu şi prin intermediul videoconferinţei, la locul de deţinere, cu acordul
său şi în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a interpretului.
(la data 23-mai-2016 Art. 597, alin. (2) din partea 2, titlul V, capitolul IV completat de Art. II, punctul 131. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(3) Participarea procurorului este obligatorie.
(4) După ascultarea concluziilor procurorului şi a părţilor, instanţa se pronunţă prin sentinţă.
(5) Dispoziţiile cuprinse în titlul III al părţii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispoziţiilor prezentului capitol
se aplică în mod corespunzător.
(6) Dispoziţiile alin. (1)-(5) se aplică şi în cazul în care rezolvarea uneia dintre situaţiile reglementate în prezentul titlu
este dată în competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere. În acest caz, soluţia se comunică
instanţei de executare.
(7) Hotărârile pronunţate în primă instanţă în materia executării potrivit prezentului titlu pot fi atacate cu contestaţie la
instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare.
(8) Judecarea contestaţiei la hotărârea primei instanţe se face în şedinţă publică, cu citarea persoanei condamnate.
Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată. Participarea
procurorului este obligatorie. Decizia instanţei prin care se soluţionează contestaţia este definitivă. Prevederile alin. (5)
se aplică în mod corespunzător.
Art. 598: Contestaţia la executare
(1) Contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:
a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;
b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;
c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;
d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d), contestaţia se face, după caz, la instanţa prevăzută la art. 597 alin.
(1) sau (6), iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. În cazul în
care nelămurirea priveşte o dispoziţie dintr-o hotărâre pronunţată în apel sau în recurs în casaţie, competenţa revine,
după caz, instanţei de apel sau Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Art. 599: Rezolvarea contestaţiei la executare
(1) Procedura de rezolvare a contestaţiei la executare este cea prevăzută la art. 597.
(2) În cazul arătat la art. 598 alin. (1) lit. d), dacă din hotărârea pusă în executare nu rezultă datele şi situaţiile de
existenţa cărora depinde soluţionarea contestaţiei, constatarea acestora se face de către instanţa competentă să
judece contestaţia.
(3) Cererea poate fi retrasă de condamnat sau de procuror, când este formulată de acesta.
(4) După pronunţarea soluţiei definitive ca urmare a admiterii contestaţiei la executare, se face o nouă punere în
executare conform procedurii prevăzute de prezentul titlu.
(5) Cererile ulterioare de contestaţie la executare sunt inadmisibile dacă există identitate de persoană, de temei legal,
de motive şi de apărări.
(la data 01-feb-2014 Art. 599, alin. (4) din partea 2, titlul V, capitolul IV completat de Art. 102, punctul 346. din titlul III din Legea 255/2013 )

Art. 600: Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile
(1) Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile ale hotărârii se face, în cazurile prevăzute la art. 598 alin. (1) lit.
a) şi b), la instanţa de executare prevăzută la art. 597, iar în cazul prevăzut la art. 598 alin. (1) lit. c), la instanţa care
a pronunţat hotărârea ce se execută. Dispoziţiile art. 598 alin. (2) teza a II-a se aplică în mod corespunzător.
(2) Dispoziţiile art. 597 alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(3) Contestaţia împotriva actelor de executare se soluţionează de către instanţa civilă potrivit legii civile.
Art. 601: Contestaţia privitoare la amenzile judiciare
(1) Contestaţia împotriva executării amenzilor judiciare se soluţionează de către instanţa care le-a pus în executare.
(2) Dispoziţiile art. 597 alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător.
Art. 601 1 : Soluţionarea cererilor fictive
Cererile prevăzute de prezentul titlu în privinţa cărora rezultă că nu privesc o persoană condamnată determinată ori
formulate împotriva unei persoane care nu poate fi determinată, precum şi cererile formulate în numele unei persoane
condamnate, fără mandat din partea acesteia, dat în condiţiile legii, sunt inadmisibile.
(la data 23-mai-2016 Art. 601 din partea 2, titlul V, capitolul IV completat de Art. II, punctul 132. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

TITLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 602: Termenii explicaţi în Codul penal
Termenii sau expresiile al căror înţeles este anume explicat în Codul penal au acelaşi înţeles şi în Codul de procedură
penală.
Art. 603: Intrarea în vigoare
(1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită prin legea de punere în aplicare a acestuia.
(2) În termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va
supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală.
-****Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din
Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE C AMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 486 din data de 15 iulie 2010
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CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 286/2009)
(la data 24-iul-2009 actul a fost promulgata de Decretul 1211/2009 )

_______
Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia (n.n. - a se vedea
art. 446)
*) Potrivit articolului 246 din Legea nr. 187/2012, Codul penal intra în vigoare la data de 1 februarie 2014.
(la data 15-nov-2012 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. 246 din titlul IV din Legea 187/2012 )

Pentru a vedea expunerea de motive a acestui act apăsaţi aici.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CUPRINSUL Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
PARTEA GENERALA
Titlul I - Legea penală şi limitele ei de aplicare
C apitolul I - Principii generale
C apitolul II - Aplicarea legii penale
Secţiunea 1 - Aplicarea legii penale în timp
Secţiunea a 2-a - Aplicarea legii penale în spaţiu
Titlul II - Infracţiunea
C apitolul I - Dispoziţii generale
C apitolul II - C auzele justificative
C apitolul III - C auzele de neimputabilitate
C apitolul IV - Tentativa
C apitolul V - Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
C apitolul VI - Autorul şi participanţii
Titlul III - Pedepsele
C apitolul I - C ategoriile pedepselor
C apitolul II - Pedepsele principale
Secţiunea 1 - Detenţiunea pe viaţă
Secţiunea a 2-a - închisoarea
Secţiunea a 3-a - Amenda
C apitolul III - Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare
Secţiunea 1 - Pedeapsa accesorie
Secţiunea a 2-a - Pedepsele complementare
C apitolul IV - C alculul duratei pedepselor
C apitolul V - Individualizarea pedepselor
Secţiunea 1 - Dispoziţii generale
Secţiunea a 2-a - C ircumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante
Secţiunea a 3-a - Renunţarea la aplicarea pedepsei
Secţiunea a 4-a - Amânarea aplicării pedepsei
Secţiunea a 5-a - Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Secţiunea a 6-a - Liberarea condiţionată
Titlul IV - Măsurile de siguranţă
C apitolul I - Dispoziţii generale
C apitolul II - Regimul măsurilor de siguranţă
Titlul V - Minoritatea
C apitolul I - Regimul răspunderii penale a minorului
C apitolul II - Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
C apitolul III - Regimul măsurilor educative privative de libertate
C apitolul IV - Dispoziţii comune
Titlul VI - Răspunderea penală a persoanei juridice
C apitolul I - Dispoziţii generale
C apitolul II - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
C apitolul III - Dispoziţii comune
Titlul VII - C auzele care înlătură răspunderea penală
Titlul VIII - C auzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Titlul IX - C auzele care înlătură consecinţele condamnării
Titlul X - înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală
PARTEA SPEC IALĂ
Titlul I - Infracţiuni contra persoanei
C apitolul I - Infracţiuni contra vieţii
C apitolul II - Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
C apitolul III - Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
C apitolul IV - Agresiuni asupra fătului
C apitolul V - Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în primejdie
C apitolul VI - Infracţiuni contra libertăţii persoanei
C apitolul VII - Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile
C apitolul VIII - Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
C apitolul IX - Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
Titlul II - Infracţiuni contra patrimoniului
C apitolul I - Furtul
C apitolul II - Tâlhăria şi pirateria
C apitolul III - Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
C apitolul IV - Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
C apitolul V - Distrugerea şi tulburarea de posesie
Titlul III - Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat
C apitolul I - Infracţiuni contra autorităţii
C apitolul II - Infracţiuni privind frontiera de stat
Titlul IV - Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
Titlul V - Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
C apitolul I - Infracţiuni de corupţie
C apitolul II - Infracţiuni de serviciu
Titlul VI - Infracţiuni de fals
C apitolul I - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
C apitolul II - Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
C apitolul III - Falsuri în înscrisuri
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Titlul VII - Infracţiuni contra siguranţei publice

art. 329-366

C apitolul I - Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate
C apitolul II - Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
C apitolul III - Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al
materiilor explozive
C apitolul IV - Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de
lege
C apitolul V - Infracţiuni contra sănătăţii publice
C apitolul VI - Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice
Titlul VIII - Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
C apitolul I - Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice
C apitolul II - Infracţiuni contra familiei
C apitolul III - Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor
decedate
Titlul IX - Infracţiuni electorale
Titlul X - Infracţiuni contra securităţii naţionale
Titlul XI - Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate
C apitolul I - Infracţiuni săvârşite de militari
C apitolul II - Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili
Titlul XII - Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război
C apitolul I - Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii
C apitolul II - Infracţiuni de război
Titlul XIII - Dispoziţii finale

art. 329-333
art. 334-341
art. 342-347
art. 348-351
art.
art.
art.
art.
art.
art.

352-359
360-366
367-384
367-375
376-380
381-384

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

385-393
394-412
413-437
413-431
432-437
438-445
438-439
440-445
446

PARTEA I: PARTEA GENERALĂ
TITLUL I: Legea penală şi limitele ei de aplicare
CAPIT OLUL I: Principii generale
Art. 1: Legalitatea incriminării
(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracţiuni.
(2) Nicio persoană nu poate fi sancţionată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a
fost săvârşită.
Art. 2: Legalitatea sancţiunilor de drept penal
(1) Legea penală prevede pedepsele aplicabile şi măsurile educative ce se pot lua faţă de persoanele care au săvârşit
infracţiuni, precum şi măsurile de siguranţă ce se pot lua faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea
penală.
(2) Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă sau o măsură de siguranţă dacă aceasta nu
era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost săvârşită.
(3) Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită şi aplicată în afara limitelor generale ale acesteia.
CAPIT OLUL II: Aplicarea legii penale
SECŢ IUNEA 1: Aplicarea legii penale în timp
Art. 3: Activitatea legii penale
Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare.
Art. 4: Aplicarea legii penale de dezincriminare
(la data 11-ian-2016 Art. 4 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 31/2015 )

Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz,
executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a măsurilor de siguranţă, pronunţate în baza legii vechi, precum şi
toate consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii
noi.
*) Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 4 din Codul penal, care nu
asimilează efectele unei decizii a Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de
incriminare cu cele ale unei legi penale de dezincriminare, este neconstituţională.
(la data 19-dec-2016 Art. 4 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 651/2018 )

Art. 5: Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
(la data 23-iun-2016 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 11/2016 )
(la data 05-apr-2016 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 7/2016 )
(la data 10-iun-2015 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 13/2015 )
(la data 07-iul-2014 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2014 )
(la data 26-iun-2014 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 5/2014 )
(la data 30-apr-2014 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 2/2014 )

(1) În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi
penale, se aplică legea mai favorabilă.
(la data 13-nov-2014 Art. 5, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 21/2014 )

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituţionale, precum şi
ordonanţelor de urgenţă aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori respinse, dacă în timpul când acestea
s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziţii penale mai favorabile.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 5 din sunt
constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii
penale mai favorabile.
(la data 20-mai-2014 Art. 5 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 265/2014 )

Art. 6: Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
(la data 21-iun-2017 Art. 6 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 13/2017 )
(la data 21-iun-2016 Art. 6 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 13/2016 )
(la data 02-iun-2015 Art. 6 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 3/2015 )
(la data 24-oct-2014 Art. 6 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 18/2014 )
(la data 26-iun-2014 Art. 6 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 7/2014 )
(la data 13-mai-2014 Art. 6 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 1/2014 )

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau
amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special
prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim.
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(la data 26-iun-2014 Art. 6, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 6/2014 )
(la data 27-iun-2014 Art. 6, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 8/2014 )
(la data 08-iul-2014 Art. 6, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 13/2014 )
(la data 15-iul-2014 Art. 6, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 14/2014 )
(la data 10-iun-2015 Art. 6, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 12/2015 )

*) Stabileşte că, în interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, pentru ipoteza unei infracţiuni comise în
stare de recidivă postexecutorie judecată definitiv înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal, pedeapsa aplicată
prin hotărârea de condamnare se va compara cu maximul special prevăzut în legea nouă pentru infracţiunea săvârşită
prin luarea în considerare a dispoziţiilor art. 43 alin. (5) din Codul penal.
(la data 23-iul-2014 Art. 6, alin. (1) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 15/2014 )

(2) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la detenţiune pe viaţă şi până la executarea ei a
intervenit o lege care prevede pentru aceeaşi faptă numai pedeapsa închisorii, pedeapsa detenţiunii pe viaţă se
înlocuieşte cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infracţiune.
(3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu amenda,
fără a se putea depăşi maximul special prevăzut în legea nouă. Ţinându-se seama de partea executată din pedeapsa
închisorii, se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii.
(4) Măsurile educative neexecutate şi neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în
legea nouă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta, dacă este mai favorabilă.
(5) Când legea nouă este mai favorabilă în condiţiile alin. (1)-(4), pedepsele complementare şi măsurile de siguranţă
neexecutate şi neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în
conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta.
(6) Dacă legea nouă este mai favorabilă numai sub aspectul pedepselor complementare sau măsurilor de siguranţă,
acestea se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de legea nouă.
(7) Când o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se ţine seama, în cazul pedepselor
executate până la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispoziţiilor alin. (1)-(6).
Art. 7: Aplicarea legii penale temporare
(1) Legea penală temporară se aplică infracţiunii săvârşite în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost
urmărită sau judecată în acel interval de timp.
(2) Legea penală temporară este legea penală care prevede data ieşirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este limitată
prin natura temporară a situaţiei care a impus adoptarea sa.
SECŢ IUNEA 2: Aplicarea legii penale în spaţiu
Art. 8: Teritorialitatea legii penale
(1) Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României.
(2) Prin teritoriul României se înţelege întinderea de pământ, marea teritorială şi apele cu solul, subsolul şi spaţiul
aerian, cuprinse între frontierele de stat.
(3) Prin infracţiune săvârşită pe teritoriul României se înţelege orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat în alin. (2)
sau pe o navă sub pavilion românesc ori pe o aeronavă înmatriculată în România.
(4) Infracţiunea se consideră săvârşită pe teritoriul României şi atunci când pe acest teritoriu ori pe o navă sub pavilion
românesc sau pe o aeronavă înmatriculată în România s-a efectuat un act de executare, de instigare sau de
complicitate ori s-a produs, chiar în parte, rezultatul infracţiunii.
Art. 9: Personalitatea legii penale
(1) Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o
persoană juridică română, dacă pedeapsa prevăzută de legea română este detenţiunea pe viaţă ori închisoarea mai
mare de 10 ani.
(2) În celelalte cazuri, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un
cetăţean român sau de o persoană juridică română, dacă fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării
unde a fost săvârşită ori dacă a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdicţiei niciunui stat.
(3) Punerea în mişcarea a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al parchetului de pe
lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau, după caz, a procurorului general al
parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Termenul în care procurorul poate emite autorizarea este de
până la 30 de zile de la data solicitării autorizării şi poate fi prelungit, în condiţiile legii, fără ca durata totală să
depăşească 180 de zile.
(la data 01-feb-2014 Art. 9, alin. (3) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 245, punctul 1. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

Art. 10: Realitatea legii penale
(1) Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean străin sau o
persoană fără cetăţenie, contra statului român, contra unui cetăţean român ori a unei persoane juridice române.
(2) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi numai dacă fapta nu face obiectul unei proceduri judiciare în statul pe teritoriul
căruia s-a comis.
Art. 11: Universalitatea legii penale
(1) Legea penală română se aplică şi altor infracţiuni decât celor prevăzute în art. 10, săvârşite în afara teritoriului ţării
de un cetăţean străin sau o persoană fără cetăţenie, care se află de bunăvoie pe teritoriul României, în următoarele
cazuri:
a) s-a săvârşit o infracţiune pe care statul român şi-a asumat obligaţia să o reprime în temeiul unui tratat internaţional,
indiferent dacă este prevăzută sau nu de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a fost comisă;
b) s-a cerut extrădarea sau predarea infractorului şi aceasta a fost refuzată.
(2) Dispoziţiile alin. (1) lit. b) nu se aplică atunci când, potrivit legii statului în care s-a săvârşit infracţiunea, există o
cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei sau
când pedeapsa a fost executată ori este considerată ca executată.
(3) Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, se procedează potrivit dispoziţiilor legale
privitoare la recunoaşterea hotărârilor străine.
Art. 12: Legea penală şi tratatele internaţionale
pag. 3

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Codul Penal din 2009 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

Dispoziţiile art. 8-11 se aplică dacă nu se dispune altfel printr-un tratat internaţional la care România este parte.
Art. 13: Imunitatea de jurisdicţie
Legea penală nu se aplică infracţiunilor săvârşite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de către alte
persoane care, în conformitate cu tratatele internaţionale, nu sunt supuse jurisdicţiei penale a statului român.
Art. 14: Extrădarea
(1) Extrădarea poate fi acordată sau solicitată în temeiul unui tratat internaţional la care România este parte ori pe
bază de reciprocitate, în condiţiile legii.
(2) Predarea sau extrădarea unei persoane în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene se acordă sau se solicită
în condiţiile legii.
(3) Predarea unei persoane către un tribunal penal internaţional se acordă în condiţiile legii.

TITLUL II: Infracţiunea
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 15: Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
(1) Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care
a săvârşit-o.
(2) Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale.
Art. 16: Vinovăţia
(1) Fapta constituie infracţiune numai dacă a fost săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală.
(2) Vinovăţie există când fapta este comisă cu intenţie, din culpă sau cu intenţie depăşită.
(3) Fapta este săvârşită cu intenţie când făptuitorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte;
b) prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui.
(4) Fapta este săvârşită din culpă, când făptuitorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce;
b) nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să îl prevadă.
(5) Există intenţie depăşită când fapta constând într-o acţiune sau inacţiune intenţionată produce un rezultat mai grav,
care se datorează culpei făptuitorului.
(6) Fapta constând într-o acţiune sau inacţiune constituie infracţiune când este săvârşită cu intenţie. Fapta comisă din
culpă constituie infracţiune numai când legea o prevede în mod expres.
Art. 17: Săvârşirea infracţiunii comisive prin omisiune
Infracţiunea comisivă care presupune producerea unui rezultat se consideră săvârşită şi prin omisiune, când:
a) există o obligaţie legală sau contractuală de a acţiona;
b) autorul omisiunii, printr-o acţiune sau inacţiune anterioară, a creat pentru valoarea socială protejată o stare de
pericol care a înlesnit producerea rezultatului.
CAPIT OLUL II: Cauzele justificative
Art. 18: Dispoziţii generale
(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute
de lege.
(2) Efectul cauzelor justificative se extinde şi asupra participanţilor.
Art. 19: Legitima apărare
(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în legitimă apărare.
(2) Este în legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust,
care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporţională
cu gravitatea atacului.
(3) Se prezumă a fi în legitimă apărare, în condiţiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea
unei persoane într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept, prin violenţă,
viclenie, efracţie sau alte asemenea modalităţi nelegale ori în timpul nopţii.
Art. 20: Starea de necesitate
(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în stare de necesitate.
(2) Este în stare de necesitate persoana care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol imediat şi care nu putea
fi înlăturat altfel viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori al
altei persoane sau un interes general, dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce
în cazul în care pericolul nu era înlăturat.
Art. 21: Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii
(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în
îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta.
(2) Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constând în îndeplinirea unei obligaţii impuse de
autoritatea competentă, în forma prevăzută de lege, dacă aceasta nu este în mod vădit ilegală.
Art. 22: Consimţământul persoanei vătămate
(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită cu consimţământul persoanei vătămate, dacă aceasta
putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol.
(2) Consimţământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracţiunilor contra vieţii, precum şi atunci când
legea exclude efectul justificativ al acestuia.
CAPIT OLUL III: Cauzele de neimputabilitate
Art. 23: Dispoziţii generale
(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă a fost comisă în condiţiile vreuneia dintre cauzele
de neimputabilitate.
(2) Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participanţilor, cu excepţia cazului fortuit.
Art. 24: Constrângerea fizică
Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a
putut rezista.
Art. 25: Constrângerea morală
Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin
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ameninţare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu putea fi înlăturat în alt mod.
Art. 26: Excesul neimputabil
(1) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care
a depăşit, din cauza tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea atacului.
(2) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana aflată în stare de necesitate, care nu şia dat seama, în momentul comiterii faptei, că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce
dacă pericolul nu era înlăturat.
Art. 27: Minoritatea făptuitorului
Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de un minor, care la data comiterii acesteia nu îndeplinea
condiţiile legale pentru a răspunde penal.
Art. 28: Iresponsabilitatea
Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu
putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie
din alte cauze.
Art. 29: Intoxicaţia
Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu
putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, din cauza intoxicării involuntare cu
alcool sau cu alte substanţe psihoactive.
Art. 30: Eroarea
(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii
acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi faptelor săvârşite din culpă pe care legea penală le pedepseşte, numai dacă
necunoaşterea stării, situaţiei ori împrejurării respective nu este ea însăşi rezultatul culpei.
(3) Nu constituie circumstanţă agravantă sau element circumstanţial agravant starea, situaţia ori împrejurarea pe care
infractorul nu a cunoscut-o în momentul săvârşirii infracţiunii.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul necunoaşterii unei dispoziţii legale extrapenale.
(5) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită ca urmare a necunoaşterii sau cunoaşterii greşite a
caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată.
(la data 11-ian-2016 Art. 30, alin. (5) din partea I, titlul II, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 31/2015 )

Art. 31: Cazul fortuit
Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat e consecinţa unei împrejurări care nu putea fi
prevăzută.
CAPIT OLUL IV: T entativa
Art. 32: Tentativa
(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea, executare care a fost însă întreruptă
sau nu şi-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este consecinţa modului cum a fost
concepută executarea.
Art. 33: Pedepsirea tentativei
(1) Tentativa se pedepseşte numai când legea prevede în mod expres aceasta.
(2) Tentativa se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată, ale cărei limite se reduc
la jumătate. Când pentru infracţiunea consumată legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă, iar instanţa s-ar orienta
spre aceasta, tentativa se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani.
Art. 34: Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului
(1) Nu se pedepseşte autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a încunoştinţat autorităţile de
comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi împiedicată, sau a împiedicat el însuşi consumarea infracţiunii.
(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului constituie o altă
infracţiune, se aplică pedeapsa pentru această infracţiune.
CAPIT OLUL V: Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
Art. 35: Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe
(1) Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi
rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi
infracţiuni.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "şi împotriva aceluiaşi
subiect pasiv" din cuprinsul dispoziţiilor art. 35 alin. (1) este neconstituţională.
(la data 17-iul-2017 Art. 35, alin. (1) din partea I, titlul II, capitolul V atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 368/2017 )

(2) Infracţiunea este complexă când în conţinutul său intră, ca element constitutiv sau ca element circumstanţial
agravant, o acţiune sau o inacţiune care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală.
Art. 36: Pedeapsa pentru infracţiunea continuată şi infracţiunea complexă
(1) Infracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, al cărei
maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei
amenzii.
(2) Infracţiunea complexă se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune.
(3) Infracţiunea complexă săvârşită cu intenţie depăşită, dacă s-a produs numai rezultatul mai grav al acţiunii
secundare, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea complexă consumată.
Art. 37: Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă
Dacă cel condamnat definitiv pentru o infracţiune continuată sau complexă este judecat ulterior şi pentru alte acţiuni
sau inacţiuni care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni, ţinându-se seama de infracţiunea săvârşită în întregul ei, se
stabileşte o pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai uşoară decât cea pronunţată anterior.
Art. 38: Concursul de infracţiuni
(1) Există concurs real de infracţiuni când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin
acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracţiuni
şi atunci când una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni.
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(2) Există concurs formal de infracţiuni când o acţiune sau o inacţiune săvârşită de o persoană, din cauza
împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conţinutul mai multor infracţiuni.
Art. 39: Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni
(la data 02-iun-2015 Art. 39 din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Decizia 3/2015 )

(1) În caz de concurs de infracţiuni, se stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte şi se aplică pedeapsa,
după cum urmează:
a) când s-au stabilit o pedeapsă cu detenţiune pe viaţă şi una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă, se
aplică pedeapsa detenţiunii pe viaţă;
b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o
treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;
*) Prin Decizia nr. 22/2020 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în cazul în care o infracţiune (A)
este concurentă atât cu infracţiunea ce reprezintă primul termen (B), cât şi cu infracţiunea ce reprezintă al
doilea termen (C) al unei recidive postcondamnatorii, operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică
aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A) şi (B),
rezultantei fiindu-i aplicate ulterior regulile recidivei postcondamnatorii prin raportare la pedeapsa stabilită
pentru infracţiunea (C).
(la data 06-oct-2020 Art. 39, alin. (1), litera B. din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 22/2020 )

c) când s-au stabilit numai pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o
treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;
*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală, şistabileşte că, în interpretarea
dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în caz de concurs de infracţiuni, în ipoteza în care suma
corespunzătoare unei zile-amendă stabilită pentru infracţiunile concurente este diferită, pedeapsa rezultantă se
determină astfel:
- se cumulează pedeapsa amenzii celei mai grele cu sporul de o treime din totalul celorlalte amenzi stabilite;
- se determină numărul de zile-amendă, prin cumularea numărului celui mai mare al zilelor-amendă stabilite pentru o
infracţiune cu sporul de o treime din totalul zilelor-amendă corespunzătoare celorlalte amenzi;
- se stabileşte suma corespunzătoare unei zile-amendă, prin împărţirea cuantumului pedepsei rezultante a amenzii la
numărul de zile-amendă rezultante."
(la data 13-aug-2020 Art. 39, alin. (1), litera C. din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 20/2020 )

d) când s-au stabilit o pedeapsă cu închisoare şi o pedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, la care se
adaugă în întregime pedeapsa amenzii;
e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare şi mai multe pedepse cu amendă se aplică pedeapsa închisorii
conform lit. b), la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii conform lit. c).
(2) Atunci când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoarea, dacă prin adăugare la pedeapsa cea mai mare a
sporului de o treime din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea stabilite s-ar depăşi cu 10 ani sau mai mult maximul
general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puţin una dintre infracţiunile concurente pedeapsa prevăzută de lege este
închisoarea de 20 de ani sau mai mare, se poate aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă.
Art. 40: Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente
(1) Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă, se aplică dispoziţiile art.
39.
*) Prin Decizia nr. 22/2020 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în cazul în care o infracţiune (A)
este concurentă atât cu infracţiunea ce reprezintă primul termen (B), cât şi cu infracţiunea ce reprezintă al
doilea termen (C) al unei recidive postcondamnatorii, operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică
aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A) şi (B),
rezultantei fiindu-i aplicate ulterior regulile recidivei postcondamnatorii prin raportare la pedeapsa stabilită
pentru infracţiunea (C).
(la data 06-oct-2020 Art. 40, alin. (1) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 22/2020 )

(2) Dispoziţiile art. 39 se aplică şi în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată
că cel condamnat mai suferise o condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă.
(3) Dacă infractorul a executat integral sau parţial pedeapsa aplicată prin hotărârea anterioară, ceea ce s-a executat
se scade din durata pedepsei aplicate pentru infracţiunile concurente.
(4) Dispoziţiile privitoare la aplicarea pedepsei în caz de concurs de infracţiuni se aplică şi în cazul în care condamnarea
la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.
(5) În cazul contopirii pedepselor conform alin. (1)-(4) se ţine seama şi de pedeapsa aplicată printr-o hotărâre de
condamnare pronunţată în străinătate, pentru o infracţiune concurentă, dacă hotărârea de condamnare a fost
recunoscută potrivit legii.
Art. 41: Recidiva
(1) Există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de
un an şi până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu
intenţie sau cu intenţie depăşită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare.
(la data 18-apr-2017 Art. 41, alin. (1) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Decizia 7/2017 )

(2) Există recidivă şi în cazul în care una dintre pedepsele prevăzute în alin. (1) este detenţiunea pe viaţă.
(3) Pentru stabilirea stării de recidivă se ţine seama şi de hotărârea de condamnare pronunţată în străinătate, pentru o
faptă prevăzută şi de legea penală română, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii.
Art. 42: Condamnări care nu atrag starea de recidivă
La stabilirea stării de recidivă nu se ţine seama de hotărârile de condamnare privitoare la:
a) faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală;
b) infracţiunile amnistiate;
c) infracţiunile săvârşite din culpă.
Art. 43: Pedeapsa în caz de recidivă
(1) Dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă
infracţiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la
restul rămas neexecutat din aceasta.
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*) În interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi (5), prin pedeapsa "executată sau considerată ca executată", ce
constituie primul termen al recidivei, se are în vedere pedeapsa recalculată ca urmare a aplicării art. 55 1 din Legea nr.
254/2013.
(la data 19-nov-2018 Art. 43, alin. (1) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 15/2018 )

*) Prin Decizia nr. 22/2020 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în cazul în care o infracţiune (A)
este concurentă atât cu infracţiunea ce reprezintă primul termen (B), cât şi cu infracţiunea ce reprezintă al
doilea termen (C) al unei recidive postcondamnatorii, operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică
aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A) şi (B),
rezultantei fiindu-i aplicate ulterior regulile recidivei postcondamnatorii prin raportare la pedeapsa stabilită
pentru infracţiunea (C).
(la data 06-oct-2020 Art. 43, alin. (1) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 22/2020 )

(2) Când înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvârşite mai muite
infracţiuni concurente, dintre care cel puţin una se află în stare de recidivă, pedepsele stabilite se contopesc potrivit
dispoziţiilor referitoare la concursul de infracţiuni, iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată
ori la restul rămas neexecutat din aceasta.
*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că dispoziţiile art. 43 alin. (2) presupun ca toate infracţiunile concurente
să fie săvârşite după condamnarea definitivă neexecutată sau executată parţial, acestea nefiind aplicabile în ipoteza în
care una dintre infracţiuni este în concurs şi cu cea care constituie primul termen al recidivei.
(la data 17-iul-2019 Art. 43, alin. (2) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 14/2019 )

(3) Dacă prin însumarea pedepselor în condiţiile alin. (1) şi alin. (2) s-ar depăşi cu mai mult de 10 ani maximul general
al pedepsei închisorii, iar pentru cel puţin una dintre infracţiunile săvârşite pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea
de 20 de ani sau mai mare, în locul pedepselor cu închisoarea se poate aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă.
(4) Când pedeapsa anterioară sau pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvârşită în stare de recidivă este detenţiunea
pe viaţă, se va executa pedeapsa detenţiunii pe viaţă.
(5) Dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă infracţiune
în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate.
(la data 23-iul-2014 Art. 43, alin. (5) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Decizia 15/2014 )

*) În interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi (5), prin pedeapsa "executată sau considerată ca executată", ce
constituie primul termen al recidivei, se are în vedere pedeapsa recalculată ca urmare a aplicării art. 55 1 din Legea nr.
254/2013.
(la data 19-nov-2018 Art. 43, alin. (5) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 15/2018 )

(6) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru noua infracţiune şi mai înainte ca pedeapsa să fi
fost executată sau considerată ca executată se descoperă că cel condamnat se află în stare de recidivă, instanţa aplică
dispoziţiile alin. (1)-(5).
(7) Dispoziţiile alin. (6) se aplică şi în cazul în care condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a fost comutată sau
înlocuită cu pedeapsa închisorii.
Art. 44: Pluralitatea intermediară
(la data 02-iun-2015 Art. 44 din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Decizia 3/2015 )

(1) Există pluralitate intermediară de infracţiuni când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până
la data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune şi
nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă.
(2) În caz de pluralitate intermediară, pedeapsa pentru noua infracţiune şi pedeapsa anterioară se contopesc potrivit
dispoziţiilor de la concursul de infracţiuni.
*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie admite recursul în interesul legii şi stabileşte că în interpretarea şi aplicarea unitară
a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Codul penal, în cazul pluralităţii intermediare de infracţiuni, în ipoteza în care primul
şi/sau al doilea termen al pluralităţii intermediare este format dintr-un concurs de infracţiuni, contopirea tuturor
pedepselor stabilite se realizează, în cadrul unei operaţiuni unice, potrivit dispoziţiilor referitoare la concursul de
infracţiuni.
(la data 09-iun-2020 Art. 44, alin. (2) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 7/2020 )

Art. 45: Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă în caz de pluralitate de
infracţiuni
(1) Dacă pentru una dintre infracţiunile săvârşite s-a stabilit şi o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de
pedeapsa principală.
(2) Când s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură, dar cu un
conţinut diferit, acestea se aplică alături de pedeapsa principală.
(3) Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut:
a) în caz de concurs de infracţiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea;
b) în caz de recidivă, partea neexecutată din pedeapsa complementară anterioară se adaugă la pedeapsa stabilită
pentru noua infracţiune.
(4) În cazul condamnărilor succesive pentru infracţiuni concurente, partea din pedeapsa complementară executată
până la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe lângă pedeapsa
rezultată.
(5) Dacă pe lângă pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplică dispoziţiile alin.
(1)-(3), pedeapsa accesorie rezultată executându-se până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei
principale.
(6) Măsurile de siguranţă de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură, dar cu un conţinut diferit, luate în cazul
infracţiunilor săvârşite, se cumulează.
(7) Dacă s-au luat mai multe măsuri de siguranţă de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut, dar pe durate diferite, se
aplică măsura de siguranţă cu durata cea mai mare. Măsurile de siguranţă luate conform art. 112 se cumulează.
CAPIT OLUL VI: Autorul şi participanţii
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Art. 46: Autorul şi coautorii
(1) Autor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală.
(2) Coautori sunt persoanele care săvârşesc nemijlocit aceeaşi faptă prevăzută de legea penală.
Art. 47: Instigatorul
Instigator este persoana care, cu intenţie, determină o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea
penală.
Art. 48: Complicele
(1) Complice este persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de
legea penală.
(2) Este de asemenea complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârşirii faptei, că va tăinui bunurile
provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârşirea faptei promisiunea nu este îndeplinită.
Art. 49: Pedeapsa în cazul participanţilor
Coautorul, instigatorul şi complicele la o infracţiune săvârşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de
lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ţine seama de contribuţia fiecăruia la săvârşirea infracţiunii, precum şi de
dispoziţiile art. 74.
Art. 50: Circumstanţe personale şi reale
(1) Circumstanţele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalţi.
(2) Circumstanţele privitoare la faptă se răsfrâng asupra autorului şi a participanţilor numai în măsura în care aceştia
le-au cunoscut sau le-au prevăzut.
Art. 51: Împiedicarea săvârşirii infracţiunii
(1) Participantul nu se pedepseşte dacă, înainte de descoperirea faptei, denunţă săvârşirea infracţiunii, astfel încât
consumarea acesteia să poată fi împiedicată, sau dacă împiedică el însuşi consumarea infracţiunii.
(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul denunţării sau împiedicării constituie o altă infracţiune, participantului i se
aplică pedeapsa pentru această infracţiune.
Art. 52: Participaţia improprie
(1) Săvârşirea nemijlocită, cu intenţie, de către o persoană a unei fapte prevăzute de legea penală la care, din culpă
sau fără vinovăţie, contribuie cu acte de executare o altă persoană se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege
pentru fapta comisă cu intenţie.
(2) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenţie, la săvârşirea din culpă de către o altă persoană a
unei fapte prevăzute de legea penală se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenţie.
(3) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenţie, la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală,
de către o persoană care comite acea faptă fără vinovăţie, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru
acea infracţiune.
(4) Dispoziţiile art. 50 şi art. 51 se aplică în mod corespunzător.

TITLUL III: Pedepsele
CAPIT OLUL I: Categoriile pedepselor
Art. 53: Pedepsele principale
Pedepsele principale sunt:
a) detenţiunea pe viaţă;
b) închisoarea;
c) amenda.
Art. 54: Pedeapsa accesorie
Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării unor drepturi, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de
condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate.
Art. 55: Pedepsele complementare
Pedepsele complementare sunt:
a) interzicerea exercitării unor drepturi;
b) degradarea militară;
c) publicarea hotărârii de condamnare.
CAPIT OLUL II: Pedepsele principale
SECŢ IUNEA 1: Detenţiunea pe viaţă
Art. 56: Regimul detenţiunii pe viaţă
Detenţiunea pe viaţă constă în privarea de libertate pe durată nedeterminată şi se execută potrivit legii privind
executarea pedepselor.
Art. 57: Neaplicarea detenţiunii pe viaţă
Dacă la data pronunţării hotărârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani, în locul detenţiunii pe viaţă i
se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă.
Art. 58: Înlocuirea detenţiunii pe viaţă
În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a împlinit vârsta de 65 de ani în timpul executării
pedepsei, pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi înlocuită cu pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa
interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă, dacă a avut o bună conduită pe toată durata executării
pedepsei, a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că
nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, şi a făcut progrese constante şi evidente în vederea reintegrării sociale.
Art. 59: Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă
În cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii, perioada de detenţiune executată
se consideră ca parte executată din pedeapsa închisorii.
SECŢ IUNEA 2: Închisoarea
Art. 60: Regimul închisorii
Închisoarea constă în privarea de libertate pe durată determinată, cuprinsă între 15 zile şi 30 de ani, şi se execută
potrivit legii privind executarea pedepselor.
SECŢ IUNEA 3: Amenda
Art. 61: Stabilirea amenzii
(1) Amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului.
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(2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă
între 10 lei şi 500 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile.
(3) Instanţa stabileşte numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul
sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabileşte ţinând seama de situaţia materială a condamnatului şi de
obligaţiile legale ale condamnatului faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa.
(la data 01-feb-2014 Art. 61, alin. (3) din partea I, titlul III, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 245, punctul 2. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între:
a) 60 şi 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită numai pedeapsa amenzii;
b) 120 şi 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult doi
ani;
c) 180 şi 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2
ani.
(5) Dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa prevăzută de lege este
numai amenda ori instanţa optează pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amendă se pot
majora cu o treime.
(6) Fracţiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplică limitelor speciale ale zileloramendă prevăzute în alin. (4) şi alin. (5).
Art. 62: Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii
(1) Dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii, se poate
aplica şi pedeapsa amenzii.
(2) Limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute în art. 61 alin. (4) lit. b) şi lit. c) se determină în raport de durata
pedepsei închisorii stabilite de instanţă şi nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a
pedepsei.
(3) La stabilirea cuantumului sumei corespunzătoare unei zile-amendă se va ţine seama de valoarea folosului
patrimonial obţinut sau urmărit.
Art. 63: Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
(1) Dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zileloramendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.
(2) Dacă amenda neexecutată a însoţit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un
număr corespunzător de zile cu închisoare, care se adaugă la pedeapsa închisorii, pedeapsa astfel rezultată fiind
considerată o singură pedeapsă.
(3) În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în condiţiile alin. (1) şi alin. (2), unei zile-amendă îi
corespunde o zi de închisoare.
Art. 64: Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii
(1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei
condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de
a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu
poate presta această muncă. Unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunităţii.
(2) Dacă amenda înlocuită conform dispoziţiilor alin. (1) a însoţit pedeapsa închisorii, obligaţia de muncă în folosul
comunităţii se execută după executarea pedepsei închisorii.
(3) Coordonarea executării obligaţiei de muncă în folosul comunităţii se face de serviciul de probaţiune.
(4) Executarea muncii în folosul comunităţii dispusă în condiţiile alin. (1) încetează prin plata amenzii corespunzătoare
zilelor-amendă rămase neexecutate.
(5) Instanţa înlocuieşte zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunităţii cu un număr corespunzător de zile
cu închisoare, dacă:
a) persoana condamnată nu execută obligaţia de muncă în folosul comunităţii în condiţiile stabilite de instanţă;
b) persoana condamnată săvârşeşte o nouă infracţiune descoperită înainte de executarea integrală a obligaţiei de
muncă în folosul comunităţii. Zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunităţii la data condamnării definitive
pentru noua infracţiune, înlocuite cu închisoarea, se adaugă la pedeapsa pentru noua infracţiune.
(la data 01-feb-2014 Art. 64, alin. (5), litera B. din partea I, titlul III, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 245, punctul 3. din titlul III,
capitolul II din Legea 187/2012 )

(6) Dacă persoana condamnată, aflată în situaţia prevăzută în alin. (1), nu îşi dă consimţământul la prestarea unei
munci neremunerate în folosul comunităţii, amenda neexecutată se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii conform art. 63.
CAPIT OLUL III: Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare
SECŢ IUNEA 1: Pedeapsa accesorie
Art. 65: Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
(1) Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d)-o), a
căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară.
(la data 01-feb-2014 Art. 65, alin. (1) din partea I, titlul III, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 245, punctul 4. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(2) În cazul detenţiunii pe viaţă, pedeapsa accesorie constă în interzicerea de către instanţă a exercitării drepturilor
prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a)-o) sau a unora dintre acestea.
(la data 01-feb-2014 Art. 65, alin. (2) din partea I, titlul III, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 245, punctul 4. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(3) Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii
de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.
*) ICCJ admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 65 alin. (3) din Codul penal, stabileşte că: aplicarea pedepselor
accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d)-o) din Codul penal, a căror
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exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară, nu este posibilă în cazul dispunerii unei soluţii de
condamnare la pedeapsa amenzii.
(la data 30-ian-2020 Art. 65, alin. (3) din partea I, titlul III, capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
29/2019 )

(4) În cazul detenţiunii pe viaţă, pedeapsa accesorie având conţinutul prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. c) se pune în
executare la data liberării condiţionate sau după ce pedeapsa a fost considerată ca executată.
(la data 01-feb-2014 Art. 65, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 245, punctul 4. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

SECŢ IUNEA 2: Pedepsele complementare
Art. 66: Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la
unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;
b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;
c) dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României;
d) dreptul de a alege;
e) drepturile părinteşti;
f) dreptul de a fi tutore sau curator;
g) dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit
pentru săvârşirea infracţiunii;
h) dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme;
i) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă;
j) dreptul de a părăsi teritoriul României;
k) dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public;
l) dreptul de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă;
m) dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite
de instanţă;
n) dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea
sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori de a se apropia de acestea;
o) dreptul de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi sociale,
în condiţiile stabilite de instanţa de judecată.
(2) Când legea prevede interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică, instanţa dispune interzicerea
exercitării drepturilor prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b).
(3) Interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b) se dispune cumulativ.
(4) Pedeapsa prevăzută în alin. (1) lit. c) nu se va dispune atunci când există motive întemeiate de a crede că viaţa
persoanei expulzate este pusă în pericol ori că persoana va fi supusă la tortură sau alte tratamente inumane ori
degradante în statul în care urmează a fi expulzată.
(5) Când dispune interzicerea unuia dintre drepturile prevăzute în alin. (1) lit. n) şi lit. o), instanţa individualizează în
concret conţinutul acestei pedepse, ţinând seama de împrejurările cauzei.
Art. 67: Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită
este închisoarea sau amenda şi instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi
persoana infractorului, această pedeapsă este necesară.
(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru
infracţiunea săvârşită.
(3) Interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României nu se aplică în cazul în care s-a dispus
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Art. 68: Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
(1) Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi începe:
a) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii;
b) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere;
c) după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de
prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.
(2) În cazul în care s-a dispus liberarea condiţionată, interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României
se execută la data liberării.
(3) Dacă se dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau înlocuirea pedepsei amenzii cu
închisoarea, pentru alte motive decât săvârşirea unei noi infracţiuni, partea din durata pedepsei complementare a
interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data revocării sau înlocuirii se va executa după executarea pedepsei
închisorii.
Art. 69: Degradarea militară
(1) Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă de la
data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
(2) Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari în activitate, în rezervă sau în retragere,
dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă.
(3) Degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari în activitate, în rezervă sau în retragere pentru
infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10
ani.
Art. 70: Publicarea hotărârii definitive de condamnare
(1) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se poate dispune când, ţinând seama de natura şi gravitatea
infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana condamnatului, instanţa apreciază că publicarea va contribui la prevenirea
săvârşirii altor asemenea infracţiuni.
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(2) Hotărârea de condamnare se publică în extras, în forma stabilită de instanţă, într-un cotidian local sau naţional, o
singură dată.
(3) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate, fără a se dezvălui
identitatea altor persoane.
CAPIT OLUL IV: Calculul duratei pedepselor
Art. 71: Durata executării
(1) Durata executării pedepsei privative de libertate se socoteşte din ziua în care condamnatul a început executarea
hotărârii definitive de condamnare.
(2) Ziua în care începe executarea pedepsei şi ziua în care încetează se socotesc în durata executării.
(3) Perioada în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, se află bolnav în spital intră în durata executării, în
afară de cazul în care şi-a provocat în mod voit boala, iar această împrejurare se constată în cursul executării
pedepsei.
(4) Permisiunile de ieşire din penitenciar, acordate condamnatului conform legii de executare a pedepselor, intră în
durata executării pedepsei.
Art. 72: Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
(1) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata
pedepsei închisorii pronunţate. Scăderea se face şi atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în acelaşi timp
ori în mod separat, pentru mai multe infracţiuni concurente, chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decât cea
care a determinat dispunerea măsurii preventive.
(2) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade şi în caz de
condamnare la pedeapsa amenzii, prin înlăturarea în tot sau în parte a zilelor-amendă.
(3) În cazul amenzii care însoţeşte pedeapsa închisorii, perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri
preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii.
Art. 73: Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate în afara ţării
(1) În cazul infracţiunilor săvârşite în condiţiile art. 8, art. 9, art. 10 sau art. 11, partea din pedeapsă, precum şi durata
măsurilor preventive privative de libertate executate în afara teritoriului ţării se scad din durata pedepsei aplicate pentru
aceeaşi infracţiune în România.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care pedeapsa executată în afara ţării este
amenda.
CAPIT OLUL V: Individualizarea pedepselor
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 74: Criteriile generale de individualizare a pedepsei
(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea
infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:
a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;
b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;
c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;
d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;
e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;
f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal;
g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.
(2) Când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedepse alternative, se ţine seama de criteriile prevăzute în alin.
(î) şi pentru alegerea uneia dintre acestea.
SECŢ IUNEA 2: Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante
Art. 75: Circumstanţe atenuante
(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante legale:
a) săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea
persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită
gravă;
b) depăşirea limitelor legitimei apărări;
c) depăşirea limitelor stării de necesitate.
d) acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la
primul termen de judecată, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani
anterior comiterii faptei. Circumstanţa atenuantă nu se aplică în cazul săvârşirii următoarelor infracţiuni: contra
persoanei, de furt calificat, tâlhărie, piraterie, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice,
ultraj, ultraj judiciar, purtare abuzivă, infracţiuni contra siguranţei publice, infracţiuni contra sănătăţii publice, infracţiuni
contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate, contra securităţii naţionale, contra capacităţii de
luptă a forţelor armate, infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, a infracţiunilor privind frontiera de stat a
României, a infracţiunilor la legislaţia privind prevenirea şi combaterea terorismului, a infracţiunilor de corupţie,
infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, a celor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, a
infracţiunilor privitoare la nerespectarea regimului materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi,
materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, privind regimul juridic al drogurilor, privind regimul juridic al
precursorilor de droguri, a celor privind spălarea banilor, privind activităţile aeronautice civile şi cele care pot pune în
pericol siguranţa zborurilor şi securitatea aeronautică, privind protecţia martorilor, privind interzicerea organizaţiilor şi
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi omenirii, a celor privind traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, privind
prevenirea şi combaterea pornografiei şi a celor la regimul adopţiilor.
(la data 01-apr-2018 Art. 75, alin. (1), litera D. din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. 28, punctul 1. din capitolul VI din
Legea 49/2018 )

(2) Pot constitui circumstanţe atenuante judiciare:
a) eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii;
b) împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului.
Art. 76: Efectele circumstanţelor atenuante
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(1) În cazul în care există circumstanţe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea
săvârşită se reduc cu o treime.
(2) Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, în cazul reţinerii circumstanţelor atenuante se aplică
pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani.
(3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanţelor atenuante
reţinute.
Art. 77: Circumstanţe agravante
Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante:
a) săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună;
b) săvârşirea infracţiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante;
c) săvârşirea infracţiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri;
d) săvârşirea infracţiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor;
e) săvârşirea infracţiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de
sănătate, infirmităţii sau altor cauze;
f) săvârşirea infracţiunii în stare de intoxicaţie voluntară cu alcool sau cu alte substanţe psihoactive, când a fost
provocată în vederea comiterii infracţiunii;
g) săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate, de starea de asediu
sau de starea de urgenţă;
h) săvârşirea infracţiunii pentru motive legate de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie
ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA
ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu
celelalte.
Art. 78: Efectele circumstanţelor agravante
(1) În cazul în care există circumstanţe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul
special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăşi o treime din
acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special.
(2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanţelor agravante
reţinute.
Art. 79: Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
(1) Când în cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect reducerea pedepsei,
limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc prin aplicarea succesivă a
dispoziţiilor privitoare la tentativă, circumstanţe atenuante şi cazuri speciale de reducere a pedepsei, în această ordine.
(2) Dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect agravarea răspunderii penale, pedeapsa se
stabileşte prin aplicarea succesivă a dispoziţiilor privitoare la circumstanţe agravante, infracţiune continuată, concurs
sau recidivă.
(3) Când în cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei şi una sau mai
multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se
reduc conform alin. (1), după care limitele de pedeapsă rezultate se majorează conform alin. (2).
SECŢ IUNEA 3: Renunţarea la aplicarea pedepsei
Art. 80: Condiţiile renunţării la aplicarea pedepsei
(1) Instanţa poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
a) infracţiunea săvârşită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura şi întinderea urmărilor produse, mijloacele
folosite, modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit;
b) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta
pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa
apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei
acestuia.
(2) Nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă:
a) infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) şi lit. b) sau pentru
care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;
b) faţă de acelaşi infractor s-a mai dispus renunţarea la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii
infracţiunii pentru care este judecat;
c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării
şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor;
d) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 5 ani.
(la data 01-feb-2014 Art. 80, alin. (2), litera D. din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. 245, punctul 6. din titlul III,
capitolul II din Legea 187/2012 )

(3) În caz de concurs de infracţiuni, renunţarea la aplicarea pedepsei se poate dispune dacă pentru fiecare infracţiune
concurentă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2).
Art. 81: Avertismentul
(1) Când dispune renunţarea la aplicarea pedepsei, instanţa aplică infractorului un avertisment.
(2) Avertismentul constă în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunţarea la aplicarea pedepsei şi
atenţionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite
infracţiuni.
(3) În caz de concurs de infracţiuni se aplică un singur avertisment.
Art. 82: Anularea şi efectele renunţării la aplicarea pedepsei
(1) Persoana faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei nu este supusă niciunei decăderi, interdicţii sau
incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită.
(2) Renunţarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile
prevăzute în hotărâre.
(3) Dacă în termen de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei
se descoperă că persoana faţă de care s-a luat această măsură săvârşise anterior rămânerii definitive a hotărârii o altă
infracţiune, pentru care i s-a stabilit o pedeapsă chiar după expirarea acestui termen, renunţarea la aplicarea pedepsei
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se anulează şi se stabileşte pedeapsa pentru infracţiunea care a atras iniţial renunţarea la aplicarea pedepsei, aplicânduse apoi, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.
(la data 01-feb-2014 Art. 82 din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. 245, punctul 7. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

SECŢ IUNEA 4: Amânarea aplicării pedepsei
Art. 83: Condiţiile amânării aplicării pedepsei
(1) Instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite
următoarele condiţii:
a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani;
b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) şi
lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;
(la data 01-nov-2017 Art. 83, alin. (1), litera B. din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 24/2017
)

c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;
d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta
pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa
apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o
perioadă determinată.
(2) Nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită
este de 7 ani sau mai mare sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat
zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.
(3) Amânarea aplicării pedepsei închisorii atrage şi amânarea aplicării amenzii care însoţeşte pedeapsa închisorii în
condiţiile art. 62.
(4) Sunt obligatorii prezentarea motivelor care au determinat amânarea aplicării pedepsei şi atenţionarea infractorului
asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta
măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.
(la data 01-feb-2014 Art. 83, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 245, punctul 8. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

Art. 84: Termenul de supraveghere
(1) Termenul de supraveghere este de 2 ani şi se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a
dispus amânarea aplicării pedepsei.
(2) Pe durata termenului de supraveghere, persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să
respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi revin, în condiţiile stabilite de instanţă.
Art. 85: Măsurile de supraveghere şi obligaţiile
(1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să
respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
(2) Instanţa poate impune persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei să execute una sau mai
multe dintre următoarele obligaţii:
a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;
b) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în condiţiile
stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă.
Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor;
c) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau
organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
d) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;
e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu
alte persoane, stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de acestea;
f) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de
instanţă;
g) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă;
h) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme;
i) să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei;
j) să nu ocupe sau să nu exercite funcţia, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea
infracţiunii,
(3) Pentru stabilirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) lit. b), instanţa va consulta informaţiile puse la dispoziţie periodic de
către serviciul de probaţiune cu privire la posibilităţile concrete de executare existente la nivelul serviciului de probaţiune
şi la nivelul instituţiilor din comunitate.
(la data 01-feb-2014 Art. 85, alin. (3) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 245, punctul 9. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(4) Când stabileşte obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. e)-g), instanţa individualizează, în concret, conţinutul acestei
obligaţii, ţinând seama de împrejurările cauzei.
(la data 01-feb-2014 Art. 85, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 245, punctul 9. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(5) Persoana supravegheată trebuie să îndeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3
luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.
Art. 86: Supravegherea
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(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c)- e) se comunică serviciului de
probaţiune.
(2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. a)- c) şi alin. (5) se face de serviciul de
probaţiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. d)- j) se face de organele
abilitate, care vor sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice încălcare a acestora.
(3) Serviciul de probaţiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute în art. 85 alin.
(2) lit. a)- d), într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă:
a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre
acestea;
b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi
revin;
c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de
expirarea termenului de supraveghere.
Art. 87: Modificarea sau încetarea obligaţiilor
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie
sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod
corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate şanse sporite de îndreptare.
(2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, atunci când apreciază că
menţinerea acestora nu mai este necesară.
Art. 88: Revocarea amânării aplicării pedepsei
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de
supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei.
(2) În cazul când, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplineşte integral
obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei, afară de
cazul când persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.
(3) Dacă după amânarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvârşit o nouă infracţiune, cu intenţie sau
intenţie depăşită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunţat o condamnare chiar după
expirarea acestui termen, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. Pedeapsa aplicată ca
urmare a revocării amânării şi pedeapsa pentru noua infracţiune se calculează conform dispoziţiilor privitoare la
concursul de infracţiuni.
(la data 01-nov-2017 Art. 88, alin. (3) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 24/2017 )

(4) Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă, instanţa poate menţine sau revoca amânarea aplicării
pedepsein cazul revocării, dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 89: Anularea amânării aplicării pedepsei
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana supravegheată mai săvârşise o
infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus amânarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa
închisorii chiar după expirarea acestui termen, amânarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la
concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.
(2) În caz de concurs de infracţiuni, instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei rezultante dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute în art. 83. Dacă se dispune amânarea aplicării pedepsei, termenul de supraveghere se calculează de
la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior amânarea aplicării pedepsei.
Art. 90: Efectele amânării aplicării pedepsei
(1) Persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu i se mai aplică pedeapsa şi nu este supusă niciunei
decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită, dacă nu a săvârşit din nou o
infracţiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amânării şi nu s-a descoperit o
cauză de anulare.
(2) Amânarea aplicării pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile
prevăzute în hotărâre.
SECŢ IUNEA 5: Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Art. 91: Condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
(1) Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani;
*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a) din Codul penal, când pedeapsa
amenzii se adaugă pedepsei închisorii, amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii
a fost suspendată sub supraveghere.
(la data 16-mar-2020 Art. 91, alin. (1), litera A. din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
4/2020 )

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor
prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;
c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;
d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta
pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa
apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte
infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.
(2) Când pedeapsa închisorii este însoţită de pedeapsa amenzii aplicate în condiţiile art. 62, amenda se execută chiar
dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere.
(3) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă:
a) pedeapsa aplicată este numai amenda;
b) aplicarea pedepsei a fost iniţial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată;
c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării
şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.
*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) din Codul penal, când pedeapsa amenzii se
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adaugă pedepsei închisorii, amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost
suspendată sub supraveghere.
(la data 16-mar-2020 Art. 91, alin. (3) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 4/2020
)

(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum şi a celor ce au determinat
suspendarea executării pedepsei şi atenţionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care
se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi
revin pe durata termenului de supraveghere.
Art. 92: Termenul de supraveghere
(1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat şi
este cuprinsă între 2 şi 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate.
(2) Termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă.
(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute
obligaţiile ce îi revin, în condiţiile stabilite de instanţă.
*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că în cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit
dispoziţiilor art. 92 din Codul penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante.
(la data 12-iun-2019 Art. 92 din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 13/2019 )

Art. 93: Măsurile de supraveghere şi obligaţiile
(1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă,
(2) Instanţa impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;
b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau
organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
c) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;
d) să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei.
(3) Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe
o perioadă cuprinsă între 60 şi 120 de zile, în condiţiile stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza stării de
sănătate, nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor.
(4) Pentru stabilirea conţinutului obligaţiei prevăzute la alin. (3), instanţa va consulta informaţiile puse la dispoziţie
periodic de către serviciul de probaţiune cu privire la posibilităţile concrete de executare existente la nivelul serviciului de
probaţiune şi la nivelul instituţiilor din comunitate.
(la data 01-feb-2014 Art. 93, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. 245, punctul 10. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(5) Condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu
cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.
Art. 94: Supravegherea condamnatului
(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c)- e) se comunică serviciului de
probaţiune.
(2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) şi lit. b), alin. (3) şi alin. (5) se face de
serviciul de probaţiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. c) şi lit. d) se face
de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice încălcare a acestora.
(3) Serviciul de probaţiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin.
(2) lit. a) şi lit. b), precum şi alin. (3) într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de
condamnare.
(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă:
a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre
acestea;
b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile care
îi revin;
c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de
expirarea termenului de supraveghere.
Art. 95: Modificarea sau încetarea obligaţiilor
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie
sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod
corespunzător, pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de îndreptare.
(2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că menţinerea
acestora nu mai este necesară.
Art. 96: Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de
supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea
pedepsei.
(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile
civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care
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persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.
(3) Dacă pedeapsa amenzii care a însoţit pedeapsa închisorii în condiţiile art. 62 nu a fost executată şi a fost înlocuită
cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) şi alin. (6), instanţa revocă suspendarea şi dispune
executarea pedepsei, la care se adaugă pedeapsa închisorii care a înlocuit amenda.
(4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la
împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui
termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.
(5) Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la
recidivă sau la pluralitatea intermediară.
(6) Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă, instanţa poate menţine sau revoca suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere. În cazul revocării, dispoziţiile alin. (1), alin. (4) şi alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
Art. 97: Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune
până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii
chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la
concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.
(2) În caz de concurs de infracţiuni sau pluralitate intermediară, instanţa poate dispune suspendarea executării
pedepsei rezultante, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 91. Dacă se dispune suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de
condamnare prin care s-a pronunţat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Art. 98: Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
(1) În cazul în care condamnatul nu a săvârşit o nouă infracţiune descoperită până la expirarea termenului de
supraveghere, nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi nu s-a descoperit o cauză
de anulare, pedeapsa se consideră executată.
(la data 01-feb-2014 Art. 98, alin. (1) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. 245, punctul 11. din titlul III, capitolul II din
Legea 187/2012 )

(2) Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor
civile prevăzute în hotărârea de condamnare.
SECŢ IUNEA 6: Liberarea condiţionată
Art. 99: Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă
(1) Liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă, dacă:
a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune;
b) cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei;
c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când
dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;
d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.
(2) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate şi atenţionarea
condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni sau nu
va respecta măsurile de supraveghere ori dacă nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de
supraveghere.
(3) De la data liberării condiţionate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani.
Art. 100: Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii
(1) Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:
a) cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau
cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;
b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;
c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când
dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;
d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.
(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiţionată, după
executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani, sau a cel puţin două
treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) lit.
b)-d).
(3) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi
considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă
înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi
a cel puţin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(4) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (2) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi
considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă
înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a
cel puţin jumătate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate şi atenţionarea
condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni sau nu
va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.
(6) Intervalul cuprins între data liberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de
supraveghere pentru condamnat.
Art. 101: Măsurile de supraveghere şi obligaţiile
(1) Dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare, condamnatul trebuie să
respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
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e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
(2) În cazul prevăzut în alin. (1), instanţa poate impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre
următoarele obligaţii:
a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;
b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau
organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
c) să nu părăsească teritoriul României;
d) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de
instanţă;
e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanţii la săvârşirea infracţiunii sau cu alte
persoane, stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de acestea;
f) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă;
g) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme.
(3) Obligaţiile prevăzute în alin. (2) lit. c)- g) pot fi impuse în măsura în care nu au fost aplicate în conţinutul pedepsei
complementare a interzicerii exercitării unor drepturi.
(4) Când stabileşte obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. d)-f), instanţa individualizează, în concret, conţinutul acestei
obligaţii, ţinând seama de împrejurările cauzei.
(la data 01-feb-2014 Art. 101, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. 245, punctul 12. din titlul III, capitolul II
din Legea 187/2012 )

(5) Măsurile de supraveghere şi obligaţiile prevăzute în alin. (2) lit. a) şi lit. b) se execută din momentul acordării
liberării, pe o perioadă egală cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai mult de 2 ani, iar obligaţiile
prevăzute în alin. (2) lit. c)- g) se execută pe toată durata termenului de supraveghere.
(6) [textul din Art. 101, alin. (6) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art.
245, punctul 13. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012]
Art. 102: Supravegherea condamnatului
(1) Pe durata supravegherii, datele prevăzute în art. 101 alin. (1) lit. c)- e) se comunică serviciului de probaţiune.
(2) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. a) şi lit. b) se face de serviciul de probaţiune.
Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. c)-g) se face de organele abilitate, care
vor sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice încălcare a acestora.
(3) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. d) şi lit. e) poate fi realizată şi printr-un
sistem electronic de supraveghere, în condiţiile prevăzute de legea specială.
(4) Pe durata supravegherii, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă:
a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre
acestea;
b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi
revin.
Art. 103: Modificarea sau încetarea obligaţiilor
(1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau
diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător,
pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de reintegrare socială.
(2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că menţinerea
acestora nu mai este necesară.
Art. 104: Revocarea liberării condiţionate
(1) Dacă pe durata supravegherii persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau
nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă.
(2) Dacă după acordarea liberării cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, care a fost descoperită în termenul de
supraveghere şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen,
instanţa revocă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă. Pedeapsa pentru noua infracţiune se stabileşte şi
se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor de la recidivă sau pluralitate intermediară.
*) Prin Decizia nr. 22/2020 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în cazul în care o infracţiune (A)
este concurentă atât cu infracţiunea ce reprezintă primul termen (B), cât şi cu infracţiunea ce reprezintă al
doilea termen (C) al unei recidive postcondamnatorii, operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică
aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A) şi (B),
rezultantei fiindu-i aplicate ulterior regulile recidivei postcondamnatorii prin raportare la pedeapsa stabilită
pentru infracţiunea (C).
(la data 06-oct-2020 Art. 104, alin. (2) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
22/2020 )

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul liberării condiţionate din executarea
pedepsei detenţiunii pe viaţă.
Art. 105: Anularea liberării condiţionate
(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune
până la acordarea liberării, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, liberarea se
anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.
*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 105 alin. (1) din Codul
penal, sintagma "dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise
o infracţiune până la acordarea liberării" vizează atât situaţia infracţiunilor săvârşite anterior liberării condiţionate şi
descoperite după acordarea liberării condiţionate, până la împlinirea termenului de supraveghere, cât şi situaţia
infracţiunilor săvârşite anterior liberării condiţionate şi descoperite anterior liberării condiţionate.
(la data 12-iun-2020 Art. 105, alin. (1) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
10/2020 )

*) Prin Decizia nr. 22/2020 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în cazul în care o infracţiune (A)
este concurentă atât cu infracţiunea ce reprezintă primul termen (B), cât şi cu infracţiunea ce reprezintă al
doilea termen (C) al unei recidive postcondamnatorii, operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică
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aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A) şi (B),
rezultantei fiindu-i aplicate ulterior regulile recidivei postcondamnatorii prin raportare la pedeapsa stabilită
pentru infracţiunea (C).
(la data 06-oct-2020 Art. 105, alin. (1) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia
22/2020 )

(2) În cazul în care, în raport de pedeapsa rezultată, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 99 sau art. 100,
instanţa poate acorda liberarea condiţionată. Dacă s-a dispus liberarea, termenul de supraveghere se calculează de la
data acordării primei liberări.
(3) Când, după anulare, instanţa dispune executarea pedepsei rezultante, partea din durata pedepsei complementare a
interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data anulării liberării se va executa după executarea pedepsei
închisorii.
Art. 106: Efectele liberării condiţionate
În cazul în care condamnatul nu a săvârşit o nouă infracţiune descoperită până la expirarea termenului de
supraveghere, nu s-a dispus revocarea liberării condiţionate şi nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se
consideră executată.
(la data 01-feb-2014 Art. 106 din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. 245, punctul 14. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

TITLUL IV: Măsurile de siguranţă
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 107: Scopul măsurilor de siguranţă
(1) Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de
legea penală.
(2) Măsurile de siguranţă se iau faţă de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată.
(3) Măsurile de siguranţă se pot lua şi în situaţia în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.
Art. 108: Categoriile măsurilor de siguranţă
Măsurile de siguranţă sunt:
a) obligarea la tratament medical;
b) internarea medicală;
c) interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
d) confiscarea specială.
e) confiscarea extinsă.
(la data 22-apr-2012 Art. 108, litera D. din partea I, titlul IV, capitolul I completat de Art. II, punctul 1. din Legea 63/2012 )

CAPIT OLUL II: Regimul măsurilor de siguranţă
Art. 109: Obligarea la tratament medical
(1) Dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanţe
psihoactive, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoşire sau
până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.
(2) Când persoana faţă de care s-a luat această măsură nu urmează tratamentul, se poate dispune internarea
medicală.
(3) Dacă persoana obligată la tratament este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, tratamentul se
efectuează şi în timpul executării pedepsei.
Art. 110: Internarea medicală
Când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă de o boală
infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de
specialitate, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.
Art. 111: Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
(1) Când făptuitorul a săvârşit fapta datorită incapacităţii, nepregătirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea
unei anumite funcţii, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfăşurarea unei alte activităţi, se poate lua
măsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupa acea funcţie ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate.
(2) Măsura de siguranţă poate fi revocată la cerere, după trecerea unui termen de cel puţin un an, dacă se constată că
temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel
puţin un an de la data respingerii cererii anterioare.
Art. 112: Confiscarea specială
(1) Sunt supuse confiscării speciale:
a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală;
b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea
penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;
c) bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a
produsului obţinut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii
lor;
d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti
pe făptuitor;
e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în
măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;
(la data 15-apr-2016 Art. 112, alin. (1), litera E. din partea I, titlul IV, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 6/2016 )

f) bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală.
(2) În cazul prevăzut în alin. (1) lit. b) şi lit. c), dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată
faţă de natura şi gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ţinând seama de urmarea
produsă sau care s-ar fi putut produce şi de contribuţia bunului la aceasta. Dacă bunurile au fost produse, modificate
sau adaptate în scopul săvârşirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune confiscarea lor în întregime.
(3) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. b) şi lit. c), dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu aparţin infractorului, iar
persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora, cu aplicarea
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dispoziţiilor alin. (2).
(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârşite prin presă.
(5) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. (1) lit. b)- e) nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până
la concurenţa valorii acestora.
(6) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile
produse de acestea, cu excepţia bunurilor prevăzute în alin. (1) lit. b) şi lit. c).
Art. 112 1 : Confiscarea extinsă
(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112, când faţă de o persoană se dispune
condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material şi pentru care pedeapsa prevăzută de lege este
închisoarea de 4 ani sau mai mare, instanţa îşi formează convingerea că bunurile respective provin din activităţi
infracţionale. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe disproporţia dintre veniturile licite şi averea persoanei.
(la data 05-nov-2020 Art. 112^1, alin. (1) din partea I, titlul IV, capitolul II modificat de Art. I din Legea 228/2020 )

(2) Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani
înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei.
Confiscarea extinsă poate fi dispusă şi asupra bunurilor transferate către terţi, dacă aceştia ştiau sau ar fi trebuit să ştie
că scopul transferului a fost evitarea confiscării.
(la data 05-nov-2020 Art. 112^1, alin. (2) din partea I, titlul IV, capitolul II modificat de Art. I din Legea 228/2020 )

(3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2) se va ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana
condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată
deţine controlul.
(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege şi sumele de bani.
(5) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor
la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.
(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii
acestora.
(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării,
precum şi bunurile produse de acestea.
(8) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează
nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.
(la data 22-apr-2012 Art. 112 din partea I, titlul IV, capitolul II completat de Art. II, punctul 2. din Legea 63/2012 )

TITLUL V: Minoritatea
CAPIT OLUL I: Regimul răspunderii penale a minorului
Art. 113: Limitele răspunderii penale
(1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal.
(2) Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu
discernământ.
(3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.
Art. 114: Consecinţele răspunderii penale
(1) Faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă
neprivativă de libertate.
(2) Faţă de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:
a) dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei
executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat;
b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori
detenţiunea pe viaţă.
Art. 115: Măsurile educative
(1) Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate.
1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt:
a) stagiul de formare civică;
b) supravegherea;
c) consemnarea la sfârşit de săptămână;
d) asistarea zilnică.
2. Măsurile educative privative de libertate sunt:
a) internarea într-un centru educativ;
b) internarea într-un centru de detenţie.
(2) Alegerea măsurii educative care urmează să fie luată faţă de minor se face, în condiţiile art. 114, potrivit criteriilor
prevăzute în art. 74.
Art. 116: Referatul de evaluare
(1) În vederea efectuării evaluării minorului, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74, instanţa va solicita serviciului de
probaţiune întocmirea unui referat care va cuprinde şi propuneri motivate referitoare la natura şi durata programelor de
reintegrare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze, precum şi la alte obligaţii ce pot fi impuse acestuia de către
instanţă.
(2) Referatul de evaluare privind respectarea condiţiilor de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse se
întocmeşte de către serviciul de probaţiune în toate cazurile în care instanţa dispune asupra măsurii educative ori
asupra modificării sau încetării executării obligaţiilor impuse, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 126, când acesta va
fi întocmit de către centrul educativ ori de detenţie.
(la data 01-feb-2014 Art. 116, alin. (2) din partea I, titlul V, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 15. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

CAPIT OLUL II: Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Art. 117: Stagiul de formare civică
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(1) Măsura educativa a stagiului de formare civica consta în obligaţia minorului de a participa la un program cu o durată
de cel mult 4 luni, pentru a-i ajuta să înţeleagă consecinţele legale şi sociale la care se expune în cazul săvârşirii de
infracţiuni şi pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor.
(2) Organizarea, asigurarea participării şi supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, se fac sub
coordonarea serviciului de probaţiune, fără a afecta programul şcolar sau profesional al minorului.
Art. 118: Supravegherea
Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea şi îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o
durată cuprinsă între două şi 6 luni, sub coordonarea serviciului de probaţiune, pentru a asigura participarea la cursuri
şcolare sau de formare profesională şi prevenirea desfăşurării unor activităţi sau intrarea în legătură cu anumite
persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia.
Art. 119: Consemnarea la sfârşit de săptămână
(1) Măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână constă în obligaţia minorului de a nu părăsi locuinţa în
zilele de sâmbătă şi duminică, pe o durată cuprinsă între 4 şi 12 săptămâni, afară de cazul în care, în această perioadă,
are obligaţia de a participa la anumite programe ori de a desfăşura anumite activităţi impuse de instanţă.
(2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probaţiune.
Art. 120: Asistarea zilnică
(1) Măsura educativă a asistării zilnice constă în obligaţia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de
probaţiune, care conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor, precum şi interdicţiile impuse minorului.
(2) Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă între 3 şi 6 luni, iar supravegherea se face sub
coordonarea serviciului de probaţiune.
Art. 121: Obligaţii ce pot fi impuse minorului
(1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanţa poate impune minorului una sau mai
multe dintre următoarele obligaţii:
a) să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;
b) să nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială stabilită de instanţă;
c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de
instanţă;
d) să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanţii la săvârşirea
infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă;
e) să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta;
f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.
(2) Când stabileşte obligaţia prevăzută în alin. (1) lit. d), instanţa individualizează, în concret, conţinutul acestei
obligaţii, ţinând seama de împrejurările cauzei.
(3) Supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă se face sub coordonarea serviciului de probaţiune.
(4) Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze
instanţa, dacă:
a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre
acestea;
b) persoana supravegheată nu respectă condiţiile de executare a măsurii educative sau nu execută, în condiţiile
stabilite, obligaţiile ce îi revin.
Art. 122: Modificarea sau încetarea obligaţiilor
(1) Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau
diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător,
pentru a asigura persoanei supravegheate şanse mai mari de îndreptare.
(2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că menţinerea
acestora nu mai este necesară.
Art. 123: Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
(1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse,
instanţa dispune:
a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;
b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;
c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniţial, s-a luat măsura educativă
neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă.
(2) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b), dacă nici de această dată nu sunt respectate condiţiile de executare
a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa înlocuieşte măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura
internării într-un centru educativ.
(3) Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârşeşte o nouă infracţiune sau
este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa dispune:
a) prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;
b) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;
c) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate.
(4) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b), precum şi în alin. (3) lit. a) şi lit. b), instanţa poate impune noi
obligaţii în sarcina minorului ori sporeşte condiţiile de executare a celor existente.
CAPIT OLUL III: Regimul măsurilor educative privative de libertate
Art. 124: Internarea într-un centru educativ
(1) Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea minorului într-o instituţie specializată în
recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale,
precum şi programe de reintegrare socială.
(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între unu şi 3 ani.
(3) Dacă în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă
săvârşită anterior, instanţa poate menţine măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a
depăşi maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenţie.
*) Potrivit Deciziei nr. 17/2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în aplicarea dispoziţiilor art. 124 alin.
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(3) din Codul penal, în cazul înlocuirii măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un
centru de detenţie, fiind incidentă ipoteza concursului de infracţiuni, se scade din durata măsurii educative a internării
într-un centru de detenţie perioada executării măsurii educative a internării într-un centru educativ.
(la data 19-oct-2020 Art. 124, alin. (3) din partea I, titlul V, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 17/2020 )

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi
profesionale şi a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puţin jumătate din
durata internării, instanţa poate dispune:
a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar
nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani;
b) liberarea din centrul educativ, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani.
(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea instanţa impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute în
art. 121 până la împlinirea duratei măsurii internării.
(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligaţiile impuse,
instanţa revine asupra înlocuirii sau liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării
într-un centru educativ.
(7) În cazul săvârşirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracţiuni de către o persoană care nu a împlinit
vârsta de 18 ani şi faţă de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice,
instanţa revine asupra înlocuirii şi dispune:
a) executarea restului rămas din durata măsurii internării iniţiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia până la
maximul prevăzut de lege;
b) internarea într-un centru de detenţie.
Art. 125: Internarea într-un centru de detenţie
(1) Măsura educativă a internării într-un centru de detenţie constă în internarea minorului într-o instituţie specializată în
recuperarea minorilor, cu regim de pază şi supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială,
precum şi programe de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale.
(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege
pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă, când internarea se ia
pe o perioadă cuprinsă între 5 şi 15 ani.
(3) Dacă în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă
săvârşită anterior, instanţa prelungeşte măsura internării, fără a depăşi maximul prevăzut în alin. (2), determinat în
raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite. Din durata măsurii
educative se scade perioada executată până la data hotărârii.
(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi
profesionale şi a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puţin jumătate din
durata internării, instanţa poate dispune:
a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar
nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani;
b) liberarea din centrul de detenţie, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani.
(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea, instanţa impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute în
art. 121, până la împlinirea duratei măsurii internării.
(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligaţiile impuse,
instanţa revine asupra înlocuirii sau liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării
într-un centru de detenţie.
(7) În cazul săvârşirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracţiuni de către o persoană care nu a împlinit
vârsta de 18 ani şi faţă de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru de detenţie cu măsura asistării
zilnice, instanţa revine asupra înlocuirii şi dispune:
a) executarea restului rămas din durata măsurii internării într-un centru de detenţie;
b) prelungirea duratei acestei internări în condiţiile prevăzute în alin. (3).
Art. 126: Schimbarea regimului de executare
Dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de 18
ani, are un comportament prin care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte
persoane internate, instanţa poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar.
Art. 127: Calculul duratei măsurilor educative
În cazul măsurilor educative privative de libertate, dispoziţiile art. 71-73 se aplică în mod corespunzător.
CAPIT OLUL IV: Dispoziţii comune
Art. 128: Efectele cauzelor de atenuare şi agravare
În cazul infracţiunilor săvârşite în timpul minorităţii, cauzele de atenuare şi agravare sunt avute în vedere la alegerea
măsurii educative şi produc efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă.
Art. 129: Pluralitatea de infracţiuni
(1) În caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă
pentru toate faptele, în condiţiile art. 114, ţinând seama de criteriile prevăzute în art. 74.
(la data 15-mar-2016 Art. 129, alin. (1) din partea I, titlul V, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Decizia 2/2016 )

(2) În cazul săvârşirii a două infracţiuni, dintre care una în timpul minorităţii şi una după majorat, pentru infracţiunea
comisă în timpul minorităţii se ia o măsură educativă, iar pentru infracţiunea săvârşită după majorat se stabileşte o
pedeapsă, după care:
a) dacă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa;
b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care
se majorează cu o durată egală cu cel puţin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din
aceasta la data săvârşirii infracţiunii comise după majorat;
(la data 13-iun-2014 Art. 129, alin. (2), litera B. din partea I, titlul V, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Decizia 4/2014 )

N.R.: "Admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal, excepţie ridicată
de Vasile Adrian Harpa în Dosarul nr. 550/279/2017 al Judecătoriei Piatra-Neamţ - Secţia penală şi constată că
sintagma "cel puţin"din cuprinsul acestora este neconstituţională."
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(la data 13-dec-2018 Art. 129, alin. (2), litera B. din partea I, titlul V, capitolul IV atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 601/2018 )

c) dacă pedeapsa aplicată pentru infracţiunea săvârşită după majorat este detenţiunea pe viaţă, se execută numai
această pedeapsă;
d) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execută măsura educativă, a cărei
durată se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta.
(3) În cazul prevăzut în alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul
săvârşirii infracţiunii comise după majorat până la data judecării.
(4) În cazul săvârşirii după majorat a două sau mai multor infracţiuni concurente se aplică mai întâi regulile referitoare
la concursul de infracţiuni, după care se face aplicarea dispoziţiilor alin. (2).
(5) Pedeapsa stabilită potrivit dispoziţiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amânării aplicării pedepsei sau al
suspendării executării sub supraveghere.
Art. 130: Descoperirea unei infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii
Dacă pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al liberării
condiţionate se descoperă că persoana supravegheată mai săvârşise o infracţiune în timpul minorităţii pentru care s-a
luat, chiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amânarea, suspendarea sau
liberarea se anulează, aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile art. 129 alin. (2)-(4).
Art. 131: Prescripţia răspunderii penale a minorilor
Termenele de prescripţie a răspunderii penale, prevăzute în art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data
săvârşirii infracţiunii erau minori şi se întrerup sau se suspendă în condiţiile prevăzute de lege pentru majori.
Art. 132: Prescripţia executării măsurilor educative
(1) Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a
hotărârii prin care au fost luate.
(2) Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu
mai puţin de 2 ani.
(3) Termenele de prescripţie a executării măsurilor educative se întrerup şi se suspendă în condiţiile prevăzute de lege
pentru majori.
(4) În cazul înlocuirii măsurilor educative, executarea se prescrie în raport cu măsura educativă mai grea şi curge de la
data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea.
Art. 133: Efectele măsurilor educative
Măsurile educative nu atrag interdicţii, decăderi sau incapacităţi.
Art. 134: Minorul devenit major
(1) Dispoziţiile prezentului titlu se aplică şi majorilor care, la data săvârşirii infracţiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 şi
18 ani.
(2) Când, la data pronunţării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a împlinit
vârsta de 18 ani, instanţa, ţinând seama de posibilităţile sale de îndreptare, de vârsta acestuia, precum şi de celelalte
criterii prevăzute în art. 74, poate dispune executarea măsurii educative într-un penitenciar.

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridice
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 135: Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice
(la data 23-feb-2016 Art. 135 din partea I, titlul VI, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 1/2016 )

(1) Persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în
realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.
(2) Instituţiile publice nu răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi ce nu poate face
obiectul domeniului privat.
(3) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la
săvârşirea aceleiaşi fapte.
Art. 136: Pedepsele aplicabile persoanei juridice
(1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale şi complementare.
(2) Pedeapsa principală este amenda.
(3) Pedepsele complementare sunt:
a) dizolvarea persoanei juridice;
b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani;
e) plasarea sub supraveghere judiciară;
f) afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare.
Art. 137: Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
(1) Amenda constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului.
(2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă
între 100 şi 5.000 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 600 de zile.
(3) Instanţa stabileşte numărul zilelor-amendă ţinând cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei.
Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ţinând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei
juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum şi de
celelalte obligaţii ale persoanei juridice.
(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între:
a) 60 şi 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită numai pedeapsa amenzii;
b) 120 şi 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unică sau alternativ cu
pedeapsa amenzii;
c) 180 şi 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani;
d) 240 şi 420 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani;
e) 360 şi 510 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detenţiunea pe viaţă.
(5) Când prin infracţiunea săvârşită persoana juridică a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale
zilelor-amendă prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă se pot majora cu o treime, fără a se depăşi maximul
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general al amenzii. La stabilirea amenzii se va ţine seama de valoarea folosului patrimonial obţinut sau urmărit.
CAPIT OLUL II: Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Art. 138: Aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
(1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanţa constată că, faţă de
natura şi gravitatea infracţiunii, precum şi de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare.
(2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede această pedeapsă.
(3) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b)-f) se pot aplica în mod cumulativ.
(4) Executarea pedepselor complementare începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
Art. 139: Dizolvarea persoanei juridice
(1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când:
a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni;
b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracţiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru
infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 3 ani.
(2) În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit.
b) - e), instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice.
(3) [textul din Art. 139, alin. (3) din partea I, titlul VI, capitolul II a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 245, punctul
16. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012]
Art. 140: Suspendarea activităţii persoanei juridice
(1) Pedeapsa complementară a suspendării activităţii persoanei juridice constă în interzicerea desfăşurării activităţii sau
a uneia dintre activităţile persoanei juridice în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea,
(2) În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a pedepsei complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. f), instanţa
dispune suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei
complementare, dar nu mai mult de 3 luni.
(3) Dacă până la împlinirea termenului prevăzut în alin. (2) pedeapsa complementară nu a fost pusă în executare,
instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice.
Art. 141: Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice
(1) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. a) şi lit. b) nu pot fi aplicate instituţiilor publice,
partidelor politice, sindicatelor, patronatelor şi organizaţiilor religioase ori aparţinând minorităţilor naţionale, constituite
potrivit legii.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei.
Art. 142: Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
(1) Pedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau mai
multora dintre punctele de lucru aparţinând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfăşurat activitatea în
realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei.
Art. 143: Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice
Pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice constă în interzicerea de a
participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, prevăzute de lege.
Art. 144: Plasarea sub supraveghere judiciară
(1) Pedeapsa complementară a plasării sub supraveghere judiciară presupune desfăşurarea sub supravegherea unui
mandatar judiciar a activităţii care a ocazionat comiterea infracţiunii, pe o perioadă de la un an la 3 ani.
(la data 01-feb-2014 Art. 144, alin. (1) din partea I, titlul VI, capitolul II modificat de Art. 245, punctul 17. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(2) Mandatarul judiciar are obligaţia de a sesiza instanţa atunci când constată că persoana juridică nu a luat măsurile
necesare în vederea prevenirii comiterii de noi infracţiuni. În cazul în care instanţa constată că sesizarea este
întemeiată, dispune înlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevăzută la art. 140.
(la data 01-feb-2014 Art. 144, alin. (2) din partea I, titlul VI, capitolul II modificat de Art. 245, punctul 17. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(3) Plasarea sub supraveghere judiciară nu se aplică în cazul persoanelor juridice menţionate în art. 141.
Art. 145: Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare
(1) Afişarea hotărârii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei juridice
condamnate.
(2) Prin afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane.
(3) Afişarea hotărârii de condamnare se realizează în extras, în forma şi locul stabilite de instanţă, pentru o perioadă
cuprinsă între o lună şi 3 luni.
(4) Publicarea hotărârii de condamnare se face în extras şi în forma stabilită de instanţă, prin intermediul presei scrise
sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuală, desemnate de instanţă.
(5) Dacă publicarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală, instanţa stabileşte numărul apariţiilor, care nu poate fi
mai mare de 10, iar în cazul publicării prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depăşi 3 luni.
CAPIT OLUL III: Dispoziţii comune
Art. 146: Recidiva în cazul persoanei juridice
(1) Există recidivă pentru persoana juridică atunci când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi
până la reabilitare, persoana juridică săvârşeşte din nou o infracţiune, cu intenţie sau cu intenţie depăşită.
(2) În caz de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu
jumătate, fără a depăşi maximul general al pedepsei amenzii.
(3) Dacă amenda anterioară nu a fost executată, în tot sau în parte, amenda stabilită pentru noua infracţiune, potrivit
alin. (2), se adaugă la pedeapsa anterioară sau la restul rămas neexecutat din aceasta.
(4) Dispoziţiile art. 42 se aplică în mod corespunzător.
Art. 147: Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
(1) În caz de concurs de infracţiuni, de pluralitate intermediară sau de cauze de atenuare ori agravare a răspunderii
penale, persoanei juridice i se aplică regimul amenzii prevăzut de lege pentru persoana fizică.
(2) În caz de pluralitate de infracţiuni, pedepsele complementare de natură diferită, cu excepţia dizolvării, sau cele de
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aceeaşi natură, dar cu conţinut diferit, se cumulează, iar dintre pedepsele complementare de aceeaşi natură şi cu
acelaşi conţinut se aplică cea mai grea,
(3) În caz de pluralitate de infracţiuni, măsurile de siguranţă luate conform art. 112 se cumulează.
Art. 148: Prescripţia răspunderii penale
Răspunderea penală a persoanei juridice se prescrie în condiţiile prevăzute de lege pentru persoana fizică, dispoziţiile
art. 153-156 aplicându-se în mod corespunzător.
Art. 149: Prescripţia executării pedepsei
(1) Termenul de prescripţie a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.
(2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge
de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată.
(3) Dispoziţiile art. 161, art. 162 alin. (2), art. 163 şi art. 164 se aplică în mod corespunzător.
Art. 150: Reabilitarea persoanei juridice
Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept dacă, în decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau
pedeapsa complementară a fost executată sau considerată ca executată, aceasta nu a mai săvârşit nicio altă
infracţiune.
Art. 151: Efectele comasării şi divizării persoanei juridice
(1) În cazul pierderii personalităţii juridice prin fuziune, absorbţie sau divizare intervenită după comiterea infracţiunii
/răspunderea penală şi consecinţele acesteia se vor angaja:
a) în sarcina persoanei juridice create prin fuziune;
b) în sarcina persoanei juridice absorbante;
c) în sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobândit fracţiuni din patrimoniul
persoanei divizate.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), la individualizarea pedepsei se va ţine seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea
activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infracţiunea, precum şi de partea din patrimoniul acesteia care a
fost transmisă fiecărei persoane juridice participante la operaţiune.

TITLUL VII: Cauzele care înlătură răspunderea penală
Art. 152: Efectele amnistiei
(1) Amnistia înlătură răspunderea penală pentru infracţiunea săvârşită. Dacă intervine după condamnare, ea înlătură şi
executarea pedepsei pronunţate, precum şi celelalte consecinţe ale condamnării. Amenda încasată anterior amnistiei nu
se restituie.
(2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.
Art. 153: Prescripţia răspunderii penale
(1) Prescripţia înlătură răspunderea penală.
(2) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul:
a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise;
b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei.
(la data 01-feb-2014 Art. 153, alin. (2) din partea I, titlul VII modificat de Art. II, punctul 1. din Legea 27/2012 )

c) infracţiunilor prevăzute de art. 218 şi 220.
(la data 02-nov-2020 Art. 153, alin. (2), litera B. din partea I, titlul VII completat de Art. I, punctul 1. din Legea 217/2020 )

(3) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru care nu s-a
împlinit termenul de prescripţie, generală sau specială, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii.
(la data 01-feb-2014 Art. 153, alin. (2) din partea I, titlul VII completat de Art. II, punctul 2. din Legea 27/2012 )

Art. 154: Termenele de prescripţie a răspunderii penale
(1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt:
a) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai
mare de 20 de ani;
b) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu
depăşeşte 20 de ani;
c) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte
10 ani;
d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu
depăşeşte 5 ani;
e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an sau amenda.
(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii. În cazul infracţiunilor
continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii, în cazul infracţiunilor continuate, de la data săvârşirii
ultimei acţiuni sau inacţiuni, iar în cazul infracţiunilor de obicei, de la data săvârşirii ultimului act.
*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie admite recursul în interesul legii şi, în interpretarea şi aplicarea art. 174, cu referire
la art. 154 alin. (2) teza I din Codul penal, stabileşte că:
Prin data săvârşirii infracţiunii şi, implicit, data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale în
cazul infracţiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe
o perioadă de timp se înţelege momentul apariţiei primei pagube ori al obţinerii primului folos necuvenit.
(la data 02-mai-2019 Art. 154, alin. (2) din partea I, titlul VII a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 5/2019 )

(3) În cazul infracţiunilor progresive, termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârşirii
acţiunii sau inacţiunii şi se calculează în raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs.
(4) Cu excepţia infracţiunilor prevăzute la art. 218 şi 220, în cazul infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, al
celor de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, precum şi al infracţiunii de pornografie infantilă, săvârşite faţă de
un minor, termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat
înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripţie începe să curgă de la data decesului.
(la data 29-nov-2020 Art. 154, alin. (4) din partea I, titlul VII modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 274/2020 )
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Art. 155: Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale
(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză,
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă care prevede
întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea "oricărui act de procedură în cauză", din
cuprinsul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituţională.
(la data 16-mar-2017 Art. 155, alin. (1) din partea I, titlul VII atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 297/2018 )

(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.
(3) Întreruperea cursului prescripţiei produce efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune, chiar dacă actul de
întrerupere priveşte numai pe unii dintre ei.
(4) Termenele prevăzute la art. 154, dacă au fost depăşite cu încă o dată, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi
ar interveni.
(la data 01-feb-2014 Art. 155, alin. (4) din partea I, titlul VII modificat de Art. 245, punctul 18. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(5) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a
răspunderii penale.
Art. 156: Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale
(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziţie legală sau o împrejurare
de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal.
(2) Prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.
Art. 157: Lipsa plângerii prealabile
(1) În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei
plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală.
(2) Fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a
făcut numai de către una dintre ele.
(3) Fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvârşirea acesteia,
chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea.
(4) În cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitatea de exerciţiu
restrânsă sau o persoană juridică ce este reprezentată de făptuitor, acţiunea penală se poate pune în mişcare şi din
oficiu.
(5) Dacă persoana vătămată a decedat sau în cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidată, înainte de expirarea
termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare din oficiu.
Art. 158: Retragerea plângerii prealabile
(1) Retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunţarea unei hotărâri definitive, în cazul infracţiunilor
pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile.
(2) Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă.
(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, retragerea plângerii prealabile se face numai de reprezentanţii
lor legali. În cazul persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă, retragerea se face cu încuviinţarea persoanelor
prevăzute de lege.
(4) În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei
plângeri prealabile, dar acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu în condiţiile legii, retragerea plângerii produce
efecte numai dacă este însuşită de procuror.
Art. 159: Împăcarea
(1) Împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o
prevede în mod expres.
(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă.
(3) Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit şi dacă are loc până la citirea actului
de sesizare a instanţei.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) şi constată că
acestea sunt constituţionale în măsura în care se aplică tuturor inculpaţilor trimişi în judecată înaintea datei intrării în
vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi pentru care la acea dată momentul citirii actului de sesizare fusese
depăşit.
(la data 07-oct-2014 Art. 159, alin. (3) din partea I, titlul VII atacat de (exceptie admisa partial) Actul din Decizia 508/2014 )

(4) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face numai de reprezentanţii lor legali, iar
persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.
(5) În cazul persoanei juridice, împăcarea se realizează de reprezentantul său legal sau convenţional ori de către
persoana desemnată în locul acestuia. Împăcarea intervenită între persoana juridică ce a săvârşit infracţiunea şi
persoana vătămată nu produce efecte faţă de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiaşi fapte.
(6) În cazul în care infracţiunea este săvârşită de reprezentantul persoanei juridice vătămate, dispoziţiile art. 158 alin.
(4) se aplică în mod corespunzător.

TITLUL VIII: Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Art. 160: Efectele graţierii
(1) Graţierea are ca efect înlăturarea, în totul sau în parte, a executării pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai
uşoară.
(2) Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare şi măsurilor educative neprivative de libertate, în afară
de cazul când se dispune altfel prin actul de graţiere.
(3) Graţierea nu are efect asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.
(4) Graţierea nu are efecte asupra pedepselor a căror executare este suspendată sub supraveghere, în afară de cazul
în care se dispune altfel prin actul de graţiere.
Art. 161: Prescripţia executării pedepsei
(1) Prescripţia înlătură executarea pedepsei principale.
(2) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale în cazul:
a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise;
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b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei.
(la data 01-feb-2014 Art. 161, alin. (2) din partea I, titlul VIII modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 27/2012 )

(3) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru
care, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii, nu s-a împlinit termenul de prescripţie a executării.
(la data 01-feb-2014 Art. 161, alin. (2) din partea I, titlul VIII completat de Art. II, punctul 4. din Legea 27/2012 )

Art. 162: Termenele de prescripţie a executării pedepsei
(1) Termenele de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt:
a) 20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 15
ani;
b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte pedepse cu
închisoarea;
c) 3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda.
(2) Termenele prevăzute în alin. (1) se socotesc de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă.
(3) În cazul revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei, suspendării executării pedepsei sub supraveghere ori
liberării condiţionate, termenul de prescripţie începe să curgă de la data când hotărârea de revocare sau anulare a
rămas definitivă.
(4) În cazul revocării liberării condiţionate, în condiţiile art. 104 alin. (1), termenul de prescripţie începe să curgă de la
data când hotărârea de revocare a rămas definitivă şi se calculează în raport cu restul de pedeapsă neexecutat.
(5) În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, termenul de prescripţie curge de la data când hotărârea
de înlocuire a rămas definitivă şi se calculează în raport cu durata pedepsei închisorii.
(6) Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice şi măsurile de siguranţă nu se prescriu.
(7) Prin pedeapsa ce se execută se înţelege pedeapsa stabilită de instanţă, ţinându-se cont de cauzele ulterioare de
modificare a acesteia.
Art. 163: Întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei
(1) Cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei se întrerupe prin începerea executării pedepsei. Sustragerea
de la executare, după începerea executării pedepsei, face să curgă un nou termen de prescripţie de la data sustragerii.
(2) Cursul termenului de prescripţie a executării se întrerupe şi prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni.
(3) Cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei amenzii se întrerupe şi prin înlocuirea obligaţiei de plată a
amenzii cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.
Art. 164: Suspendarea cursului prescripţiei executării pedepsei
(1) Cursul termenului prescripţiei executării pedepsei este suspendat în cazurile şi condiţiile prevăzute în Codul de
procedură penală.
(2) Prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

TITLUL IX: Cauzele care înlătură consecinţele condamnării
Art. 165: Reabilitarea de drept
Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani
sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani condamnatul
nu a săvârşit o altă infracţiune.
Art. 166: Reabilitarea judecătorească
(1) Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanţă, după împlinirea următoarelor termene:
a) 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depăşeşte 5 ani;
b) 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;
c) 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă,
comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii;
d) 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, considerată executată ca urmare a graţierii, a împlinirii
termenului de prescripţie a executării pedepsei sau a liberării condiţionate.
(2) Condamnatul decedat până la împlinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat dacă instanţa, evaluând
comportarea condamnatului până la deces, apreciază că merită acest beneficiu.
Art. 167: Calculul termenului de reabilitare
(1) Termenele prevăzute în art. 165 şi art. 166 se socotesc de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei
principale sau de la data când aceasta s-a prescris.
(2) Pentru cei condamnaţi la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul în care amenda a fost achitată integral
sau executarea ei s-a stins în orice alt mod.
(3) În caz de graţiere totală sau de graţiere a restului de pedeapsă, termenul curge de la data actului de graţiere, dacă
la acea dată hotărârea de condamnare era definitivă, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare,
dacă actul de graţiere se referă la infracţiuni în curs de judecată.
(4) În caz de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, termenul curge de la data împlinirii termenului de
supraveghere.
(5) În cazul condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în raport cu pedeapsa cea mai grea şi curge
de la data executării ultimei pedepse.
Art. 168: Condiţiile reabilitării judecătoreşti
Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întruneşte următoarele condiţii:
a) nu a săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut în art. 166;
b) a achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară
de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la
despăgubiri.
Art. 169: Efectele reabilitării de drept sau judecătoreşti
(1) Reabilitarea face să înceteze decăderile şi interdicţiile, precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare.
N.R.: "Stabileşte că în interpretarea art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal şi a art. 169 alin. (1) din Codul penal, în
cazul săvârşirii unei noi infracţiuni de omor sau tentative la infracţiunea de omor, reabilitarea ori împlinirea termenului
de reabilitare cu privire la persoana condamnată definitiv care a comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la
infracţiunea de omor nu împiedică reţinerea elementului circumstanţial agravant prevăzut în art. 189 alin. (1) lit. e) din
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Codul penal."
(la data 27-nov-2018 Art. 169, alin. (1) din partea I, titlul IX a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 17/2018 )

(2) Reabilitarea nu are ca urmare obligaţia de reintegrare în funcţia din care condamnatul a fost scos în urma
condamnării ori de redare a gradului militar pierdut.
(3) Reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă.
Art. 170: Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
(1) În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o nouă cerere decât după un termen de un an,
care se socoteşte de la data respingerii cererii prin hotărâre definitivă.
(2) Condiţiile prevăzute în art. 168 trebuie să fie îndeplinite şi pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.
(3) Cererea respinsă ca urmare a neîndeplinirii unor condiţii de formă poate fi reînnoită potrivit Codului de procedură
penală.
Art. 171: Anularea reabilitării
Reabilitarea judecătorească va fi anulată când, după acordarea ei, s-a descoperit că cel reabilitat mai săvârşise o
infracţiune care, dacă ar fi fost cunoscută, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare.

TITLUL X: Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Art. 172: Dispoziţii generale
Ori de câte ori legea penală foloseşte un termen sau o expresie dintre cele arătate în prezentul titlu, înţelesul acesteia
este cel prevăzut în articolele următoare, afară de cazul când legea penală dispune altfel.
Art. 173: Legea penală
Prin lege penală se înţelege orice dispoziţie cu caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonanţe de urgenţă sau alte
acte normative care la data adoptării lor aveau putere de lege.
Art. 174: Săvârşirea unei infracţiuni
(la data 02-mai-2019 Art. 174 din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 5/2019 )

Prin săvârşirea unei infracţiuni sau comiterea unei infracţiuni se înţelege săvârşirea oricăreia dintre faptele pe care legea
le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă, precum şi participarea la comiterea acestora în calitate de
coautor, instigator sau complice.
Art. 175: Funcţionar public
(1) Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o
remuneraţie:
a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative,
executive sau judecătoreşti;
b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;
(la data 13-ian-2015 Art. 175, alin. (1), litera B. din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 26/2014 )
(la data 25-apr-2017 Art. 175, alin. (1), litera B. din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 8/2017 )

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei
persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al
acesteia.
(la data 01-feb-2014 Art. 175, alin. (1), litera C. din partea I, titlul X modificat de Art. 245, punctul 19. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de
interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii
acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.
(la data 22-oct-2014 Art. 175, alin. (2) din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 20/2014 )
(la data 09-mar-2017 Art. 175, alin. (2) din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 18/2017 )

*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie prin
care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "dacă
întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale reprezintă, în sensul prevăzut de art. 308 alin. (1) din Codul penal
raportat la art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal, persoana care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o
remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul
penal, respectiv în cadrul unei întreprinderi individuale ce exercită un serviciu de interes public, care este supusă
controlului ori supravegherii autorităţilor publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public" şi stabileşte că:
Întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale nu are, în sensul dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal,
calitatea de persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în
serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul penal, în raporturile cu întreprinderea individuală.
În cazul în care întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale exercită un serviciu de interes public care este
supus controlului ori supravegherii autorităţilor publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public, acesta are
calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal.
(la data 11-aug-2020 Art. 175, alin. (2) din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 13/2020 )

Art. 176: Public
Prin termenul public se înţelege tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice sau alte persoane juridice care
administrează sau exploatează bunurile proprietate publică.
Art. 177: Membru de familie
(1) Prin membru de familie se înţelege:
a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii,
astfel de rude;
b) soţul;
c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care
convieţuiesc.
(2) Dispoziţiile din legea penală privitoare la membru de familie, în limitele prevăzute în alin. (1) lit. a), se aplică, în caz
de adopţie, şi persoanei adoptate ori descendenţilor acesteia în raport cu rudele fireşti.
Art. 178: Informaţii secrete de stat şi înscrisuri oficiale
(1) Informaţii secrete de stat sunt informaţiile clasificate astfel, potrivit legii.
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(2) Înscris oficial este orice înscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. 176 ori de la
persoana prevăzută în art. 175 alin. (2) sau care aparţine unor asemenea persoane.
Art. 179: Arme
(1) Arme sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispoziţii legale.
(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme şi care au fost întrebuinţate pentru
atac.
Art. 180: Instrument de plată electronică
Prin instrument de plată electronică se înţelege un instrument care permite titularului să efectueze retrageri de
numerar, încărcarea şi descărcarea unui instrument de monedă electronică, precum şi transferuri de fonduri, altele
decât cele ordonate şi executate de către instituţii financiare.
Art. 181: Sistem informatic şi date informatice
(1) Prin sistem informatic se înţelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relaţie
funcţională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program
informatic.
(2) Prin date informatice se înţelege orice reprezentare a unor fapte, informaţii sau concepte într-o formă care poate fi
prelucrată printr-un sistem informatic.
Art. 182: Exploatarea unei persoane
Prin exploatarea unei persoane se înţelege:
a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat;
b) ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire;
c) obligarea la practicarea prostituţiei, la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării de materiale
pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală;
d) obligarea la practicarea cerşetoriei;
e) prelevarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, în mod ilegal.
(la data 01-feb-2014 Art. 182, litera E. din partea I, titlul X modificat de Art. 245, punctul 20. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 183: Consecinţe deosebit de grave
Prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei.
Art. 184: Faptă săvârşită în public
Fapta se consideră săvârşită în public atunci când a fost comisă:
a) într-un loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nicio
persoană;
b) în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de faţă două sau mai multe persoane;
c) într-un loc neaccesibil publicului, însă cu intenţia ca fapta să fie auzită sau văzută şi dacă acest rezultat s-a produs
faţă de două sau mai multe persoane;
d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepţia reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de
familie, datorită naturii relaţiilor dintre persoanele participante.
Art. 185: Timp de război
Prin timp de război se înţelege durata stării de mobilizare a forţelor armate sau durata stării de război.
Art. 186: Calculul timpului
(1) La calcularea timpului ziua se socoteşte de 24 de ore, săptămâna de 7 zile, iar anul de 12 luni. Luna şi anul se
socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de la care au început să curgă.
(2) Dacă limita de pedeapsă este exprimată într-un termen pe luni care nu este divizibil cu fracţia de majorare sau
reducere ce ar urma să se aplice, fracţia se va aplica asupra termenului transformat în zile, după care durata obţinută
se transformă în luni. În acest caz, luna se socoteşte de 30 de zile şi se iau în calcul doar zilele întregi rezultate din
aplicarea fracţiei.
(3) În cazul limitelor de pedeapsă exprimate în ani se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (2), transformarea
făcându-se între ani şi luni.
Art. 187: Pedeapsă prevăzută de lege
(la data 04-nov-2016 Art. 187 din partea I, titlul X a se vedea referinte de aplicare din Decizia 21/2016 )

Prin pedeapsă prevăzută de lege se înţelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârşită în
forma consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.

PARTEA II: PARTEA SPECIALĂ
TITLUL I: Infracţiuni contra persoanei
CAPIT OLUL I: Infracţiuni contra vieţii
Art. 188: Omorul
(1) Uciderea unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 189: Omorul calificat
(1) Omorul săvârşit în vreuna dintre următoarele împrejurări:
a) cu premeditare;
b) din interes material;
c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei
pedepse;
d) pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea altei infracţiuni;
e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor;
N.R.: "Stabileşte că în interpretarea art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal şi a art. 169 alin. (1) din Codul penal, în
cazul săvârşirii unei noi infracţiuni de omor sau tentative la infracţiunea de omor, reabilitarea ori împlinirea termenului
de reabilitare cu privire la persoana condamnată definitiv care a comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la
infracţiunea de omor nu împiedică reţinerea elementului circumstanţial agravant prevăzut în art. 189 alin. (1) lit. e) din
Codul penal."
(la data 27-nov-2018 Art. 189, alin. (1), litera E. din partea II, titlul I, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 17/2018 )

f) asupra a două sau mai multor persoane;
pag. 28

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Codul Penal din 2009 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

g) asupra unei femei gravide;
h) prin cruzimi,
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 190: Uciderea la cererea victimei
Uciderea săvârşită la cererea explicită, serioasă, conştientă şi repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau
de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferinţe permanente şi greu de suportat, se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 191: Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
(1) Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 la 7 ani.
(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) s-a săvârşit faţă de un minor cu vârsta cuprinsă între 13 şi 18 ani sau faţă de o
persoană cu discernământ diminuat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani.
(3) Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, săvârşită faţă de un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sau faţă de o
persoană care nu a putut să-şi dea seama de consecinţele acţiunilor sau inacţiunilor sale ori nu putea să le controleze,
dacă sinuciderea a avut loc, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1)-(3) au fost urmate de o încercare de sinucidere,
limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.
Art. 192: Uciderea din culpă
(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei
profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când
încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind
concursul de infracţiuni.
(3) Dacă prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei
prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se majorează cu jumătate.
CAPIT OLUL II: Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
Art. 193: Lovirea sau alte violenţe
(1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendă.
(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este
evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu
amendă.
(3) Acţiunea penala se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 193 raportat la art. 199 alin. (1), Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie stabileşte că:
Pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe săvârşită asupra unui membru de familie, prevăzută de art. 193 raportat
la art. 199 alin. (1) din Codul penal, atunci când acţiunea penală a fost pusă în mişcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate, încetarea procesului penal poate fi dispusă numai ca efect al retragerii plângerii prealabile, şi nu ca
efect al împăcării.
(la data 12-iun-2019 Art. 193 din partea II, titlul I, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 11/2019 )

Art. 194: Vătămarea corporală
(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe:
a) o infirmitate;
b) leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile
de îngrijiri medicale;
c) un prejudiciu estetic grav şi permanent;
d) avortul;
e) punerea în primejdie a vieţii persoanei, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii uneia dintre consecinţele prevăzute în alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c),
pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
(3) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (2) se pedepseşte.
Art. 195: Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 193 şi art. 194 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 6 la 12 ani.
Art. 196: Vătămarea corporală din culpă
(1) Fapta prevăzută în art. 193 alin. (2) săvârşită din culpă de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice
ori a unei substanţe psihoactive sau în desfăşurarea unei activităţi ce constituie prin ea însăşi infracţiune se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(la data 09-apr-2015 Art. 196, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 4/2015 )
(la data 28-iun-2018 Art. 196, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 8/2018 )

(2) Fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
amendă.
(3) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârşită ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de
prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi, pedeapsa este
închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(4) Dacă urmările prevăzute în alin. (1)-(3) s-au produs faţă de două sau mai multe persoane, limitele speciale ale
pedepsei se majorează cu o treime.
(5) Dacă nerespectarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere sau desfăşurarea activităţii care a condus la
comiterea faptelor prevăzute în alin. (1) şi alin. (3) constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind
concursul de infracţiuni.
(6) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 197: Relele tratamente aplicate minorului
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Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a
minorului, de către părinţi sau de orice persoană în grija căreia se află minorul, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la
7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 198: Încăierarea
(1) Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amendă.
(2) Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia sau mai multor persoane şi nu se cunoaşte care
dintre participanţi a produs urmările, se aplică tuturor pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, cu excepţia victimei, care
răspunde potrivit alin. (1).
(3) Când prin fapta săvârşită în condiţiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la
6 la 12 ani, iar dacă s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează
cu o treime.
(4) Nu se pedepseşte cel care a fost prins în încăierare împotriva voinţei sale sau care a încercat să-i despartă pe alţii.
CAPIT OLUL III: Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
Art. 199: Violenţa în familie
(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188, art. 189 şi art. 193-195 sunt săvârşite asupra unui membru de familie,
maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime.
(2) În cazul infracţiunilor prevăzute în art. 193 şi art. 196 săvârşite asupra unui membru de familie, acţiunea penală
poate fi pusă în mişcare şi din oficiu.
(la data 08-nov-2020 Art. 199, alin. (2) din partea II, titlul I, capitolul III modificat de Art. 1 din Legea 233/2020 )

Art. 200: Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
(1) Uciderea copilului nou-născut imediat după naştere, dar nu mai târziu de 24 de ore, săvârşită de către mama
aflată în stare de tulburare psihică se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Dacă faptele prevăzute în art. 193-195 sunt săvârşite asupra copilului nou-născut imediat după naştere, dar nu
mai târziu de 24 de ore, de către mama aflată în stare de tulburare psihică, limitele speciale ale pedepsei sunt de o lună
şi, respectiv, 3 ani.
CAPIT OLUL IV: Agresiuni asupra fătului
Art. 201: Întreruperea cursului sarcinii
(1) Întreruperea cursului sarcinii săvârşită în vreuna dintre următoarele împrejurări:
a) în afara instituţiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate în acest scop;
b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrică-ginecologie şi drept de liberă practică
medicală în această specialitate;
c) dacă vârsta sarcinii a depăşit paisprezece săptămâni,
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Întreruperea cursului sarcinii, săvârşită în orice condiţii, fără consimţământul femeii însărcinate, se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) s-a cauzat femeii însărcinate o vătămare corporală, pedeapsa
este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea
femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Când faptele au fost săvârşite de un medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica şi interzicerea exercitării
profesiei de medic.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.
(6) Nu constituie infracţiune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic efectuată de un medic de specialitate
obstetrică-ginecologie, până la vârsta sarcinii de douăzeci şi patru de săptămâni, sau întreruperea ulterioară a cursului
sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fătului.
(7) Nu se pedepseşte femeia însărcinată care îşi întrerupe cursul sarcinii.
Art. 202: Vătămarea fătului
(1) Vătămarea fătului, în timpul naşterii, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine se pedepseşte cu închisoarea de
la 3 la 7 ani.
(2) Vătămarea fătului, în timpul naşterii, care a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Vătămarea fătului în timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3
ani.
(4) Vătămarea fătului săvârşită în timpul naşterii de către mama aflată în stare de tulburare psihică se sancţionează cu
pedeapsa prevăzută în alin. (1) şi alin. (2), ale cărei limite se reduc la jumătate.
(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1)-(4) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la
jumătate.
(6) Nu constituie infracţiune faptele prevăzute în alin. (1)-(3) săvârşite de un medic sau de persoana autorizată să
asiste naşterea sau să urmărească sarcina, dacă acestea au fost săvârşite în cursul actului medical, cu respectarea
prevederilor specifice profesiei şi au fost făcute în interesul femeii gravide sau al fătului, ca urmare a riscului inerent
exercitării actului medical.
(7) Vătămarea fătului în perioada sarcinii de către femeia însărcinată nu se pedepseşte.
CAPIT OLUL V: Infracţiuni privind obligaţia de asistentă a celor în primejdie
Art. 203: Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
(1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunţa de îndată autorităţile de către cel care a găsit o persoană a
cărei viaţă, integritate corporală sau sănătate este în pericol şi nu are putinţa de a se salva se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Fapta nu constituie infracţiune dacă, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la
viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa.
Art. 204: Împiedicarea ajutorului
Împiedicarea intervenţiei ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent şi grav pentru viaţa,
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integritatea corporală sau sănătatea acesteia se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
CAPIT OLUL VI: Infracţiuni contra libertăţii persoanei
Art. 205: Lipsirea de libertate în mod ilegal
(1) Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 7 ani.
(2) Se consideră lipsire de libertate şi răpirea unei persoane aflate în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa ori de a se
apăra.
(3) Dacă fapta este săvârşită:
a) de către o persoană înarmată;
b) asupra unui minor;
c) punând în pericol sănătatea sau viaţa victimei, pedeapsa este închisoarea cuprinsă între 3 şi 10 ani.
(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepseşte.
Art. 206: Ameninţarea
(1) Fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa
ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un
an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a
format obiectul ameninţării.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 207: Şantajul
(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust
un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare,
compromiţătoare pentru persoana ameninţată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin.
(1).
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos
patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 208: Hărţuirea
(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează
locuinţa, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.
(2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau
conţinut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă
fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
CAPIT OLUL VII: T raficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile
Art. 209: Sclavia
Punerea sau ţinerea unei persoane în stare de sclavie, precum şi traficul de sclavi se pedepsesc cu închisoarea de la 3
la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 210: Traficul de persoane
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia,
săvârşită:
a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;
b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei
persoane;
c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimţământului persoanei care
are autoritate asupra acelei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(2) Traficul de persoane săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare
de la 5 la 12 ani.
(3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.
(la data 01-feb-2014 Art. 210 din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. 245, punctul 21. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 211: Traficul de minori
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se
pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(la data 02-nov-2020 Art. 211, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 217/2020 )

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:
(la data 02-nov-2020 Art. 211, alin. (2) din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 217/2020 )

a) fapta a fost săvârşită în condiţiile art. 210 alin. (1);
b) fapta a fost săvârşită de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu;
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;
(la data 02-nov-2020 Art. 211, alin. (2), litera D. din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 217/2020 )

e) fapta a fost săvârşită de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau tratament se afla minorul
sau făptuitorul a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit
vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate
fizică sau psihică ori altei cauze.
(la data 02-nov-2020 Art. 211, alin. (2), litera E. din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 217/2020 )

(3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.
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Art. 212: Supunerea la muncă forţată sau obligatorie
Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispoziţiile legale, la prestarea unei munci
împotriva voinţei sale sau la o muncă obligatorie se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.
Art. 213: Proxenetismul
(la data 11-mar-2016 Art. 213 din partea II, titlul I, capitolul VII a fost in legatura cu Decizia 5/2016 )

(1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării
prostituţiei de către una sau mai multe persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
(la data 17-nov-2016 Art. 213, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Decizia 20/2016 )

(2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituţiei s-a realizat prin constrângere,
pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Dacă faptele sunt săvârşite faţă de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
(la data 17-nov-2016 Art. 213, alin. (3) din partea II, titlul I, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Decizia 20/2016 )

(3 1 ) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) a fost săvârşită în una dintre următoarele împrejurări:
a) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;
b) minorul se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa
recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului;
c) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor,
o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale ale pedepsei prevăzute la alin.
(3) se majorează cu încă o pătrime.
(la data 02-nov-2020 Art. 213, alin. (3) din partea II, titlul I, capitolul VII completat de Art. I, punctul 4. din Legea 217/2020 )

(4) Prin practicarea prostituţiei se înţelege întreţinerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul obţinerii de
foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul.
Art. 214: Exploatarea cerşetoriei
(1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze în mod repetat
la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foioase patrimoniale de pe urma acestei activităţi se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta este săvârşită în următoarele împrejurări:
a) de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerşeşte;
b) prin constrângere,
pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 215: Folosirea unui minor în scop de cerşetorie
Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material,
folosindu-se în acest scop de prezenţa unui minor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 216: Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Fapta de a utiliza serviciile prevăzute în art. 182, prestate de o persoană despre care beneficiarul ştie că este victimă a
traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă
fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
Art. 216 1 : Folosirea prostituţiei infantile
Întreţinerea oricărui act de natură sexuală cu un minor care practică prostituţia se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
(la data 23-mai-2016 Art. 216 din partea II, titlul I, capitolul VII completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(2 1 ), art. 222 1 , art. 216 1 şi art. 374 alin. (1) şi (1 1 ) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.
(la data 02-nov-2020 Art. 216^1 din partea II, titlul I, capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

Art. 217: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 209-211, art. 213 alin. (2), art. 216 şi 216 1 se pedepseşte.
(la data 23-mai-2016 Art. 217 din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

CAPIT OLUL VIII: Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
Art. 218: Violul
(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a
se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(la data 02-nov-2020 Art. 218, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 217/2020 )

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condiţiile alin. (1).
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:
(la data 02-nov-2020 Art. 218, alin. (3) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 217/2020 )

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
b) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;
(la data 02-nov-2020 Art. 218, alin. (3), litera B. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 217/2020 )

c) victima este un minor;
(la data 23-mai-2016 Art. 218, alin. (3), litera C. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 18/2016
)
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d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa victimei în orice alt mod;
(la data 02-nov-2020 Art. 218, alin. (3), litera E. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 217/2020 )

f) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.
(3 1 ) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când faptele prevăzute la
alin. (1) şi (2) au fost comise faţă de un minor în circumstanţele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi d)-f) sau de către o
persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune
de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor.
(la data 02-nov-2020 Art. 218, alin. (3) din partea II, titlul I, capitolul VIII completat de Art. I, punctul 6. din Legea 217/2020 )

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 9 la 18 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(la data 02-nov-2020 Art. 218, alin. (4) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 217/2020 )

(5) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) şi alin. (2) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate.
(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepseşte.
*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(2 1 ), art. 222 1 , art. 216 1 şi art. 374 alin. (1) şi (1 1 ) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.
(la data 02-nov-2020 Art. 218 din partea II, titlul I, capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

Art. 219: Agresiunea sexuală
(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în
imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de
la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:
a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
b) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;
(la data 02-nov-2020 Art. 219, alin. (2), litera B. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 217/2020 )

c) victima este un minor;
(la data 23-mai-2016 Art. 219, alin. (2), litera C. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 18/2016
)

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viaţa victimei în orice alt mod;
(la data 02-nov-2020 Art. 219, alin. (2), litera E. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 217/2020 )

f) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.
(2 1 ) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când faptele prevăzute la
alin. (1) au fost comise faţă de un minor în circumstanţele prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d)-f) sau de către o
persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune
de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor.
(la data 02-nov-2020 Art. 219, alin. (2) din partea II, titlul I, capitolul VIII completat de Art. I, punctul 9. din Legea 217/2020 )

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi,
(4) Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârşirea actelor sexuale prevăzute în art.
218 alin. (1) şi alin. (2), fapta constituie viol,
(5) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate.
(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.
*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(2 1 ), art. 222 1 , art. 216 1 şi art. 374 alin. (1) şi (1 1 ) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.
(la data 02-nov-2020 Art. 219 din partea II, titlul I, capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

Art. 220: Actul sexual cu un minor
(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un
minor cu vârsta între 14 şi 16 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani, se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 9 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Fapta prevăzută la alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 16 şi 18 ani, se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 9 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă:
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a) minorul este membru de familie al majorului;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa
recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.
(4) Fapta prevăzută la alin. (1) se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi
atunci când:
a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care convieţuieşte cu acesta;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa
recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani.
(5) Fapta prevăzută la alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi
atunci când:
a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care convieţuieşte cu acesta;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa
recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;
e) făptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani.
(6) Faptele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la alin. (4) lit. e) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu
depăşeşte 3 ani.
(7) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1)-(5) se pedepseşte.
(la data 02-nov-2020 Art. 220 din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 217/2020 )

*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(2 1 ), art. 222 1 , art. 216 1 şi art. 374 alin. (1) şi (1 1 ) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.
(la data 02-nov-2020 Art. 220 din partea II, titlul I, capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

Art. 221: Coruperea sexuală a minorilor
(1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui minor care nu a împlinit
vârsta de 14 ani, precum şi determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu
închisoarea de la unu la 5 ani.
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 217/2020 )

*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(2 1 ), art. 222 1 , art. 216 1 şi art. 374 alin. (1) şi (1 1 ) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (1) din partea II, titlul I, capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (2) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 217/2020 )

a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care convieţuieşte cu acesta;
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (2), litera A. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 217/2020 )

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa
recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (2), litera B. din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 217/2020 )

c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.
d) fapta a pus în pericol viaţa minorului.
(la data 23-mai-2016 Art. 221, alin. (2), litera C. din partea II, titlul I, capitolul VIII completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta
18/2016 )

(2 1 ) Fapta prevăzută la alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 14 şi 18 ani, se pedepseşte cu
închisoarea de la două luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă:
a) minorul este membru de familie al majorului;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa
recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui
handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;
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c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (2) din partea II, titlul I, capitolul VIII completat de Art. I, punctul 12. din Legea 217/2020 )

*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(2 1 ), art. 222 1 , art. 216 1 şi art. 374 alin. (1) şi (1 1 ) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (2^1) din partea II, titlul I, capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

(3) Actul sexual de orice natură săvârşit de un major în prezenţa unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (3) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 217/2020 )

(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani să asiste la comiterea unor acte
cu caracter exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură,
precum şi punerea la dispoziţia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amendă.
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (4) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 217/2020 )

(5) Faptele prevăzute la alin. (1) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu depăşeşte 3 ani.
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (5) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 217/2020 )

(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1), (2) şi (2 1 ) se pedepseşte.
(la data 02-nov-2020 Art. 221, alin. (6) din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 217/2020 )

Art. 222: Racolarea minorilor în scopuri sexuale
(1) Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să se întâlnească, în scopul
comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 374, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin
mijloacele de transmitere la distanţă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani să se întâlnească, în scopul
comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 221, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de
transmitere la distanţă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(la data 02-nov-2020 Art. 222 din partea II, titlul I, capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 217/2020 )

Art. 222 1 : Fapte comise în circumstanţe agravante
Dacă faptele prevăzute la art. 220-222 sunt săvârşite de două sau mai multe persoane împreună sau de către o
persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune
de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
(la data 02-nov-2020 Art. 222 din partea II, titlul I, capitolul VIII completat de Art. I, punctul 15. din Legea 217/2020 )

*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(2 1 ), art. 222 1 , art. 216 1 şi art. 374 alin. (1) şi (1 1 ) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.
(la data 02-nov-2020 Art. 222^1 din partea II, titlul I, capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

Art. 223: Hărţuirea sexuală
(1) Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare,
dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la
un an sau cu amendă.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
CAPIT OLUL IX: Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
Art. 224: Violarea de domiciliu
(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea,
fără consimţământul persoanei care le foloseşte, ori refuzul de a le părăsi la cererea acesteia se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă,
(2) În cazul în care fapta este săvârşită de o persoană înarmată, în timpul nopţii ori prin folosire de calităţi mincinoase,
pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 225: Violarea sediului profesional
(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, în oricare dintre sediile unde o persoană juridică sau fizică îşi desfăşoară
activitatea profesională ori refuzul de a le părăsi la cererea persoanei îndreptăţite se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) În cazul în care fapta este săvârşită de o persoană înarmată, în timpul nopţii ori prin folosire de calităţi mincinoase,
pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 226: Violarea vieţii private
(1) Atingerea adusă vieţii private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu
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mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori dependinţă ţinând de
aceasta sau a unei convorbiri private se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.
(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor
prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(4) Nu constituie infracţiune fapta săvârşită:
a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele,
convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim;
b) dacă persoana vătămată a acţionat explicit cu intenţia de a fi văzută ori auzită de făptuitor;
c) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni;
d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă
avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.
(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârşirii faptelor prevăzute în
alin. (1) şi alin. (2), se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 227: Divulgarea secretului profesional
(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informaţii privind viaţa privată a unei persoane, de natură să aducă un
prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoştinţă despre acestea în virtutea profesiei ori funcţiei şi care are
obligaţia păstrării confidenţialităţii cu privire la aceste date, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amendă.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniului
CAPIT OLUL I: Furtul
Art. 228: Furtul
(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe
nedrept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
*) În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 228 alin. (1) raportat la art. 229 alin. (1) lit. e) din Codul penal, Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte :
Fapta de furt săvârşită prin scoaterea/ruperea sistemului de siguranţă plasat pe bun întruneşte elementele de tipicitate
ale infracţiunii prevăzute de art. 228 alin. (1) raportat la art. 229 alin. (1) lit. e) din Codul penal.
(la data 03-aug-2020 Art. 228, alin. (1) din partea II, titlul II, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 6/2020 )

(2) Fapta constituie furt şi dacă bunul aparţine în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârşirii acel
bun se găsea în posesia sau detenţia legitimă a altei persoane.
(3) Se consideră bunuri mobile şi înscrisurile, energia electrică, precum şi orice alt fel de energie care are valoare
economică.
Art. 229: Furtul calificat
(1) Furtul săvârşit în următoarele împrejurări:
a) într-un mijloc de transport în comun;
b) în timpul nopţii;
c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
d) prin efracţie, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase;
e) prin scoaterea din funcţiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5
ani.
(2) Dacă furtul a fost săvârşit în următoarele împrejurări:
a) asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural;
b) prin violare de domiciliu sau sediu profesional;
c) de o persoană având asupra sa o armă, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Furtul privind următoarele categorii de bunuri:
a) ţiţei, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte,
depozite, cisterne ori vagoane-cisternă;
b) componente ale sistemelor de irigaţii;
c) componente ale reţelelor electrice;
d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situaţii de urgenţă
publică;
e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenţie la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau
aeriene ori în caz de dezastru;
f) instalaţii de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian şi componente ale acestora, precum şi
componente ale mijloacelor de transport aferente;
g) bunuri prin însuşirea cărora se pune în pericol siguranţa traficului şi a persoanelor pe drumurile publice;
h) cabluri, linii, echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii, radiocomunicaţii, precum şi componente de comunicaţii, se
pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani.
Art. 230: Furtul în scop de folosinţă
(1) Furtul care are ca obiect un vehicul, săvârşit în scopul de a-l folosi pe nedrept, se sancţionează cu pedeapsa
prevăzută în art. 228 sau art. 229, după caz, ale cărei limite speciale se reduc cu o treime.
(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancţionează folosirea fără drept a unui terminal de comunicaţii al altuia sau
folosirea unui terminal de comunicaţii racordat fără drept la o reţea, dacă s-a produs o pagubă.
Art. 231
(1) Faptele prevăzute în prezentul capitol, săvârşite între membrii de familie de către un minor în paguba tutorelui ori
de către cel care locuieşte împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se pedepsesc numai la
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(2) În cazul faptelor prevăzute la art. 228 şi 230, împăcarea înlătură răspunderea penală.
(la data 29-nov-2020 Art. 231 din partea II, titlul II, capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 274/2020 )
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Art. 232: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte.
CAPIT OLUL II: T âlhăria şi pirateria
Art. 233: Tâlhăria
Furtul săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau
neputinţă de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat
sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea se pedepsesc cu închisoarea
de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 234: Tâlhăria calificată
(1) Tâlhăria săvârşită în următoarele împrejurări:
a) prin folosirea unei arme ori substanţe explozive, narcotice sau paralizante;
b) prin simularea de calităţi oficiale;
c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
d) în timpul nopţii;
e) într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport;
f) prin violare de domiciliu sau sediu profesional,
se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Tâlhăria săvârşită în condiţiile art. 229 alin. (3) se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor
drepturi.
(la data 01-feb-2014 Art. 234, alin. (2) din partea II, titlul II, capitolul II modificat de Art. 245, punctul 24. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează tâlhăria care a avut ca urmare vătămarea corporală.
Art. 235: Pirateria
(1) Furtul comis, prin violenţă sau ameninţare, de către o persoană care face parte din echipajul sau din pasagerii unei
nave aflate în marea liberă, al bunurilor ce se găsesc pe acel vas sau pe o altă navă, se pedepseşte cu închisoarea de la
3 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancţionează şi capturarea unei nave aflate în marea liberă sau faptul de a
provoca, prin orice mijloc, naufragiul ori eşuarea acesteia, în scopul de a-şi însuşi încărcătura ei sau de a tâlhări
persoanele aflate la bord.
(3) Dacă pirateria a avut ca urmare vătămarea corporală, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(4) Există piraterie şi dacă fapta s-a comis pe o aeronavă sau între aeronave şi nave.
Art. 236: Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
Dacă faptele prevăzute în art. 233-235 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 237: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 233-235 se pedepseşte.
CAPIT OLUL III: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Art. 238: Abuzul de încredere
(1) Însuşirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia i-a fost încredinţat în
baza unui titlu şi cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 239: Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
(1) Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul
său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei care, ştiind că nu va putea plăti, achiziţionează bunuri ori
servicii producând o pagubă creditorului.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 240: Bancruta simplă
(1) Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei
juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, într-un termen care depăşeşte cu mai mult de 6 luni
termenul prevăzut de lege de la apariţia stării de insolvenţă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amendă.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 241: Bancruta frauduloasă
(1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor:
a) falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;
b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume
nedatorate;
c) înstrăinează, în caz de insolvenţă a debitorului, o parte din active se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 242: Gestiunea frauduloasă
(1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are
ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau
cu amendă.
(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită de administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de
un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) săvârşite în scopul de a dobândi un folos patrimonial se pedepsesc cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.
(4) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 243: Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor
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(1) Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităţilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de
acel bun ca de al său se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi însuşirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparţine altuia, ajuns din eroare
sau în mod fortuit în posesia făptuitorului, sau nepredarea acestuia în termen de 10 zile din momentul în care a
cunoscut că bunul nu îi aparţine.
(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală.
Art. 244: Înşelăciunea
(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a
unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o
pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte
cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind
concursul de infracţiuni.
(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală.
Art. 245: Înşelăciunea privind asigurările
(1) Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat
împotriva distrugerii, degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a obţine, pentru sine sau pentru altul, suma
asigurată, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Fapta persoanei care, în scopul prevăzut în alin. (1), simulează, îşi cauzează sau agravează leziuni sau vătămări
corporale produse de un risc asigurat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală.
Art. 246: Deturnarea licitaţiilor publice
Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitaţie publică ori înţelegerea între
participanţi pentru a denatura preţul de adjudecare se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 247: Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile
(1) Fapta creditorului care, cu ocazia dării cu împrumut de bani sau bunuri, profitând de starea de vădită vulnerabilitate
a debitorului, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii ori relaţiei de dependenţă în care debitorul se află faţă de el,
îl face să constituie sau să transmită, pentru sine sau pentru altul, un drept real ori de creanţă de valoare vădit
disproporţionată faţă de această prestaţie se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Punerea unei persoane în stare de vădită vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicaţii cu alcool sau cu substanţe
psihoactive în scopul de a o determina să consimtă la constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creanţă sau
să renunţe la un drept, dacă s-a produs o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 248: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 239 alin. (1), art. 241 şi art. 244-247 se pedepseşte.
CAPIT OLUL IV: Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
Art. 249: Frauda informatică
Introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, restricţionarea accesului la aceste date ori împiedicarea
în orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru
altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 250: Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos
(1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă
electronică ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fără consimţământul titularului, a unui instrument de plată
electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute în alin. (1), prin utilizarea
neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.
(3) Transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia dintre
operaţiunile prevăzute în alin. (1), se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 251: Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos
(1) Acceptarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă
electronică ori de transfer de fonduri, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică
falsificat sau utilizat fără consimţământul titularului său, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează acceptarea uneia dintre operaţiunile prevăzute în alin. (1), cunoscând că
este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare
fictive.
Art. 252: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte.
CAPIT OLUL V: Distrugerea şi tulburarea de posesie
Art. 253: Distrugerea
(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia ori împiedicarea luării
măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparţine în tot sau în parte altei persoane şi serveşte la
dovedirea unui drept de natură patrimonială, dacă prin aceasta s-a produs o pagubă, se pedepseşte cu închisoare de la
6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) priveşte bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa este închisoarea
de la unu la 5 ani.
(4) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun, săvârşită prin incendiere, explozie ori
prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.
(5) Dispoziţiile prevăzute în alin. (3) şi alin. (4) se aplică chiar dacă bunul aparţine făptuitorului.
(6) Pentru faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate.
(7) Tentativa faptelor prevăzute în alin. (3) şi alin. (4) se pedepseşte.
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Art. 254: Distrugerea calificată
(1) Dacă faptele prevăzute în art. 253 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrări, echipamente, instalaţii sau
componente ale acestora şi care a avut ca urmare moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multor
persoane.
Art. 255: Distrugerea din culpă
(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine
făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă
este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amendă.
(2) Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.
Art. 256: Tulburarea de posesie
(1) Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, prin violenţă sau ameninţare ori prin desfiinţarea sau strămutarea
semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
CAPIT OLUL VI: Infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave
Art. 256 1 : Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave
Dacă faptele prevăzute la art. 228, 229, 233, 234, 235, 239, 242, 244, 245, 247, art. 249-251 au produs
consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate.
(la data 23-mai-2016 partea II, titlul II, capitolul V completat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

TITLUL III: Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat
CAPIT OLUL I: Infracţiuni contra autorităţii
Art. 257: Ultrajul
(1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea
corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unui funcţionar public care
îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu
exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite
speciale se majorează cu o treime.
(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii
de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de
serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează
cu o treime.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al
funcţionarului public.
(4) Faptele prevăzute în alin. (1)-(3), comise asupra unui poliţist sau jandarm, aflat în exercitarea atribuţiilor de
serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea
infracţiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate.
*) Prin Decizia nr. 19/2020 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în interpretarea dispoziţiilor art. 257 alin.
(4), noţiunea de "poliţist" are în vedere şi persoana care exercită funcţia de poliţist local în temeiul Legii poliţiei locale nr.
155/2010.
(la data 24-sep-2020 Art. 257, alin. (4) din partea II, titlul III, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 19/2020 )

Art. 258: Uzurparea de calităţi oficiale
(1) Folosirea fără drept a unei calităţi oficiale care implică exerciţiul autorităţii de stat, însoţită sau urmată de
îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta funcţionarului public care continuă să exercite o funcţie ce implică
exerciţiul autorităţii de stat, după ce a pierdut acest drept conform legii.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) au fost săvârşite de o persoană care poartă, fără drept, uniforme
sau semne distinctive ale unei autorităţi publice, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 259: Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
(1) Sustragerea ori distrugerea unui înscris care se află în păstrarea ori în deţinerea unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 176 sau art. 175 alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Dacă fapta este săvârşită de un funcţionar public în exercitarea atribuţiilor de serviciu, limitele speciale ale pedepsei
se majorează cu o treime.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 260: Ruperea de sigilii
(1) Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost săvârşită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.
Art. 261: Sustragerea de sub sechestru
(1) Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost săvârşită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.
CAPIT OLUL II: Infracţiuni privind frontiera de stat
Art. 262: Trecerea frauduloasă a frontierei de stat
(1) intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită:
a) în scopul sustragerii de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse ori a unei măsuri
educative, privative de libertate;
b) de către un străin declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de şedere în ţară,
pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Tentativa se pedepseşte.
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(4) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de o victimă a traficului de persoane sau de minori, nu se pedepseşte.
Art. 263: Traficul de migranţi
(1) Racolarea, îndrumarea, călăuzirea, transportarea, transferarea sau adăpostirea unei persoane, în scopul trecerii
frauduloase a frontierei de stat a României, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Când fapta a fost săvârşită:
a) în scopul de a obţine, direct sau indirect, un folos patrimonial;
b) prin mijloace care pun în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea migrantului;
c) prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 264: Facilitarea şederii ilegale în România
(1) Fapta persoanei care facilitează, prin orice mijloace, rămânerea ilegală pe teritoriul României a unei persoane,
victimă a unei infracţiuni de trafic de persoane, de minori sau de migranţi, care nu are cetăţenia română şi nici domiciliul
în România, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă mijlocul folosit
constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
(2) Când fapta a fost săvârşită:
a) în scopul de a obţine, direct sau indirect, un folos patrimonial;
b) de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) sunt săvârşite cu privire la un alt străin aflat ilegal pe teritoriul
României, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.
Art. 265: Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României
Sustragerea de la executarea obligaţiilor instituite de autorităţile competente, de către străinul faţă de care s-a dispus
măsura îndepărtării de pe teritoriul României ori a fost dispusă interzicerea dreptului de şedere, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

TITLUL IV: Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
Art. 266: Nedenunţarea
(1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieţii sau care a
avut ca urmare moartea unei persoane, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la
2 ani sau cu amendă.
(2) Nedenunţarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.
(3) Nu se pedepseşte persoana care, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva unei persoane pentru
săvârşirea faptei nedenunţate, încunoştinţează autorităţile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în
mişcare a acţiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.
Art. 267: Omisiunea sesizării
(1) Funcţionarul public care, luând cunoştinţă de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul
în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Când fapta este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.
Art. 268: Inducerea în eroare a organelor judiciare
(1) Sesizarea penală, făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori în
legătură cu săvârşirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Producerea sau ticluirea de probe nereale, în scopul de a dovedi existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori
săvârşirea acesteia de către o anumită persoană, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Nu se pedepseşte persoana care a săvârşit inducerea în eroare a organelor judiciare, dacă declară, înainte de
reţinerea, arestarea sau de punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva celui faţă de care s-a făcut denunţul sau
plângerea ori s-au produs probele, că denunţul, plângerea sau probele sunt nereale.
Art. 269: Favorizarea făptuitorului
(1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere
penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu
amendă.
(2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită de
autor.
(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.
Art. 270: Tăinuirea
(1) Primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie
a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără
a cunoaşte natura acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită de
autor.
(3) Tăinuirea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.
Art. 271: Obstrucţionarea justiţiei
(1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale:
a) împiedică, fără drept, organul de urmărire sau instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural;
b) refuză să pună la dispoziţia organului de urmărire penală, instanţei sau judecătorului sindic, în tot sau în parte,
datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea
soluţionării unei cauze,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanei urmărite sau judecate pentru infracţiunea care formează
obiectul procesului penal.
Art. 272: Influenţarea declaraţiilor
(1) Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin
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constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârşită asupra sa ori asupra unui membru de familie al
acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii
mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică
regulile privind concursul de infracţiuni.
(2) Nu constituie infracţiune înţelegerea patrimonială dintre infractor şi persoana vătămată, intervenită în cazul
infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângere prealabilă sau pentru care intervine împăcarea.
Art. 273: Mărturia mincinoasă
(1) Fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori, face
afirmaţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care este
întrebat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
*) Fapta unei persoane audiate ca martor de a face afirmaţii mincinoase sau de a nu spune tot ce ştie în legătură cu
faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebată întruneşte numai elementele de tipicitate ale
infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin. (1) din Codul penal.(Decizia nr. 1/2019)
(la data 08-mar-2019 Art. 273, alin. (1) din partea II, titlul IV a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 1/2019 )

*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
(...) şi stabileşte că: Martorul denunţător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută la art. 290 alin.
(3) din Codul penal poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin.
(1) din Codul penal.
(la data 03-mar-2020 Art. 273, alin. (1) din partea II, titlul IV a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 1/2020 )

(2) Mărturia mincinoasă săvârşită:
a) de un martor cu identitate protejată ori aflat în Programul de protecţie a martorilor;
b) de un investigator sub acoperire;
c) de o persoană care întocmeşte un raport de expertiză ori de un interpret;
d) în legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori închisoarea de 10 ani sau mai
mare
se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Autorul nu se pedepseşte dacă îşi retrage mărturia, în cauzele penale înainte de reţinere, arestare sau de punerea
în mişcare a acţiunii penale ori în alte cauze înainte de a se fi pronunţat o hotărâre sau de a se fi dat o altă soluţie, ca
urmare a mărturiei mincinoase.
*) ICCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală, prin care s-a solicitat
pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: "Poate fi subiect
activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă participantul la comiterea unei infracţiuni care a fost judecat separat de
ceilalţi participanţi şi audiat ulterior ca martor în cauza disjunsă cu privire la aceşti din urmă participanţi?, şi stabileşte că
participantul la comiterea unei infracţiuni care a fost judecat separat de ceilalţi participanţi şi audiat ulterior ca martor, în
cauza disjunsă, nu poate avea calitatea de subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzute de art. 273 din
Codul penal.
(la data 28-mai-2019 Art. 273 din partea II, titlul IV a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 10/2019 )

Art. 274: Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei
Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv că a sesizat
organele de urmărire penală, a dat declaraţii ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură
dintre cele prevăzute în art. 273, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei
limite speciale se majorează cu o treime.
Art. 275: Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
(1) Sustragerea, distrugerea, reţinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în
scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris necesar soluţionării unei cauze,
emis de către un organ judiciar sau adresat acestuia, să ajungă la destinatar.
Art. 276:
[textul din Art. 276 din partea II, titlul IV a fost abrogat la 08-dec-2014 de Actul din Legea 159/2014]
Art. 277: Compromiterea intereselor justiţiei
(1) Divulgarea, fără drept, de informaţii confidenţiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmează
să se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în
virtutea funcţiei, dacă prin aceasta poate fi îngreunată sau împiedicată urmărirea penală, se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune
o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare definitivă a cauzei, de către un funcţionar public care a luat
cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(3) Dezvăluirea, fără drept, de informaţii dintr-o cauză penală, de către un martor, expert sau interpret, atunci când
această interdicţie este impusă de legea de procedură penală, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu
amendă.
(4) Nu constituie infracţiune fapta prin care sunt divulgate ori dezvăluite acte sau activităţi vădit ilegale comise de
autorităţi într-o cauză penală.
Art. 278: Încălcarea solemnităţii şedinţei
Întrebuinţarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene, de natură să perturbe activitatea instanţei, de către o
persoană care participă sau asistă la o procedură care se desfăşoară în faţa instanţei, se pedepseşte cu închisoare de
la o lună la 3 luni sau cu amendă.
Art. 279: Ultrajul judiciar
(1) Ameninţarea, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori
omorul, săvârşite împotriva unui judecător sau procuror aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu
pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.
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(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui judecător sau procuror ori împotriva bunurilor acestuia, în scop de
intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută
de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al
judecătorului sau al procurorului.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi faptelor comise împotriva unui avocat în legătură cu
exercitarea profesiei.
Art. 280: Cercetarea abuzivă
(1) Întrebuinţarea de promisiuni, ameninţări sau violenţe împotriva unei persoane urmărite sau judecate într-o cauză
penală, de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător, pentru a o determina să dea ori să nu
dea declaraţii, să dea declaraţii mincinoase ori să îşi retragă declaraţiile, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale de către un organ de
cercetare penală, un procuror sau un judecător.
Art. 281: Supunerea la rele tratamente
(1) Supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, măsuri de siguranţă sau educative în alt mod decât cel
prevăzut de dispoziţiile legale se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a
ocupa o funcţie publică.
(2) Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate în stare de reţinere, deţinere ori în
executarea unei măsuri de siguranţă sau educative, privative de libertate, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5
ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
Art. 282: Tortura
(1) Fapta funcţionarului public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat sau a altei persoane
care acţionează la instigarea sau cu consimţământul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane puternice
suferinţe fizice ori psihice:
a) în scopul obţinerii de la această persoană sau de la o terţă persoană informaţii sau declaraţii;
b) în scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis;
c) în scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terţe
persoane;
d) pe un motiv bazat pe orice formă de discriminare,
se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a avut ca urmare o vătămare corporală, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(4) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (1) se pedepseşte.
(5) Nicio împrejurare excepţională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de stare de război sau de ameninţări cu războiul,
de instabilitate politică internă sau de orice altă stare de excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. De
asemenea, nu poate fi invocat ordinul superiorului ori al unei autorităţi publice.
(6) Nu constituie tortură durerea sau suferinţele ce rezultă exclusiv din sancţiuni legale şi care sunt inerente acestor
sancţiuni sau sunt ocazionate de ele.
Art. 283: Represiunea nedreaptă
(1) Fapta de a pune în mişcare acţiunea penală, de a lua o măsură preventivă neprivativă de libertate ori de a trimite în
judecată o persoană, ştiind că este nevinovată, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea
exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Reţinerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, ştiind că este nevinovată, se pedepseşte cu închisoarea
de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
Art. 284: Asistenţa şi reprezentarea neloială
(1) Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, în înţelegere frauduloasă cu o persoană cu interese
contrare în aceeaşi cauză, în cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, vatămă interesele clientului sau ale persoanei
reprezentate se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează înţelegerea frauduloasă dintre avocat sau reprezentantul unei persoane şi un
terţ interesat de soluţia ce se va pronunţa în cauză, în scopul vătămării intereselor clientului sau ale persoanei
reprezentate.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 285: Evadarea
(1) Evadarea din starea legală de reţinere sau de deţinere se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Când evadarea este săvârşită prin folosire de violenţe sau arme, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Se consideră evadare:
a) neprezentarea nejustificată a persoanei condamnate la locul de deţinere, la expirarea perioadei în care s-a aflat legal
în stare de libertate;
b) părăsirea, fără autorizare, de către persoana condamnată, a locului de muncă, aflat în exteriorul locului de deţinere.
(4) Pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de evadare se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsă la data
evadării.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.
Art. 286: Înlesnirea evadării
(1) Înlesnirea prin orice mijloace a evadării se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Înlesnirea evadării:
a) săvârşită prin folosire de violenţe, arme, substanţe narcotice sau paralizante;
b) a două sau mai multor persoane în aceeaşi împrejurare;
c) unei persoane reţinute sau arestate pentru o infracţiune sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori cu
pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare ori condamnate la o astfel de pedeapsă
pag. 42

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Codul Penal din 2009 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

se sancţionează cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) sunt săvârşite de o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel
reţinut sau deţinut, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
(4) Înlesnirea evadării, săvârşită din culpă, de către o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel care a evadat,
se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepseşte.
Art. 287: Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
(1) Nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti săvârşită prin:
a) împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistenţă faţă de organul de executare;
b) refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, prin care este obligat să
îndeplinească un anumit act;
c) refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotărârii, de către persoanele care au această
obligaţie conform legii;
d) neexecutarea hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat;
e) neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare
adresate angajatorului de către partea interesată;
f) nerespectarea hotărârilor judecătoreşti privind stabilirea, plata, actualizarea şi recalcularea pensiilor;
g) împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deţinut în baza unei hotărâri judecătoreşti, de
către cel căruia îi este opozabilă hotărârea,
h) nerespectarea unei măsuri de protecţie dispuse în executarea unui ordin european de protecţie.
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(la data 23-iul-2016 Art. 287, alin. (1), litera G. din partea II, titlul IV modificat de Art. 25, punctul 1. din titlul II din Legea 151/2016 )

(2) În cazul faptelor prevăzute în lit. d)- g), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate.
(3) În cazul faptei prevăzute la alin. (1) lit. h), împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.
(la data 23-iul-2016 Art. 287, alin. (2) din partea II, titlul IV completat de Art. 25, punctul 2. din titlul II din Legea 151/2016 )

Art. 288: Neexecutarea sancţiunilor penale
(1) Sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare ori accesorii sau a
măsurii de siguranţă prevăzute în art. 108 lit. b) şi lit. c), de către persoana fizică faţă de care s-au dispus aceste
sancţiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai
gravă.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că "Fapta de sustragere de la executarea măsurii de siguranţă prevăzută în
art. 112 lit. d) din Codul penal anterior (din 1969) nu realizează condiţiile de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art.
288 alin. (1) din Codul penal".
(la data 28-mar-2019 Art. 288, alin. (1) din partea II, titlul IV a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 2/2019 )

(2) Sustragerea de la executarea unei măsuri educative privative de libertate prin părăsirea fără drept a centrului
educativ sau a centrului de detenţie ori prin neprezentarea după expirarea perioadei în care s-a aflat legal în stare de
libertate se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Neexecutarea, de către mandatar sau administrator, a pedepselor complementare aplicate unei persoane juridice
dintre cele prevăzute în art. 141 se pedepseşte cu amendă.

TITLUL V: Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
CAPIT OLUL I: Infracţiuni de corupţie
Art. 289: Luarea de mită
(1) Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte
foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea,
urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act
contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o
funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.
(la data 01-feb-2014 Art. 289, alin. (1) din partea II, titlul V, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 25. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie
infracţiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale
legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune
confiscarea prin echivalent.
Art. 290: Darea de mită
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de
către cel care a luat mita.
(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu
privire la aceasta.
*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
(...) şi stabileşte că: Martorul denunţător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută la art. 290 alin.
(3) din Codul penal poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin.
(1) din Codul penal.
(la data 03-mar-2020 Art. 290, alin. (3) din partea II, titlul V, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 1/2020 )

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul
prevăzut în alin. (2) sau date după denunţul prevăzut în alin. (3).
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(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se
dispune confiscarea prin echivalent.
Art. 291: Traficul de influenţă
(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru
altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar
public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie
îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune
confiscarea prin echivalent.
Art. 292: Cumpărarea de influenţă
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei
persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a-l determina pe
acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale
de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(la data 01-feb-2014 Art. 292, alin. (1) din partea II, titlul V, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 26. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(2) Făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu
privire la aceasta.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunţul prevăzut în
alin. (2).
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu se mai găsesc, se
dispune confiscarea prin echivalent.
Art. 293: Fapte săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură cu aceştia
Dispoziţiile art. 289 şi art. 290 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj,
sunt chemate să pronunţe o hotărâre cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluţionare de către părţile la acest
acord, indiferent dacă procedura arbitrală se desfăşoară în baza legii române ori în baza unei alte legi.
Art. 294: Fapte săvârşite de către funcţionari străini sau în legătură cu aceştia
Prevederile prezentului capitol se aplică în privinţa următoarelor persoane, dacă, prin tratatele internaţionale la care
România este parte, nu se dispune altfel:
a) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care
exercită atribuţii similare în cadrul unei organizaţii publice internaţionale la care România este parte;
b) membrilor adunărilor parlamentare ale organizaţiilor internaţionale la care România este parte;
c) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care
exercită atribuţii similare, în cadrul Uniunii Europene;
(la data 01-feb-2014 Art. 294, litera C. din partea II, titlul V, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 27. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

d) persoanelor care exercită funcţii juridice în cadrul instanţelor internaţionale a căror competenţă este acceptată de
România, precum şi funcţionarilor de la grefele acestor instanţe;
e) funcţionarilor unui stat străin;
f) membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.
g) juraţilor din cadrul unor instanţe străine.
(la data 01-feb-2014 Art. 294, litera F. din partea II, titlul V, capitolul I completat de Art. 245, punctul 28. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

CAPIT OLUL II: Infracţiuni de serviciu
Art. 295: Delapidarea
(1) Însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau
alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea
exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 296: Purtarea abuzivă
(1) Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu se
pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.
(2) Ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe săvârşite în condiţiile alin. (1) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de
lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.
Art. 297: Abuzul în serviciu
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în
mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei
persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării
dreptului de a ocupa o funcţie publică.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 297 alin. (1) sunt
constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplineşte în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înţelege
"îndeplineşte prin încălcarea legii".
(la data 08-iul-2016 Art. 297, alin. (1) din partea II, titlul V, capitolul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 405/2016 )

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate,
boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.
Art. 298: Neglijenţa în serviciu
Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin
pag. 44

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Codul Penal din 2009 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor
legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amendă.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 298 sunt
constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplinirea ei defectuoasă" din cuprinsul acestora se înţelege
"îndeplinirea prin încălcarea legii".
(la data 26-sep-2017 Art. 298 din partea II, titlul V, capitolul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 518/2017 )

Art. 299: Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual
(1) Fapta funcţionarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia îndeplinirea unui act
privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, pretinde ori obţine
favoruri de natură sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se
pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a
exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.
(2) Pretinderea sau obţinerea de favoruri de natură sexuală de către un funcţionar public care se prevalează sau
profită de o situaţie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din funcţia deţinută, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a
exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.
Art. 300: Uzurparea funcţiei
Fapta funcţionarului public care, în timpul serviciului, îndeplineşte un act ce nu intră în atribuţiile sale, dacă prin aceasta
s-a produs una dintre urmările prevăzute în art. 297, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
Art. 301: Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obţinut un
folos patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la următoarele situaţii:
a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;
b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu respectarea condiţiilor şi
limitelor prevăzute de aceasta.
(la data 28-iul-2017 Art. 301 din partea II, titlul V, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 193/2017 )

Art. 302: Violarea secretului corespondenţei
(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reţinerea, fără drept, a unei corespondenţe adresate altuia, precum şi
divulgarea fără drept a conţinutului unei asemenea corespondenţe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori
a fost deschisă din greşeală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc
electronic de comunicaţii se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost săvârşite de un funcţionar public care are obligaţia legală de a
respecta secretul profesional şi confidenţialitatea informaţiilor la care are acces, pedeapsa este închisoarea de la unu la
5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, către o altă persoană sau către public, fără drept, a
conţinutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoştinţă de aceasta
din greşeală sau din întâmplare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(5) Nu constituie infracţiune fapta săvârşită:
a) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni;
b) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă
avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.
(6) Deţinerea sau confecţionarea, fără drept, de mijloace specifice de interceptare ori de înregistrare a comunicaţiilor
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(la data 01-feb-2014 Art. 302, alin. (6) din partea II, titlul V, capitolul II modificat de Art. 245, punctul 29. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

(7) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate.
(la data 01-feb-2014 Art. 302, alin. (6) din partea II, titlul V, capitolul II completat de Art. 245, punctul 30. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

Art. 303: Divulgarea informaţiilor secrete de stat
(1) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de stat, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de
serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevăzute în art. 176, se
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Deţinerea, fără drept, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce conţine informaţii secrete de stat, dacă
poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute în art. 176, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amendă.
(3) Persoana care deţine un document ce conţine informaţii secrete de stat, care poate afecta activitatea uneia dintre
persoanele juridice prevăzute în art. 176, nu se pedepseşte dacă predă de îndată documentul la organul sau instituţia
emitentă.
Art. 304: Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice
(1) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care
le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care
ia cunoştinţă de acestea, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(3) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), s-a săvârşit o infracţiune împotriva investigatorului sub
acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse în Programul de protecţie a martorilor, pedeapsa este
pag. 45

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Codul Penal din 2009 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dacă s-a comis cu intenţie o infracţiune contra vieţii, pedeapsa este închisoarea de la 5
la 12 ani.
Art. 305: Neglijenţa în păstrarea informaţiilor
(1) Neglijenţa care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce conţine
informaţii secrete de stat, precum şi neglijenţa care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informaţii se
pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute în art. 303 alin. (1) şi art. 304, dacă au fost săvârşite din
culpă.
Art. 306: Obţinerea ilegală de fonduri
(la data 02-iun-2016 Art. 306 din partea II, titlul V, capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 4/2016 )

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau
garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obţinerea pe
nedrept a acestor fonduri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 307: Deturnarea de fonduri
(1) Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti ori a resurselor materiale alocate unei autorităţi publice sau instituţii
publice, fără respectarea prevederilor legale, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor
provenite din finanţările obţinute sau garantate din fonduri publice.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 308: Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane
(la data 10-feb-2015 Art. 308 din partea II, titlul V, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 1/2015 )

(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-300 şi art. 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător
şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o
remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul
oricărei persoane juridice.
(la data 28-iul-2017 Art. 308, alin. (1) din partea II, titlul V, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 193/2017 )

*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie prin
care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "dacă
întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale reprezintă, în sensul prevăzut de art. 308 alin. (1) din Codul penal
raportat la art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal, persoana care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o
remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul
penal, respectiv în cadrul unei întreprinderi individuale ce exercită un serviciu de interes public, care este supusă
controlului ori supravegherii autorităţilor publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public" şi stabileşte că:
Întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale nu are, în sensul dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal,
calitatea de persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în
serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul penal, în raporturile cu întreprinderea individuală.
În cazul în care întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale exercită un serviciu de interes public care este
supus controlului ori supravegherii autorităţilor publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public, acesta are
calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal.
(la data 11-aug-2020 Art. 308, alin. (1) din partea II, titlul V, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 13/2020 )

(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.
Art. 309: Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave
Dacă faptele prevăzute în art. 295, art. 297, art. 298, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau art. 307 au produs
consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate.

TITLUL VI: Infracţiuni de fals
CAPIT OLUL I: Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Art. 310: Falsificarea de monede
(1) Falsificarea de monedă cu valoare circulatorie se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează falsificarea unei monede, emise de către autorităţile competente, înainte de
punerea oficială în circulaţie a acesteia.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 311: Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată
(1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea plăţilor sau a oricăror altor titluri ori valori
asemănătoare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) priveşte un instrument de plată electronică, pedeapsa este închisoarea de la 3 la
10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 312: Falsificarea de timbre sau efecte poştale
(1) Falsificarea de timbre de orice fel, mărci poştale, plicuri poştale, cărţi poştale sau cupoane răspuns internaţional se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 313: Punerea în circulaţie de valori falsificate
(1) Punerea în circulaţie a valorilor falsificate prevăzute în art. 310-312, precum şi primirea, deţinerea sau transmiterea
acestora, în vederea punerii lor în circulaţie, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de
falsificare prin care au fost produse.
(2) Punerea în circulaţie a valorilor falsificate prevăzute în art. 310-312, săvârşită de către autor sau un participant la
infracţiunea de falsificare, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de falsificare prin care au
fost produse.
(3) Repunerea în circulaţie a uneia dintre valorile prevăzute în art. 310-312, de către o persoană care a constatat,
ulterior intrării în posesia acesteia, că este falsificată, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru
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infracţiunea de falsificare prin care au fost produse, ale cărei limite speciale se reduc la jumătate.
(4) Tentativa se pedepseşte.
Art. 314: Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori
(1) Fabricarea, primirea, deţinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea
valorilor sau titlurilor prevăzute în art. 310, art. 311 alin. (1) şi art. 312 se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5
ani.
(2) Fabricarea, primirea, deţinerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a
servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Nu se pedepseşte persoana care, după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2), înainte
de descoperirea acestora şi înainte de a se fi trecut la săvârşirea faptei de falsificare, predă instrumentele sau
materialele deţinute autorităţilor judiciare ori încunoştinţează aceste autorităţi despre existenţa lor.
Art. 315: Emiterea frauduloasă de monedă
(1) Confecţionarea de monedă autentică prin folosirea de instalaţii sau materiale destinate acestui scop, cu încălcarea
condiţiilor stabilite de autorităţile competente sau fără acordul acestora, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în circulaţie a monedei confecţionate în condiţiile alin. (1), precum şi
primirea, deţinerea sau transmiterea acesteia, în vederea punerii ei în circulaţie.
(3) Tentativa se pedepseşte.
(la data 23-mai-2016 Art. 315, alin. (2) din partea II, titlul VI, capitolul I completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 316: Falsificarea de valori străine
Dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se aplică şi în cazul când infracţiunea priveşte monede, timbre, titluri de valoare
ori instrumente de plată emise în străinătate.
CAPIT OLUL II: Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Art. 317: Falsificarea de instrumente oficiale
(1) Falsificarea unui sigiliu, a unei ştampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc persoanele prevăzute
în art. 176 sau persoanele fizice menţionate în art. 175 alin. (2) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.
(2) Falsificarea unui sigiliu, a unei ştampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc alte persoane decât
cele prevăzute în alin. (1) se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 318: Folosirea instrumentelor false
Folosirea instrumentelor false prevăzute în art. 317 se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
Art. 319: Falsificarea de instrumente de autentificare străine
Dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se aplică şi atunci când fapta priveşte instrumente de autentificare sau de
marcare folosite de autorităţile unui stat străin.
CAPIT OLUL III: Falsuri în înscrisuri
Art. 320: Falsul material în înscrisuri oficiale
(1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de
natură să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecinţe juridice.
(4) Tentativa se pedepseşte.
Art. 321: Falsul intelectual
(1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu
ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 322: Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
(la data 27-dec-2017 Art. 322 din partea II, titlul VI, capitolul III a se vedea recurs in interesul legii Decizia 21/2017 )

(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă
făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei
consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 323: Uzul de fals
(la data 27-dec-2017 Art. 323 din partea II, titlul VI, capitolul III a se vedea recurs in interesul legii Decizia 21/2017 )

Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinţe
juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, şi cu închisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată.
Art. 324: Falsificarea unei înregistrări tehnice
(1) Falsificarea unei înregistrări tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestării unor împrejurări
necorespunzătoare adevărului sau omisiunea înregistrării unor date sau împrejurări, dacă a fost urmată de folosirea de
către făptuitor a înregistrării ori de încredinţarea acesteia unei alte persoane spre folosire, în vederea producerii unei
consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează folosirea unei înregistrări tehnice falsificate în vederea producerii unei
consecinţe juridice.
(3) Prin înregistrare tehnică, în sensul prezentului articol, se înţelege atestarea unei valori, greutăţi, măsuri ori a
desfăşurării unui eveniment, realizată, în tot sau în parte, în mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic
omologat şi care este destinată a proba un anumit fapt, în vederea producerii de consecinţe juridice.
Art. 325: Falsul informatic
Fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori de a restricţiona, fără drept, accesul la
aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei
consecinţe juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
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Art. 326: Falsul în declaraţii
(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi
în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită pentru a ascunde existenţa unui risc privind infectarea cu o boală
infectocontagioasă, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(la data 20-mar-2020 Art. 326 din partea II, titlul VI, capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 28/2020 )

Art. 327: Falsul privind identitatea
(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, făcută unei persoane dintre
cele prevăzute în art. 175 sau transmisă unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea prin folosirea frauduloasă
a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a
induce sau a menţine în eroare un funcţionar public, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine ori pentru
altul, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Când prezentarea s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la
unu la 5 ani.
(la data 30-iul-2015 Art. 327, alin. (2) din partea II, titlul VI, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 20/2015 )

(3) Încredinţarea unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drept se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 328: Infracţiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin
Dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se aplică şi atunci când fapta priveşte acte emise de o autoritate competentă a
unui stat străin sau de o organizaţie internaţională instituită printr-un tratat la care România este parte sau declaraţii ori
o identitate asumate în faţa acesteia.

TITLUL VII: Infracţiuni contra siguranţei publice
CAPIT OLUL I: Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate
Art. 329: Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă
(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă de către angajaţii care gestionează
infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol
siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoarea de
la unu la 5 ani.
(2) Dacă fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
Art. 330: Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă
(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, de către angajaţii care gestionează
infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol
siguranţa mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la
3 ani sau cu amendă.
(2) Când fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 331: Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
(1) Părăsirea postului, în orice mod şi sub orice formă, de angajaţii cu atribuţii privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de
transport, intervenţie sau manevră pe caiea ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa circulaţiei acestor
mijloace, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează îndeplinirea îndatoririlor de serviciu de către un angajat având atribuţii privind
siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, care are o îmbibaţie alcoolică de
peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori se află sub influenţa unor substanţe psihoactive.
(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 332: Distrugerea sau semnalizarea falsă
(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a liniei de cale ferată, a materialului rulant, a
instalaţiilor de cale ferată ori a celor de comunicaţii feroviare, precum şi a oricăror altor bunuri sau dotări aferente
infrastructurii feroviare ori aşezarea de obstacole pe linia ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa
mijloacelor de transport, manevră sau intervenţie pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează săvârşirea de acte de semnalizare falsă sau săvârşirea oricăror acte care
pot induce în eroare personalul care asigură circulaţia mijloacelor de transport, manevră sau intervenţie pe calea ferată
în timpul executării serviciului, dacă prin aceste fapte se creează un pericol de accident de cale ferată.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Când faptele prevăzute în alin. (1)-(3) sunt săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.
Art. 333: Accidentul de cale ferată
Accidentul de cale ferată constă în distrugerea sau degradarea adusă mijloacelor de transport, materialului rulant sau
instalaţiilor de cale ferată în cursul circulaţiei sau manevrei mijloacelor de transport, manevră, întreţinere sau intervenţie
pe calea ferată.
CAPIT OLUL II: Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
Art. 334: Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
(1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau
neînregistrat, potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
(la data 26-iun-2017 Art. 334, alin. (1) din partea II, titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 11/2017 )

(2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu număr fals de
înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de
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înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie
în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 335: Conducerea unui vehicul fără permis de conducere
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis
de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(la data 26-iun-2017 Art. 335, alin. (1) din partea II, titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 11/2017 )

*) Curtea Constanţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 335
alin. (1), care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis
de conducere, este neconstituţională.
(la data 09-iun-2017 Art. 335, alin. (1) din partea II, titlul VII, capitolul II atacat de (exceptie admisa partial) Actul din Decizia 224/2017 )

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de
conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din
care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a
conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
*) ICCJ stabileşte că:
Obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii
preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, nu constituie
o suspendare a exercitării dreptului de a conduce, iar încălcarea acesteia nu întruneşte elementele de
tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal.
(la data 30-ian-2020 Art. 335, alin. (2) din partea II, titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 18/2019 )

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care încredinţează un vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie
că se află în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe
psihoactive.
Art. 336: Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de
conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste
0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(la data 28-mai-2014 Art. 336, alin. (1) din partea II, titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 3/2014 )

*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma "la momentul prelevării
mostrelor biologice" din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) este neconstituţională.
(la data 27-ian-2015 Art. 336, alin. (1) din partea II, titlul VII, capitolul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 732/2014 )

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce
un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.
(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează transport public de
persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane
pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea
permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
*) ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi stabileşte că
acţiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută de art. 336 din Codul penal, nu presupune în mod
necesar punerea în mişcare a vehiculului prin acţionarea sistemelor de autopropulsie.
(la data 16-mai-2019 Art. 336 din partea II, titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 6/2019 )

Art. 337: Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice
Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de
conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în
timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune prelevării
de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se pedepseşte
cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 338: Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia
(1) Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei,
de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către examinatorul
autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de
conducere, implicat într-un accident de circulaţie, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(la data 24-apr-2018 Art. 338, alin. (1) din partea II, titlul VII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 5/2018 )

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge
urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia
sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la faţa locului.
(3) Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului când:
a) în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;
b) conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el însuşi persoanele rănite la cea mai
apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţă medicală necesară şi la care a declarat datele personale de
identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se
înapoiază imediat la locul accidentului;
c) conducătorul autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară anunţă de îndată poliţia, iar după terminarea misiunii se
prezintă la sediul unităţii de poliţie pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul, în vederea întocmirii
documentelor de constatare;
d) victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate
de politie.
Art. 339: Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice
(1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberată de
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autorităţile competente, de natură să inducă în eroare participanţii la trafic ori să îngreuneze circulaţia pe drumul public
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează aşezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică circulaţia pe drumul
public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi
participanţi la trafic.
(4) Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public a unui vehicul care transportă produse sau
substanţe periculoase se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
Art. 340: Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor
(1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a
autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de
către persoanele care au asemenea atribuţii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a pus în pericol siguranţa
circulaţiei pe drumurile publice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1), s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca urmare vătămarea
integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, iar
dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o
treime.
(4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fără a fi îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 341: Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public
(1) Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a
accesului rutier la drumul public, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor
stabilite în autorizaţie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără autorizaţie de construcţie
eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie, dacă prin aceasta se creează un pericol
pentru siguranţa circulaţiei, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Persoana autorizată de administratorul căii ferate care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea
trecerilor la nivel cu calea ferată se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (3) se sancţionează şi persoana autorizată de către administratorul unui drum
public sau executantul unei lucrări pe partea carosabilă, care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea
obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie.
C AP IT O LU L III:Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor
explozive
Art. 342: Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor
(1) Deţinerea, portul, confecţionarea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale, a muniţiilor,
mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se
pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Sustragerea armelor sau muniţiilor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Portul armelor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), fără drept, în sediul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al
altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral, se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (3) au ca obiect arme interzise sau muniţii, mecanisme ori dispozitive ale
acestora, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
(6) Nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de
valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
*) În cazul faptei prevăzute de art. 342 alin. (6), cu privire la care s-a dispus o soluţie de clasare întemeiată pe
dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, arma şi muniţia intră sub incidenţa
confiscării speciale, în temeiul art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal, în procedura reglementată de art. 5491 din Codul
de procedură penală, în ipoteza în care făptuitorul nu a depus arma şi muniţia la un armurier autorizat în termen de 10
zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă.
(la data 11-iun-2019 Art. 342, alin. (6) din partea II, titlul VII, capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 10/2019 )

(7) Fabricarea sau asamblarea de arme letale, de piese sau de muniţie pentru acestea:
a) din orice componente esenţiale traficate ilicit;
b) fără o autorizaţie eliberată de către o autoritate competentă a statului membru în care are loc fabricarea sau
asamblarea;
c) fără marcarea armelor letale asamblate la data producerii lor, în conformitate cu prevederile legale, se pedepseşte
cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(la data 01-feb-2014 Art. 342, alin. (5) din partea II, titlul VII, capitolul III completat de Art. 245, punctul 32. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

Art. 343: Uzul de armă fără drept
(1) Uzul de armă letală sau interzisă, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.
(2) Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la
2 ani.
Art. 344: Falsificarea sau modificarea. Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale
Falsificarea sau ştergerea, înlăturarea ori modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale se pedepseşte cu
închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.
(la data 01-feb-2014 Art. 344 din partea II, titlul VII, capitolul III modificat de Art. 245, punctul 33. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )
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Art. 345: Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
(1) Primirea, deţinerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, producţia, procesarea,
manipularea, depozitarea intermediară, importul, exportul ori depozitarea finală, transportul sau deturnarea
materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum şi orice operaţie privind circulaţia acestora, fără drept, se
pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 12 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au pus în pericol alte persoane sau bunuri, au produs vătămarea corporală
a uneia ori mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane,
pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la
jumătate.
(la data 01-feb-2014 Art. 345 din partea II, titlul VII, capitolul III modificat de Art. 245, punctul 34. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(6) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 137 alin. (2), în cazul infracţiunii prevăzute în prezentul articol, suma
corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei.
(la data 23-mai-2016 Art. 345, alin. (5) din partea II, titlul VII, capitolul III completat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 346: Nerespectarea regimului materiilor explozive
(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte
operaţiuni privind circulaţia acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Sustragerea materiilor explozive se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi,
(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când
cantitatea explozivă este însoţită de materiale de iniţiere, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(4) În cazul în care faptele prevăzute în alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane,
pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 346 1 : Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi
(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, punerea la dispoziţie sau utilizarea de precursori
de explozivi restricţionaţi, fără drept, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Punerea la dispoziţie cu orice titlu de precursori de explozivi restricţionaţi persoanelor din rândul publicului larg de
către operatori economici constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(3) Sustragerea precursorilor de explozivi restricţionaţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(la data 01-apr-2018 Art. 346 din partea II, titlul VII, capitolul III completat de Art. 28, punctul 3. din capitolul VI din Legea 49/2018 )

Art. 347: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 342 alin. (1) şi (3), art. 345 alin. (1) şi (2), art. 346 alin. (1) şi (2), precum
şi în art. 346 1 se pedepseşte.
(la data 01-apr-2018 Art. 347 din partea II, titlul VII, capitolul III modificat de Art. 28, punctul 4. din capitolul VI din Legea 49/2018 )

CAPIT OLUL IV: Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege
Art. 348: Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi
(la data 03-nov-2015 Art. 348 din partea II, titlul VII, capitolul IV a se vedea recurs in interesul legii Decizia 15/2015 )

Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte
condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii
penale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Art. 349: Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea
îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de
îmbolnăvire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Art. 350: Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
(1) Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în
muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire
profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, anterior eliminării
tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor.
(3) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) săvârşite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amendă.
Art. 351: Camătă
Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni
la 5 ani.
CAPIT OLUL V: Infracţiuni contra sănătăţii publice
Art. 352: Zădărnicirea combaterii bolilor
(1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor
infectocontagioase se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca
urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
(3) Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care ştie că suferă de această
boală se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
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(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau
amenda.
(5) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) şi (2) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane,
pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia
sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(6) Dacă prin fapta prevăzută în alin. (3) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa
este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai
multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(7) Dacă prin fapta prevăzută în alin. (4) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa
este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai
multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(8) Tentativa la infracţiunea prevăzută la alin. (3) se pedepseşte.
(9) Prin carantină se înţelege restricţia activităţilor şi separarea de alte persoane, în spaţii special amenajate, a
persoanelor bolnave sau care sunt suspecte de a fi bolnave, într-o manieră care să prevină posibila răspândire a
infecţiei sau contaminării.
(la data 20-mar-2020 Art. 352 din partea II, titlul VII, capitolul V modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 28/2020 )

Art. 352 1 : Omisiunea declarării unor informaţii
Omisiunea persoanei de a divulga cadrelor medicale sau altor persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei
unităţi în care acestea îşi desfăşoară activitatea unele informaţii esenţiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în
contact cu o persoană infectată cu o boală infectocontagioasă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.
(la data 20-mar-2020 Art. 352 din partea II, titlul VII, capitolul V completat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 28/2020 )

Art. 353: Contaminarea venerică
(1) Transmiterea unei boli venerice, prin raport sexual sau alte acte sexuale, de către o persoană care ştie că suferă
de o astfel de boală, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Instanţa de judecată va dispune măsura de siguranţă a obligării la tratament medical.
Art. 354: Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit
(1) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA - de către o persoană care ştie că
suferă de această boală se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani.
(2) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA - de către o altă persoană decât
cea prevăzută în alin. (1) se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 12 ani.
(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) s-a produs moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7
la 15 ani.
(4) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dacă
a cauzat moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.
Art. 355: Răspândirea bolilor la animale sau plante
(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau plante
ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta este săvârşită din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.
Art. 356: Infectarea apei
(1) Infectarea prin orice mijloace a surselor sau reţelelor de apă, dacă apa devine dăunătoare sănătăţii oamenilor,
animalelor sau plantelor, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Dacă fapta este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(3) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 137 alin. {2), în cazul infracţiunii prevăzute în prezentul articol, suma
corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei.
(4) Tentativa se pedepseşte.
(la data 23-mai-2016 Art. 356 din partea II, titlul VII, capitolul V modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

Art. 357: Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse
(1) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de alimente, băuturi ori alte produse falsificate sau substituite,
dacă sunt vătămătoare sănătăţii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de medicamente contrafăcute sau substituite care sunt
vătămătoare sănătăţii se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 358: Comercializarea de produse alterate
(1) Vânzarea de alimente, băuturi sau alte produse cunoscând că sunt alterate ori cu perioada de valabilitate depăşită,
dacă sunt vătămătoare sănătăţii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în consum de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de
animale sustrase controlului veterinar, dacă sunt vătămătoare sănătăţii.
(3) Vânzarea de medicamente cunoscând că sunt contrafăcute, alterate ori cu perioada de valabilitate depăşită, dacă
sunt vătămătoare sănătăţii ori şi-au pierdut în tot sau în parte eficienţa terapeutică, se pedepseşte cu închisoarea de la
unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 359: Traficul de produse sau substanţe toxice
(1) Producerea, deţinerea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia produselor ori substanţelor toxice, cultivarea în
scop de prelucrare a plantelor care conţin astfel de substanţe ori experimentarea produselor sau substanţelor toxice,
fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseşte.
CAPIT OLUL VI: Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice
Art. 360: Accesul ilegal la un sistem informatic
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(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită în scopul obţinerii de date informatice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6
luni la 5 ani.
(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor
proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricţionat sau interzis pentru anumite categorii de
utilizatori, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 361: Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice
(1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică şi care este destinată unui
sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic se pedepseşte
cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un
sistem informatic, ce conţine date informatice care nu sunt publice.
Art. 362: Alterarea integrităţii datelor informatice
Fapta de a modifica, şterge sau deteriora date informatice ori de a restricţiona accesul la aceste date, fără drept, se
pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 363: Perturbarea funcţionării sistemelor informatice
Fapta de a perturba grav, fără drept, funcţionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea,
ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la date informatice, se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 364: Transferul neautorizat de date informatice
Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice se
pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 365: Operaţiunii ilegale cu dispozitive sau programe informatice
(1) Fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau pune la dispoziţie sub orice formă:
a) dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracţiunile prevăzute
în art. 360-364;
b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parţial la un sistem
informatic, în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 360-364,
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Deţinerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor
date informatice dintre cele prevăzute în alin. (1), în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 360364, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 366: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte.

TITLUL VIII: Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
CAPIT OLUL I: Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice
Art. 367: Constituirea unui grup infracţional organizat
(la data 08-iul-2014 Art. 367 din partea II, titlul VIII, capitolul I a fost in legatura cu Decizia 12/2014 )

(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de
grup se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(la data 04-iun-2015 Art. 367, alin. (1) din partea II, titlul VIII, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2015 )

(2) Când infracţiunea care intră în scopul grupului infracţional organizat este sancţionată de lege cu pedeapsa
detenţiunii pe viaţă sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică regulile privind
concursul de infracţiuni.
(4) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), dacă denunţă autorităţilor
grupul infracţional organizat, înainte ca acesta să fi fost descoperit şi să se fi început săvârşirea vreuneia dintre
infracţiunile care intră în scopul grupului.
(5) Dacă persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute în alin. (1)-(3) înlesneşte, în cursul urmăririi penale,
aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat,
limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.
(6) Prin grup infracţional organizai se înţelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit
pentru o anumită perioadă de timp şi pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor
infracţiuni.
(la data 04-iun-2015 Art. 367, alin. (6) din partea II, titlul VIII, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2015 )

Art. 368: Instigarea publică
(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârşească infracţiuni se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru
infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcţionar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani
şi interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la
săvârşirea căreia s-a instigat.
(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de
lege pentru acea infracţiune.
Art. 369: Incitarea la ură sau discriminare
Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Art. 370: Încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni
Încercarea de a determina o persoană, prin constrângere sau corupere, să comită o infracţiune pentru care legea
prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani se pedepseşte cu închisoare de la
unu la 5 ani sau cu amendă.
Art. 371: Tulburarea ordinii şi liniştii publice
(la data 10-mai-2016 Art. 371 din partea II, titlul VIII, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 9/2016 )
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Fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin ameninţări sau atingeri
grave aduse demnităţii persoanelor, tulbură ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă.
Art. 372: Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase
(1) Fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate şi
autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun:
a) cuţitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, înţepare sau
lovire;
b) arme neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru şocuri electrice;
c) substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Folosirea, fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de distracţie ori agrement sau în
mijloace de transport în comun a obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 2 ani sau cu amendă.
(3) Portul, fără drept, al obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) în sediul autorităţilor publice, instituţiilor
publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral se
pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
Art. 373: Împiedicarea desfăşurării unei adunări publice
Împiedicarea, prin orice mijloace, a desfăşurării unei adunări publice care a fost autorizată potrivit legii se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Art. 374: Pornografia infantilă
(1) Producerea, deţinerea, procurarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum şi punerea la dispoziţie,
în orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani.
(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (1) din partea II, titlul VIII, capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(2 1 ), art. 222 1 , art. 216 1 şi art. 374 alin. (1) şi (1 1 ) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.
(la data 02-nov-2020 Art. 374, alin. (1) din partea II, titlul VIII, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

(1 1 ) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi îndemnarea sau recrutarea unui minor în scopul participării lui
în cadrul unui spectacol pornografic, obţinerea de foloase de pe urma unui astfel de spectacol în cadrul căruia participă
minori sau exploatarea unui minor în orice altfel pentru realizarea de spectacole pornografice.
*) Conform art. II din Legea nr. 217/2020, prin excepţie de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele
prevăzute la art. 218-220, art. 221 alin. (1)-(2 1 ), art. 222 1 , art. 216 1 şi art. 374 alin. (1) şi (1 1 ) din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de
legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită.
(la data 02-nov-2020 Art. 374, alin. (1^1) din partea II, titlul VIII, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 217/2020 )

(1 2 ) Vizionarea de spectacole pornografice în cadrul cărora participă minori se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la
3 ani sau cu amendă.
(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (1) din partea II, titlul VIII, capitolul I completat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvârşite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor
informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor
mijloace de comunicaţii electronice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3 1 ) Dacă faptele prevăzute la alin. (1), (1 1 ), (1 2 ) şi (2) au fost săvârşite în următoarele împrejurări:
a) de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;
(la data 02-nov-2020 Art. 374, alin. (3^1), litera A. din partea II, titlul VIII, capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 217/2020 )

b) de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau tratament se afla minorul sau de o persoană
care a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului;
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului, limitele speciale ale pedepselor se majorează cu o treime.
(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (3) din partea II, titlul VIII, capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

d) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor,
o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor.
(la data 02-nov-2020 Art. 374, alin. (3^1), litera C. din partea II, titlul VIII, capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Legea 217/2020 )

(4) Prin materiale pornografice cu minori se înţelege orice material care prezintă un minor ori o persoană majoră drept
un minor, având un comportament sexual explicit sau care, deşi nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod
credibil, un minor având un astfel de comportament, precum şi orice reprezentare a organelor genitale ale unui copil cu
scop sexual.
(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (4) din partea II, titlul VIII, capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(4 1 ) Prin spectacol pornografic se înţelege expunerea în direct adresată unui public, inclusiv prin tehnologia informaţiilor
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şi comunicaţiilor, a unui copil implicat într-un comportament sexual explicit ori a organelor genitale ale unui copil, cu
scop sexual.
(la data 23-mai-2016 Art. 374, alin. (4) din partea II, titlul VIII, capitolul I completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 18/2016 )

(5) Tentativa se pedepseşte.
Art. 375: Ultrajul contra bunelor moravuri
Fapta persoanei care, în public, expune sau distribuie fără drept imagini ce prezintă explicit o activitate sexuală, alta
decât cea la care se referă art. 374, ori săvârşeşte acte de exhibiţionism sau alte acte sexuale explicite se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
CAPIT OLUL II: Infracţiuni contra familiei
Art. 376: Bigamia
(1) Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.
(2) Persoana necăsătorită care încheie o căsătorie cu o persoană pe care o ştie căsătorită se pedepseşte cu
închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
Art. 377: Incestul
Raportul sexual consimţit, săvârşit între rude în linie directă sau între fraţi şi surori, se pedepseşte cu închisoarea de la
un an la 5 ani.
Art. 378: Abandonul de familie
(1) Săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia
dintre următoarele fapte:
a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale;
b) neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiei de întreţinere prevăzute de lege;
c) neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească,
(la data 16-mai-2017 Art. 378, alin. (1), litera C. din partea II, titlul VIII, capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 4/2017 )

se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
*) Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie stabileşte că: "În cazul infracţiunii de abandon de familie prevăzute în art. 378
alin. (1) lit. c) din Codul penal, termenul de introducere a plângerii prealabile prevăzut în conţinutul art. 296 alin. (1) şi
(2) din Codul de procedură penală - de 3 luni din ziua în care persoana vătămată sau reprezentantul său legal a aflat
despre săvârşirea faptei - curge de la data la care persoana vătămată ori reprezentantul său legal a cunoscut
săvârşirea faptei.
Termenul de 3 luni prevăzut în conţinutul art. 296 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală poate să curgă din trei
momente diferite, după cum urmează: a) din momentul consumării infracţiunii, dacă acest moment este identic cu cel
al cunoaşterii faptei; b) din momentul cunoaşterii săvârşirii faptei, care se poate situa între momentul consumării faptei
până la momentul epuizării şi c) din momentul epuizării infracţiunii sau ulterior acestuia, odată cu cunoaşterea săvârşirii
faptei, caz în care nu trebuie să fi fost împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale".
(la data 20-feb-2020 Art. 378, alin. (1), litera C. din partea II, titlul VIII, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 2/2020 )

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează neexecutarea, cu rea-credinţă, de către cel condamnat a prestaţiilor
periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptăţite la întreţinere din partea victimei
infracţiunii.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(4) Fapta nu se pedepseşte dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul îşi îndeplineşte obligaţiile.
(5) Dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, inculpatul îşi îndeplineşte obligaţiile, instanţa dispune,
după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aceasta.
Art. 379: Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului
(1) Reţinerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimţământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a
fost încredinţat minorul potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei căreia i s-a încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească
spre creştere şi educare de a împiedica, în mod repetat, pe oricare dintre părinţi să aibă legături personale cu minorul,
în condiţiile stabilite de părţi sau de către organul competent.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 380: Împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu
(1) Părintele sau persoana căreia i-a fost încredinţat, potrivit legii, un minor şi care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl
împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învăţământului general obligatoriu se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la un an sau cu amendă.
(2) Fapta nu se pedepseşte dacă înainte de terminarea urmăririi penale inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor
de către minor.
(3) Dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de
către minor, instanţa dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aceasta.
CAPIT OLUL III: Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate
Art. 381: Împiedicarea exercitării libertăţii religioase
(1) Împiedicarea sau tulburarea liberei exercitări a ritualului unui cult religios, care este organizat şi funcţionează potrivit
legii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să îndeplinească un
act religios legat de exercitarea unui cult se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează obligarea unei persoane, prin violenţă sau ameninţare, să îndeplinească un
act interzis de cultul, organizat potrivit legii, căruia îi aparţine.
(4) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 382: Profanarea lăcaşurilor sau a obiectelor de cult
Profanarea unui lăcaş sau a unui obiect de cult, aparţinând unui cult religios care este organizat şi funcţionează potrivit
legii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
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Art. 383: Profanarea de cadavre sau morminte
(1) Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenuşii rezultate din incinerarea acestuia se pedepseşte
cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 384: Prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe
Prelevarea de ţesuturi sau organe de la un cadavru, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.

TITLUL IX: Infracţiuni electorale
Art. 385: Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu
închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 386: Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu
voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei
formaţiuni politice.
Art. 387: Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi,
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a
unui buletin de vot fals.
Art. 388: Frauda la votul electronic
Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin
orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 389: Violarea confidenţialităţii votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6
luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 390: Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani
sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea
acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 391: Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani
şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista
electorală complementară a unor persoane care nu figurează în această listă.
(la data 01-feb-2014 Art. 391, alin. (2) din partea II, titlul IX modificat de Art. 245, punctul 35. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea
rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea
sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.
Art. 392: Fapte săvârşite în legătură cu un referendum
Dispoziţiile art. 385-391 se aplică în mod corespunzător şi în cazul faptelor săvârşite cu prilejul unui referendum.
Art. 393: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387-391 se pedepseşte.

TITLUL X: Infracţiuni contra securităţii naţionale
Art. 394: Trădarea
Fapta cetăţeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în
scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin:
a) provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine;
b) subminare economică, politică sau a capacităţii de apărare a statului;
c) aservire faţă de o putere sau organizaţie străină;
d) ajutarea unei puteri sau organizaţii străine pentru desfăşurarea unei activităţi ostile împotriva securităţii naţionale,
se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 395: Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat
Transmiterea de informaţii secrete de stat unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora, precum şi
procurarea ori deţinerea de documente sau date ce constituie informaţii secrete de stat de către cei care nu au
calitatea de a le cunoaşte, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora, săvârşite
de un cetăţean român, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 396: Trădarea prin ajutarea inamicului
Fapta cetăţeanului român care, în timp de război:
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a) predă teritorii, oraşe, poziţii de apărare, depozite ori instalaţii ale forţelor armate române sau care servesc apărării;
b) predă nave, aeronave, maşini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purtării războiului;
c) procură inamicului oameni, valori sau materiale de orice fel;
d) trece de partea inamicului sau efectuează alte acţiuni care sunt de natură să favorizeze activitatea inamicului ori să
slăbească puterea de luptă a forţelor armate române sau a armatelor aliate;
e) luptă sau face parte din formaţii de luptă împotriva statului român sau a aliaţilor săi
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 397: Acţiuni împotriva ordinii constituţionale
(1) Acţiunea armată întreprinsă în scopul schimbării ordinii constituţionale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării
puterii de stat se pedepseşte cu închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Întreprinderea de acţiuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor săvârşite de mai multe persoane împreună, în
scopul schimbării ordinii constituţionale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, dacă se pune în pericol
securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 398: Înalta trădare
Faptele prevăzute în art. 394-397, săvârşite de către Preşedintele României sau de către un alt membru al Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării, constituie infracţiunea de înaltă trădare şi se pedepsesc cu detenţiune pe viaţă sau cu
închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 399: Acţiunile ostile contra statului
Faptele prevăzute în art. 394 şi art. 396, săvârşite de un cetăţean străin sau apatrid, se pedepsesc cu închisoarea de
la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 400: Spionajul
Faptele prevăzute în art. 395, săvârşite de un cetăţean străin sau apatrid, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20
de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 401: Atentatul care pune în pericol securitatea naţională
Atentatul contra vieţii săvârşit împotriva unei persoane care deţine o funcţie de demnitate publică, dacă fapta pune în
pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
Art. 402: Atentatul contra unei colectivităţi
Atentatul săvârşit contra unei colectivităţi prin otrăviri în masă, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, în
scopul îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la
15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 403: Actele de diversiune
Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în
orice alt mod, a instalaţiilor industriale, a căilor de comunicaţie, a mijloacelor de transport, a mijloacelor de
telecomunicaţie, a construcţiilor, a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacă fapta pune în pericol
securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 404: Comunicarea de informaţii false
Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate,
cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani.
Art. 405: Propaganda pentru război
(1) Propaganda pentru război de agresiune, precum şi răspândirea de ştiri tendenţioase sau inventate, în scopul
provocării unui război de agresiune, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute în alin. (1), săvârşite în scopul provocării unui război de
agresiune împotriva României sau a unui conflict armat intern.
Art. 406: Compromiterea unor interese de stat
Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în
raport cu o putere străină, dacă prin aceasta sunt puse în pericol sau vătămate interesele de stat, se pedepseşte cu
închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 407: Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională
(1) Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informaţii secrete de stat, de către cel care le cunoaşte
datorită atribuţiilor de serviciu, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la
15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi,
(2) Deţinerea în afara îndatoririlor de serviciu a unui document ce conţine informaţii secrete de stat, dacă fapta pune în
pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani.
(3) Divulgarea, fără drept, a unor documente sau date care constituie informaţii secrete de stat, de către cel care ia
cunoştinţă de acestea în afara îndatoririlor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.
(la data 01-feb-2014 Art. 407, alin. (2) din partea II, titlul X completat de Art. 245, punctul 36. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 408: Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională
(1) Atentatul contra vieţii săvârşit împotriva reprezentantului unui stat străin sau altei persoane care se bucură de
protecţie în conformitate cu convenţiile internaţionale, aflată în misiune oficială în România, se pedepseşte cu
detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Infracţiunile intenţionate contra integrităţii corporale, sănătăţii sau libertăţii, săvârşite împotriva unei persoane
dintre cele menţionate în alin. (1), se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită, ale cărei
limite speciale se majorează cu jumătate.
Art. 409: Constituirea de structuri informative ilegale
Iniţierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative în scopul culegerii de informaţii
secrete de stat ori desfăşurarea de către acestea a unei activităţi de culegere sau prelucrare de asemenea informaţii, în
afara cadrului legal, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 410: Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale
(1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în
art. 394-397, art. 399-403 şi art. 406-409, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoarea de la 2
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la 7 ani.
(2) Nedenunţarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.
(3) Nu se pedepseşte persoana care, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva unei persoane pentru
săvârşirea faptei nedenunţate, încunoştinţează autorităţile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în
mişcare a acţiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului şi a participanţilor.
Art. 411: Cauze de reducere a pedepsei
Dacă persoana care a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute în prezentul titlu înlesneşte, în cursul urmăririi penale,
aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanţilor, limitele speciale ale pedepsei se
reduc la jumătate.
Art. 412: Sancţionarea tentativei
(1) Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte.
(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în
vederea comiterii infracţiunilor prevăzute în art. 395-397, art. 401-403, art. 408 şi art. 399 raportat la infracţiunea de
trădare prin ajutarea inamicului.

TITLUL XI: Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate
CAPIT OLUL I: Infracţiuni săvârşite de militari
Art. 413: Absenţa nejustificată
Absenţa nejustificată a oricărui militar de la unitate sau de la serviciu, care a depăşit 4 ore, dar nu mai mult de 24 de
ore, în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani
sau cu amendă.
Art. 414: Dezertarea
(1) Absenţa nejustificată de la unitate sau de la serviciu, care depăşeşte 3 zile, a oricărui militar se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Dezertarea săvârşită în următoarele împrejurări:
a) de doi sau mai mulţi militari împreună;
b) având asupra sa o armă militară;
c) în timpul misiunilor la care participă în afara teritoriului statului român, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani.
(3) În timp de război sau pe un teritoriu pe care a fost proclamată starea de asediu sau de urgenţă, dezertarea
oricărui militar de la unitate sau serviciu care a depăşit 24 de ore se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani.
Art. 415: Încălcarea consemnului
(1) Încălcarea regulilor serviciului de pază, intervenţie, însoţire sau de securitate se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Încălcarea consemnului de către santinela aflată în post la depozitele de armament, muniţii sau alte materiale
explozive ori în alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) săvârşite în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de
urgenţă se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani.
Art. 416: Părăsirea postului sau comenzii
(1) Părăsirea de către militar a postului, a serviciului sau a oricărui alt loc în care acesta trebuia să se afle se
pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la un an.
(2) Părăsirea comenzii sau a serviciului de permanenţă de către orice militar se pedepseşte cu închisoarea de la unu la
5 ani.
(3) Faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) săvârşite pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă se pedepsesc cu
închisoare de la 2 la 7 ani, iar dacă au fost săvârşite în timp de război, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.
(la data 01-feb-2014 Art. 416, alin. (3) din partea II, titlul XI, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 37. din titlul III, capitolul II din Legea
187/2012 )

Art. 417: Insubordonarea
(1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani
sau cu amendă.
(2) În timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, pedeapsa pentru fapta prevăzută în alin. (1)
este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 418: Constrângerea superiorului
(1) Constrângerea, prin orice mijloace, a superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat, la încălcarea
îndatoririlor de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârşită de 2 sau mai mulţi militari împreună ori în faţa trupei adunate sau prin
folosirea unei arme se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) În timp de război fapta prevăzută în alin. (1) se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar fapta prevăzută în
alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 12 ani.
Art. 419: Abuzul de autoritate
Fapta superiorului sau a şefului care, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, cauzează o vătămare gravă a intereselor
legale ale inferiorului sau subordonatului ori îl obligă să încalce îndatoririle de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la
unu la 3 ani.
Art. 420: Lovirea superiorului ori a inferiorului
(1) Lovirea superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat, atunci când superiorul sau şeful se află în
exercitarea atribuţiilor de serviciu ori pentru acte îndeplinite în legătură cu aceste atribuţii, se pedepseşte cu închisoare
de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi lovirea săvârşită de către superior sau şef împotriva inferiorului sau a
subordonatului, atunci când inferiorul sau subordonatul se află în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori pentru acte
îndeplinite în legătură cu aceste atribuţii.
(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost comise în timp de război, pe durata stării de asediu sau a
stării de urgenţă, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
Art. 421: Capitularea
Predarea în mâinile inamicului de către comandant a forţelor armate pe care le comandă, lăsarea în mâinile inamicului,
distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare de către comandant a mijloacelor de luptă sau a altor mijloace
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necesare pentru purtarea războiului, fără ca vreuna dintre acestea să fi fost determinată de condiţiile de luptă, se
pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 422: Părăsirea câmpului de luptă
Părăsirea câmpului de luptă sau refuzul de a acţiona, săvârşite în timpul luptei, ori predarea în captivitate sau
săvârşirea altor asemenea fapte de natură a servi cauzei inamicului se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu
închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 423: Zborul neautorizat
(1) Zborul cu o aeronavă aparţinând forţelor armate ale statului român, fără prealabilă autorizare, precum şi
nerespectarea regulilor de zbor, dacă prin aceasta se periclitează securitatea zborului în spaţiul aerian sau a aeronavei,
se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta a avut ca urmare distrugerea sau degradarea aeronavei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20
de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 424: Părăsirea navei
(1) Părăsirea unei nave militare în caz de naufragiu de către comandant, înainte de a-şi fi exercitat până la capăt
îndatoririle de serviciu, precum şi de către orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei, fără ordinul
comandantului, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Dacă fapta este săvârşită în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, se pedepseşte cu
închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 425: Părăsirea comenzii
(1) Părăsirea comenzii de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, în situaţii care ar fi
putut periclita nava militară sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) În cazul în care părăsirea comenzii s-a săvârşit în timpul luptei, de către comandantul unei nave militare sau al unei
grupări de nave militare, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 426: Neluarea măsurilor necesare în operaţiunile navale
Fapta comandantului unei nave militare sau grupări de nave militare care, fără a fi fost oprit prin vreun ordin sau fără a
fi fost împiedicat de misiunea specială pe care o avea:
a) nu ia măsurile necesare să atace, să lupte împotriva inamicului, să ajute o navă a statului român sau a unei ţări
aliate, urmărită de inamic ori angajată în luptă;
b) nu ia măsurile necesare pentru a distruge un convoi inamic;
c) nu urmăreşte navele de război sau comerciale ale inamicului
se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 427: Coborârea pavilionului
Coborârea pavilionului în timpul luptei, în scopul de a servi cauza inamicului, săvârşită de către comandantul unei nave
militare sau al unei grupări de nave militare, precum şi de către orice altă persoană ambarcată, se pedepseşte cu
închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 428: Coliziunea
(1) Fapta comandantului unei nave militare sau a oricărei persoane aflate la bordul navei, care a produs o coliziune sau
punerea pe uscat a navei, dacă fapta a avut ca urmare avarierea gravă a acesteia, se pedepseşte cu închisoarea de la
5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) În cazul în care fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3
ani.
(3) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârşită în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, se
pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 429: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 421-425, art. 427 şi art. 428 alin. (1) se pedepseşte.
Art. 430
Dispoziţiile art. 424-426, 428 şi 429 se aplică în mod corespunzător şi în cazul aeronavelor militare.
(la data 01-feb-2014 Art. 430 din partea II, titlul XI, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 38. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 431: Punerea în mişcare a acţiunii penale
Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute în art. 413-417 se pune în mişcare numai la sesizarea comandantului.
CAPIT OLUL II: Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili
Art. 432: Sustragerea de la serviciul militar în timp de război
Fapta persoanei care, în timp de război sau pe durata stării de asediu, îşi provoacă vătămări integrităţii corporale sau
sănătăţii, simulează o boală sau o infirmitate, foloseşte înscrisuri false sau orice alte mijloace, în scopul de a se
sustrage de la serviciul militar, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 433: Agresiunea împotriva santinelei
(1) Fapta persoanei care ameninţă sau loveşte santinela sau militarul aflat în serviciu de intervenţie, însoţire sau de
securitate se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.
(2) Dacă fapta este săvârşită prin folosirea unei arme sau de două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este
închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 434: Sustragerea de la luarea în evidenţa militară
(1) Sustragerea de la luarea în evidenţa militară, selecţia, stabilirea aptitudinilor şi a opţiunilor privind modul de
îndeplinire a îndatoririlor militare, în timp de pace, se pedepseşte cu amendă.
(2) Dacă fapta este săvârşită în timp de război sau pe durata stării de asediu, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5
ani.
Art. 435: Neprezentarea la încorporare sau concentrare
(1) Neprezentarea la încorporare, concentrare sau mobilizare în timp de război sau pe durata stării de asediu, în
termenul prevăzut în ordinul de chemare, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi neprezentarea celui încorporat sau concentrat la unitatea la care a fost
repartizat, precum şi a celui care, executând potrivit legii serviciul alternativ, nu se prezintă în termen la angajator.
(3) Termenele de prezentare prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se prelungesc cu 10 zile, în cazul în care cel chemat se
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află în străinătate.
Art. 436: Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă
(1) Jefuirea pe câmpul de luptă a morţilor sau răniţilor se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta prevăzută în alin. (1) care, fără să fie săvârşită pe câmpul de luptă,
este urmarea unor operaţii de război.
Art. 437: Folosirea emblemei Crucea Roşie în timpul operaţiunilor militare
Folosirea, fără drept, în timp de război sau pe durata stării de asediu, în legătură cu operaţiunile militare, a emblemei
ori denumirii de "Crucea Roşie" sau a celor asimilate acesteia se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

TITLUL XII: Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război
CAPIT OLUL I: Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii
Art. 438: Genocidul
(1) Săvârşirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, a uneia
dintre următoarele fapte:
a) uciderea de membri ai grupului;
b) vătămarea integrităţii fizice sau mintale a unor membri ai grupului;
c) supunerea grupului la condiţii de existenţă de natură să ducă la distrugerea fizică, totală sau parţială, a acestuia;
d) impunerea de măsuri vizând împiedicarea naşterilor în cadrul grupului;
e) transferul forţat de copii aparţinând unui grup în alt grup,
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sunt săvârşite în timp de război, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă.
(3) Înţelegerea în vederea săvârşirii infracţiunii de genocid se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(4) Incitarea la săvârşirea infracţiunii de genocid, comisă în mod direct, în public, se pedepseşte cu închisoarea de la 2
la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 439: Infracţiuni contra umanităţii
(1) Săvârşirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populaţii civile, a uneia dintre
următoarele fapte:
a) uciderea unor persoane;
b) supunerea unei populaţii sau părţi a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiţii de viaţă menite
să determine distrugerea fizică, totală sau parţială, a acesteia;
c) sclavia sau traficul de fiinţe umane, în special de femei sau copii;
d) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional, a unor persoane aflate în
mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea
altor măsuri de constrângere;
e) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită controlul în orice alt mod,
cauzându-i vătămări fizice sau psihice, ori suferinţe fizice sau psihice grave, ce depăşesc consecinţele sancţiunilor
admise de către dreptul internaţional;
f) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituţie, sterilizarea forţată sau detenţia ilegală a unei femei
rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a unei populaţii;
g) vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unor persoane;
h) provocarea dispariţiei forţate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub protecţia legii pentru o perioadă
îndelungată, prin răpire, arestare sau deţinere, la ordinul unui stat sau al unei organizaţii politice ori cu autorizarea,
sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată de libertate sau de
a furniza informaţii reale privind soarta care îi este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste informaţii au
fost solicitate;
i) întemniţarea sau altă formă de privare gravă de libertate, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional;
j) persecutarea unui grup sau a unei colectivităţi determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau
prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, naţional, etnic, cultural, religios,
sexual ori în funcţie de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internaţional;
k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferinţe mari sau vătămări ale integrităţii fizice sau psihice,
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute în alin. (1), săvârşite în cadrul unui regim instituţionalizat
de oprimare sistematică şi de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu intenţia de a menţine acest regim.
CAPIT OLUL II: Infracţiuni de război
Art. 440: Infracţiuni de război contra persoanelor
(1) Săvârşirea, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internaţional, asupra uneia sau mai multor persoane
protejate de dreptul internaţional umanitar, a uneia dintre următoarele fapte:
a) uciderea;
b) luarea de ostatici;
c) aplicarea de tratamente cu cruzime sau inumane, cauzându-i vătămări ale integrităţii fizice sau psihice ori suferinţe
fizice sau psihice grave, în special prin tortură sau mutilare;
d) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituţie, sterilizarea forţată sau detenţia ilegală a unei femei
rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a unei populaţii;
e) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional, a unor persoane aflate în
mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau un alt teritoriu ori prin folosirea altor
măsuri de constrângere;
f) aplicarea sau executarea unei pedepse severe, în special pedeapsa cu moartea sau o pedeapsă privativă de libertate,
împotriva unei persoane care nu a fost judecată în cadrul unei proceduri legale şi imparţiale, care să ofere garanţiile
impuse de dreptul internaţional;
g) expunerea unei persoane la un pericol de moarte sau atingere gravă adusă sănătăţii prin:
1. efectuarea asupra acesteia de experienţe cu privire la care ea nu a consimţit în mod voluntar, expres şi prealabil sau
care nu sunt necesare pentru sănătatea acesteia ori nu sunt efectuate în interesul său;
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2. prelevarea de ţesuturi sau organe de la aceasta în scopul transplantului, cu excepţia prelevării de sânge sau piele
efectuate în scop terapeutic, în conformitate cu principiile medicale general recunoscute şi cu consimţământul voluntar,
expres şi prealabil al persoanei;
3. supunerea acesteia la metode de tratament nerecunoscute medical, fără ca acestea să fie necesare pentru
sănătatea persoanei şi fără ca ea să fi consimţit, în mod voluntar, expres şi prealabil;
h) supunerea unei persoane la un tratament degradant,
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează recrutarea sau încorporarea minorilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani în
forţele armate sau în grupuri armate, precum şi determinarea acestora, prin orice mijloace, să participe activ la
ostilităţi.
(3) Rănirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a unui membru al forţelor armate inamice
sau a unui combatant al părţii inamice, după ce acesta s-a predat fără condiţii sau care a fost scos din luptă în orice
mod, se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Săvârşirea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional, a uneia dintre următoarele fapte:
a) menţinerea ilegală în detenţie sau întârzierea nejustificată a repatrierii uneia sau mai multor persoane dintre cele
prevăzute în alin. (5) lit. a);
b) transferarea, în mod direct sau indirect, de către un agent al puterii ocupante, a unei părţi a populaţiei civile căreia el
îi aparţine, în teritoriul ocupat;
c) constrângerea, prin violenţă sau ameninţare, a uneia sau mai multor persoane dintre cele prevăzute în alin. (5) lit. a)
să servească în forţele armate ale inamicului;
d) constrângerea resortisanţilor puterii inamice să ia parte la operaţiunile de război îndreptate împotriva ţării lor, se
pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(5) Persoanele protejate de dreptul internaţional umanitar sunt:
a) într-un conflict armat cu caracter internaţional: persoanele protejate în sensul Convenţiilor de la Geneva din 12
august 1949 şi al Protocolului Adiţional I din 8 iunie 1977, în special răniţii, bolnavii, naufragiaţii, prizonierii de război şi
civilii;
b) într-un conflict armat fără caracter internaţional: răniţii, bolnavii, naufragiaţii şi persoanele care nu participă direct la
ostilităţi şi care se găsesc sub puterea părţii inamice;
c) într-un conflict armat cu sau fără caracter internaţional: membrii forţelor armate şi combatanţii părţii inamice, care
au depus armele sau care, din orice altă cauză, nu se mai pot apăra şi care nu se află sub puterea părţii inamice.
Art. 441: Infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor drepturi
(1) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internaţional, jefuieşte sau, cu încălcarea
dreptului internaţional şi fără ca aceasta să fie justificată de necesităţi militare, distruge, îşi însuşeşte sau rechiziţionează
bunuri ale părţii inamice, aflate sub puterea părţii căreia îi aparţine făptuitorul, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la
10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Declararea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional, ca fiind stinse, suspendate sau inadmisibile în
justiţie drepturile şi acţiunile tuturor resortisanţilor părţii inamice sau ale unei părţi importante a acestora se pedepseşte
cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 442: Infracţiuni de război contra operaţiunilor umanitare şi emblemelor
(1) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional:
a) declanşează un atac împotriva personalului, instalaţiilor, materialului, unităţilor sau vehiculelor care participă la o
misiune de ajutor umanitar ori la o misiune de menţinere a păcii, conform Cartei Naţiunilor Unite, şi care se bucură de
protecţia pe care dreptul internaţional umanitar o garantează civililor sau bunurilor cu caracter civil;
b) declanşează un atac împotriva personalului, clădirilor, unităţilor sanitare sau mijloacelor de transport sanitare, care
utilizează semnele distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva, în conformitate cu dispoziţiile dreptului
internaţional umanitar, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, utilizează fără drept semnele
distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva, steagul de parlamentare, drapelul, insignele militare sau uniforma
inamicului ori ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, cauzând astfel moartea sau vătămarea corporală a uneia sau mai multor
persoane, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 443: Utilizarea de metode interzise în operaţiunile de luptă
(1) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional:
a) declanşează un atac prin mijloace militare împotriva populaţiei civile sau a unor civili care nu participă direct la
ostilităţi;
b) declanşează un atac prin mijloace militare împotriva bunurilor civile protejate ca atare de dreptul internaţional
umanitar, în special clădiri consacrate cultului religios, învăţământului, artei, ştiinţei, acţiunilor caritabile, monumentelor
istorice, spitalelor, locurilor unde bolnavii sau răniţii sunt adunaţi, precum şi împotriva oraşelor, satelor, locuinţelor sau
clădirilor neapărate ori zonelor demilitarizate sau asupra instalaţiilor ori echipamentelor ce conţin substanţe periculoase,
în măsura în care acestea nu sunt folosite ca obiective militare;
c) desfăşoară un atac prin mijloace militare, ştiind că el va cauza pierderi de vieţi omeneşti în rândul populaţiei civile,
răniri ale persoanelor civile, distrugeri de bunuri cu caracter civil, care ar fi vădit disproporţionate în raport cu ansamblul
avantajului militar concret şi direct aşteptat;
d) utilizează o persoană protejată de dispoziţiile dreptului internaţional umanitar pentru a evita ca anumite puncte,
zone sau forţe militare să devină ţintă a operaţiunilor militare ale părţii inamice;
e) utilizează, ca metodă de purtare a războiului, înfometarea deliberată a civililor, privându-i de bunurile indispensabile
supravieţuirii sau împiedicând, cu încălcarea dispoziţiilor dreptului internaţional umanitar, primirea ajutoarelor destinate
acestora;
f) declară sau ordonă că nu va exista îndurare pentru învinşi;
g) ucide sau răneşte, prin viclenie, un membru al forţelor armate inamice sau un combatant al forţelor inamice
se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
h) utilizează bunurile culturale protejate ca atare de dreptul internaţional umanitar, în special monumente istorice,
clădiri consacrate cultului religios, învăţământului, artei sau ştiinţei, pentru declanşarea unui atac prin mijloace militare
împotriva părţii inamice.
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(2) Desfăşurarea unui atac prin mijloace militare, în cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional, ştiind că ei va
cauza mediului înconjurător daune extinse, de durată şi grave, care ar fi vădit disproporţionate în raport cu ansamblul
avantajului militar concret şi direct aşteptat, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
Art. 444: Utilizarea de mijloace interzise în operaţiunile de luptă
Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internaţional:
a) utilizează otravă sau arme cu substanţe otrăvitoare;
b) utilizează gaze asfixiante, toxice sau asimilate şi orice lichide, materii sau procedee similare;
c) utilizează arme care cauzează suferinţe fizice inutile
se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Art. 445: Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte.

TITLUL XIII: Dispoziţii finale
Art. 446: Intrarea în vigoare
(1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia, cu excepţia
dispoziţiilor alin. (2) şi alin. (3), care intră în vigoare la 4 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea
I, a prezentului cod.
(2) Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu
modificările ulterioare, şi Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu modificările
ulterioare, se abrogă.
(3) În termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va
supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal.
-****Această lege a fost adoptată la data de 25 iunie 2009, în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia
României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa
comună din data de 22 iunie 2009.
PREŞEDINTELE C AMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 510 din data de 24 iulie 2009
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Codul vamal al României din 10 aprilie 2006
(la data 02-iun-2015 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 11/2015 )
(la data 25-iul-2006 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2006 )
(la data 19-iun-2006 actul a fost adoptat de Legea 86/2006 )
(la data 16-iun-2006 a se vedea referinte de aplicare din Norme Tehnice din 2006 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I: Dispoziţii generale
CAPIT OLUL I: Domeniul de aplicare şi definiţii
Art. 1
[textul din Art. 1 din titlul I, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 2
(1) Reglementările vamale se aplică în mod uniform pe întreg teritoriul vamal al României, în măsura în care nu există
dispoziţii contrare prevăzute în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.
(2) Introducerea sau scoaterea din ţară a mărfurilor, a mijloacelor de transport şi a oricăror alte bunuri este permisă
numai prin punctele de trecere a frontierei de stat.
(3) În punctele de trecere a frontierei de stat şi pe teritoriul ţării sunt organizate birouri vamale care funcţionează
potrivit legii.
(4) La trecerea frontierei de stat, mărfurile, mijloacele de transport şi orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal şi
aplicării reglementărilor vamale numai de autoritatea vamală.
Art. 3
(1) Teritoriul vamal al României cuprinde teritoriul statului român, delimitat de frontiera de stat a României, precum şi
marea teritorială a României, delimitată conform normelor dreptului internaţional şi legislaţiei române în materie.
(2) Teritoriul vamal al României include şi spaţiul aerian al teritoriului ţării şi al mării teritoriale.
Art. 4
[textul din Art. 4 din titlul I, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL II: Sistemul instituţional al autorităţii vamale
SECŢ IUNEA 1: Structura organizatorică a autorităţii vamale
Art. 5
(1) Activitatea autorităţii vamale se exercită prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile subordonate.
(la data 29-iun-2013 Art. 5, alin. (1) din titlul I, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 21 din Ordonanta urgenta 74/2013 )

(2) În cadrul birourilor vamale se pot înfiinţa puncte vamale.
Art. 6
(1) [textul din Art. 6, alin. (1) din titlul I, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 29-iun-2013 de Art. 21 din
Ordonanta urgenta 74/2013]
(2) Autoritatea vamală are o siglă ale cărei caracteristici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(3) Salarizarea, precum şi drepturile şi îndatoririle personalului vamal sunt cele prevăzute de lege pentru funcţionarii
publici şi de Statutul personalului vamal.
(4) Funcţiile generale şi specifice utilizate în Autoritatea Naţională a Vămilor, în direcţiile regionale vamale, în birourile şi
în punctele vamale se stabilesc prin lege.
Art. 7
(1) Direcţiile regionale vamale şi birourile vamale sunt unităţi subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor.
(2) Deschiderea de noi birouri vamale de frontieră sau închiderea celor existente se face prin hotărâre a Guvernului.
(3) Direcţiile regionale vamale, birourile vamale de interior şi punctele vamale se înfiinţează prin decizie a Autorităţii
Naţionale a Vămilor.
Art. 8
Autoritatea vamală îşi desfăşoară activitatea în sedii proprii sau, când acest lucru nu este posibil, în spaţii date în
folosinţă gratuită de către deţinătorii legali.
SECŢ IUNEA 2: Atribuţiile autorităţii vamale
Art. 9
(1) Autoritatea vamală exercită, în cadrul politicii vamale a statului, atribuţiile conferite prin reglementările vamale
pentru realizarea controlului vamal al mărfurilor introduse sau scoase din tară.
(2) Controlul vamal se efectuează la birourile şi punctele vamale de către personalul autorităţii vamale, sub îndrumarea
şi controlul direcţiilor regionale vamale şi ale Autorităţii Naţionale a Vămilor.
(3) În cazurile şi condiţiile prevăzute de prezentul cod şi de regulamentul vamal, controlul vamal se poate efectua şi în
alte locuri decât cele prevăzute la alin. (2).
Art. 10
(1) Autoritatea vamală are dreptul să efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport şi al mărfurilor, precum şi
al bunurilor şi valorilor aparţinând persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau la scoaterea lor din ţară.
(2) În cazul în care se refuză prezentarea, autoritatea vamală are dreptul să efectueze controlul vamal din proprie
iniţiativă, fără acordul titularului.
(3) Când există indicii temeinice de fraudă, se poate efectua, cu aprobarea şefului biroului vamal, controlul vamal
corporal sumar, cu respectarea normelor de igienă şi în încăperi separate, de către persoane de acelaşi sex cu
persoana controlată. Se consideră că există indicii temeinice de fraudă în situaţiile când agentul vamal:
a) descoperă în timpul controlului indicii cu privire la existenţa unor mărfuri nedeclarate sau ascunse;
b) deţine informaţii despre intenţia persoanei controlate de a săvârşi contravenţii sau infracţiuni vamale;
c) posedă date că persoana controlată a săvârşit contravenţii sau infracţiuni vamale;
d) constată comportamente neobişnuite din partea persoanei controlate.
(4) Controlul vamal corporal sumar nu are caracterul percheziţiei corporale prevăzute în Codul de procedură penală.
Art. 11
(1) Autoritatea vamală, când are informaţii cu privire la persoanele care, la trecerea frontierei de stat, ar transporta
droguri sau precursori ai acestora ascunşi în corpul lor, poate, pe baza consimţământului acestora, să le supună unui
examen de investigare medicală.
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(2) În caz de refuz, agentul vamal sesizează organul de urmărire penală competent, care poate proceda în
conformitate cu prevederile art. 190 alin. (2) sau (5) din Codul de procedură penală.
(la data 01-feb-2014 Art. 11, alin. (2) din titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 82, punctul 1. din titlul II din Legea 255/2013 )

(3) În caz de infracţiuni flagrante, personalul vamal procedează la constatarea acestora, potrivit prevederilor Codului
de procedură penală.
(la data 01-feb-2014 Art. 11, alin. (2) din titlul I, capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 82, punctul 2. din titlul II din Legea 255/2013 )

Art. 12
(1) Personalul vamal este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi are dreptul să conducă la sediul biroului vamal
persoanele suspecte de încălcarea reglementărilor vamale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii.
(2) Echipajele mobile ale autorităţii vamale, identificabile prin dotări şi însemne specifice, au dreptul de a opri mijloacele
de transport, în vederea verificării respectării reglementărilor vamale, folosind semnale formale specifice. Când
conducătorii mijloacelor de transport refuză să oprească, pot fi utilizate pentru imobilizare şi alte modalităţi prevăzute
de lege.
(3) În caz de infracţiuni flagrante, personalul vamal are obligaţia să îl înainteze de îndată procurorului pe făptuitor,
împreună cu lucrările efectuate şi cu mijloacele de probă.
Art. 13
(1) Personalul vamal abilitat are dreptul ca, în vederea efectuării controlului vamal în condiţiile legii, să urce la bordul
oricăror nave, inclusiv al celor militare, aflate în porturile maritime sau fluviale, precum şi în rada acestora.
(2) Comandantul sau, în absenţa acestuia, secundul navei comerciale ori militare este obligat să primească autoritatea
vamală, să o însoţească în timpul controlului şi să îi creeze posibilitatea de a verifica orice loc de pe navă susceptibil de
a ascunde mărfuri sau valori supuse reglementărilor vamale.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi aeronavelor comerciale sau militare aflate în aeroporturi, la sosirea ori
plecarea din ţară.
Art. 14
(1) Autoritatea vamală poate controla mărfurile supuse reglementărilor vamale în orice loc s-ar afla pe teritoriul ţării.
Pe durata controlului şi a verificărilor efectuate de personalul vamal cu atribuţii în acest domeniu se pot reţine, potrivit
legii, de la persoanele fizice şi juridice, documente de orice natură şi pe orice fel de suport, care pot facilita îndeplinirea
misiunii de control. Reţinerea documentelor se face pe baza unui proces-verbal.
(2) În acest scop, autoritatea vamală poate:
a) verifica, în condiţiile legii, clădiri, depozite, terenuri, mijloace de transport susceptibile de a transporta mărfuri supuse
unui regim vamal sau care ar trebui supuse unui regim vamal, precum şi orice alte obiective;
b) preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate, în vederea identificării şi
expertizării mărfurilor;
c) efectua investigaţii, supravegheri şi verificări în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a reglementărilor
vamale;
d) desfăşura activităţile necesare pentru gestionarea riscurilor;
e) exercita controlul ulterior la sediul agenţilor economici asupra schimbului de mărfuri dintre România şi alte ţări, în
scopul verificării respectării reglementărilor vamale;
f) identifica, pe bază de documente, persoanele care se află în raza de activitate a biroului vamal, precum şi persoanele
care au legătură cu mărfurile şi se află în locurile verificate potrivit lit. a);
g) participa, în condiţiile legii, la realizarea livrărilor supravegheate;
h) coopera direct cu alte instituţii centrale române sau cu administraţii vamale străine, în condiţiile legii şi cu respectarea
obligaţiilor ce decurg din convenţiile şi înţelegerile la care România este parte;
i) culege, prelucra şi utiliza informaţii specifice necesare pentru prevenirea şi combaterea încălcării reglementărilor
vamale, inclusiv prin gestionarea, potrivit legii, a unor baze de date privind schimbul de mărfuri.
Art. 15
Pentru efectuarea controlului vamal al mărfurilor şi, când este cazul, instituţiile şi orice alte persoane au obligaţia să
pună la dispoziţie autorităţii vamale, fără plată, datele şi informaţiile pe care le deţin referitoare la acele mărfuri. Aceste
date şi informaţii se transmit, în scris sau înregistrate pe alt suport material compatibil, în termenul solicitat.
Art. 16
(1) Organele poştale sunt obligate să prezinte pentru control, autorităţii vamale aflate în incinta oficiului poştal, coletele
şi trimiterile poştale internaţionale, cu respectarea normelor poştale.
(2) În exercitarea atribuţiilor de control, autoritatea vamală nu poate să aducă atingere secretului corespondenţei şi
trimiterilor poştale.
Art. 17
(1) Autoritatea vamală îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul vamal al României, în condiţiile stabilite prin prezentul
cod.
(2) Organele de poliţie şi alte autorităţi publice ce au, potrivit legii, competenţe în domeniul controlului fiscal, al
circulaţiei şi utilizării mărfurilor pe teritoriul vamal al României sunt obligate să anunţe de îndată autoritatea vamală cea
mai apropiată când constată încălcări ale reglementărilor vamale şi să depună la aceasta mărfurile care au făcut
obiectul acelor încălcări, precum şi documentele doveditoare.
Art. 18
(1) În scopul prevenirii încălcării reglementărilor vamale, se instituie o zonă specială de supraveghere vamală, cuprinsă
între limita exterioară a mării teritoriale şi frontiera de stat, precum şi o fâşie de 30 km în interiorul frontierei de stat.
(2) În zona specială de supraveghere vamală autoritatea vamală efectuează şi alte acţiuni specifice, prin înfiinţarea de
posturi de supraveghere vamală, permanente sau temporare, fixe ori mobile. Totodată, realizează controale inopinate,
urmăreşte şi identifică persoanele suspectate de încălcarea reglementărilor vamale.
SECŢ IUNEA 3: Drepturile şi obligaţiile autorităţii vamale
Art. 19
Autoritatea Naţională a Vămilor şi direcţiile regionale vamale exercită coordonarea, îndrumarea şi controlul efectuării
operaţiunilor realizate de birourile vamale, asigurând aplicarea uniformă a reglementărilor vamale.
Art. 20
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Birourile vamale efectuează operaţiunile de control şi supraveghere vamală în cazurile şi în condiţiile prevăzute de
reglementările vamale.
Art. 21
Autoritatea vamală comunică, în condiţiile legii, la cererea ministerelor şi a altor instituţii centrale, precum şi a Băncii
Naţionale a României, date privind operaţiunile vamale care le sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor lor prevăzute
de lege.
SECŢ IUNEA 4: Personalul vamal. Drepturi şi obligaţii
Art. 22
Personalul vamal cuprinde funcţionarii numiţi în funcţia publică în cadrul sistemului instituţional al autorităţii vamale.
Art. 23
Condiţiile de recrutare, de numire în funcţia publică, de promovare şi evaluare, precum şi de încetare a raportului de
serviciu se stabilesc prin legislaţia aplicabilă funcţionarilor publici şi personalului vamal.
Art. 24
Personalul vamal poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne, ecusoane distincte şi, după caz, echipament de
protecţie, care se atribuie gratuit. Modelul şi durata de întrebuinţare ale acestora se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.
Art. 25
(1) Personalul vamal îşi exercită atribuţiile în cadrul operaţiunilor de control şi supraveghere vamală numai pe baza
legitimaţiilor de serviciu, în care sunt înscrise competenţele conferite prin normele legale.
(2) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin autorităţii vamale în exercitarea atribuţiilor care le
revin.
Art. 26
Personalul vamal, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, beneficiază de ocrotirea specială prevăzută de lege pentru
ofiţerii de poliţie.
Art. 27
(1) Personalul vamal care are dreptul de a purta şi a face uz de armă, în conformitate cu normele legale privind regimul
armelor şi al muniţiilor, se stabileşte de conducătorul Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu aprobarea ministrului finanţelor
publice.
(2) Condiţiile în care personalul vamal are dreptul să deţină şi să poarte arme se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Art. 28
Personalul vamal, indiferent de funcţia deţinută, este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi a operaţiunilor
efectuate, precum şi a oricăror documente, date şi informaţii despre care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de
serviciu şi care nu sunt, potrivit legii, informaţii de interes public.
Art. 29
Personalul vamal este obligat să fie loial instituţiei, să aibă o atitudine corectă şi integră, acţionând cu competenţă şi
fermitate pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea încălcării reglementărilor vamale.
Art. 30
Autoritatea Naţională a Vămilor realizează formarea şi perfecţionarea personalului vamal prin Şcoala de Finanţe Publice
şi Vamă, precum şi prin programe de formare specializată în administraţia publică.
C AP IT O LU L III: Dispoziţii generale privind drepturile şi obligaţiile persoanelor cu privire la
reglementările vamale
SECŢ IUNEA 1: Dreptul de reprezentare
Art. 31
[textul din Art. 31 din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
SECŢ IUNEA 2: Agenţi economici autorizaţi
Art. 32
[textul din Art. 32 din titlul I, capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
SECŢ IUNEA 3: Decizii privind aplicarea reglementărilor vamale
Art. 33
[textul din Art. 33 din titlul I, capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 34
[textul din Art. 34 din titlul I, capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 35
[textul din Art. 35 din titlul I, capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 36
[textul din Art. 36 din titlul I, capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
SECŢ IUNEA 4: Informaţii
Art. 37
[textul din Art. 37 din titlul I, capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 38
(1) Autoritatea Naţională a Vămilor emite informaţii tarifare obligatorii sau informaţii obligatorii în materie de origine, la
solicitarea scrisă a persoanei interesate, conform regulamentului vamal.
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) obligă autoritatea vamală în faţa solicitantului numai în privinţa clasificării tarifare a
mărfurilor sau pentru determinarea originii mărfurilor. Informaţiile obligă autoritatea vamală doar pentru mărfurile care
sunt vămuite după data la care au fost furnizate informaţiile.
(3) Titularul informaţiei tarifare obligatorii trebuie să facă dovada că mărfurile declarate sunt conforme în toate
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privinţele cu cele descrise în informaţia obligatorie.
(4) Titularul unei informaţii obligatorii în materie
circumstanţele care au dus la determinarea originii
obligatorie.
Art. 39
[textul din Art. 39 din titlul I, capitolul III, sectiunea
96/2020]
SECŢ IUNEA 5: Alte dispoziţii
Art. 40
[textul din Art. 40 din titlul I, capitolul III, sectiunea
96/2020]
Art. 41
[textul din Art. 41 din titlul I, capitolul III, sectiunea
96/2020]
Art. 42
[textul din Art. 42 din titlul I, capitolul III, sectiunea
96/2020]
Art. 43
[textul din Art. 43 din titlul I, capitolul III, sectiunea
96/2020]
Art. 44
[textul din Art. 44 din titlul I, capitolul III, sectiunea
96/2020]

de origine trebuie să facă dovada că mărfurile declarate şi
sunt conforme în toate privinţele cu cele descrise în informaţia
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta

5 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
5 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
5 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
5 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
5 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta

TITLUL II: Elemente pe baza cărora se aplică drepturile de import sau export ori celelalte
măsuri prevăzute pentru schimbul internaţional de mărfuri
CAPIT OLUL I: T ariful vamal şi clasificarea tarifară a mărfurilor
Art. 45
[textul din Art. 45 din titlul II, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 46
[textul din Art. 46 din titlul II, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 47
[textul din Art. 47 din titlul II, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 48
[textul din Art. 48 din titlul II, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 49
[textul din Art. 49 din titlul II, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL II: Originea mărfurilor
SECŢ IUNEA 1: Originea nepreferenţială
Art. 50
[textul din Art. 50 din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 51
[textul din Art. 51 din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 52
[textul din Art. 52 din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 53
[textul din Art. 53 din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
SECŢ IUNEA 2: Originea preferenţială
Art. 54
[textul din Art. 54 din titlul II, capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 55
[textul din Art. 55 din titlul II, capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
CAPIT OLUL III: Valoarea în vamă a mărfurilor
Art. 56
[textul din Art. 56 din titlul II, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 57
(1) Procedura de determinare a valorii în vamă este cea prevăzută în Acordul privind aplicarea articolului VII al
Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, cu modificările ulterioare.
(2) La valoarea în vamă, conform prevederilor art. 1 din acordul prevăzut la alin. (1), în măsura în care au fost
efectuate, dar nu au fost cuprinse în preţ, se includ:
a) cheltuielile de transport al mărfurilor importate până la frontiera română;
b) cheltuielile de încărcare, de descărcare şi de manipulare, conexe transportului, ale mărfurilor din import aferente
parcursului extern;
c) costul asigurării pe parcurs extern.
(3) Cu condiţia de a fi evidenţiată separat de preţul efectiv plătit sau de plătit, nu se include în valoarea în vamă
valoarea dobânzilor stabilită în conformitate cu acordurile de finanţare încheiate de cumpărător cu privire la mărfurile
importate, indiferent dacă finanţarea este acordată de vânzător sau de altă persoană, cu condiţia ca acordurile de
finanţare să fi fost încheiate în scris şi ca, dacă i se solicită, cumpărătorul să poată demonstra că:
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a) astfel de mărfuri sunt vândute efectiv la preţul declarat ca preţ efectiv plătit sau de plătit;
b) rata dobânzii pretinsă nu depăşeşte nivelul uzual pentru astfel de tranzacţii în ţara şi la momentul în care s-a acordat
finanţarea.
(4) Când determinarea definitivă a valorii în vamă nu se poate efectua imediat, importatorul are dreptul de a ridica
mărfurile din vamă, la cerere, cu condiţia să constituie o garanţie în forma acceptată de autoritatea vamală.
(5) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la ridicarea mărfii, importatorul nu prezintă documente concludente
privind determinarea valorii în vamă, autoritatea vamală procedează la executarea garanţiei, operaţiunea de plasare a
mărfurilor sub un regim vamal fiind considerată încheiată.
(6) Prin regulamentul vamal se pot stabili reguli specifice pentru determinarea valorii în vamă a suporturilor informatice
pentru echipamentele de prelucrare a datelor conţinând date sau instrucţiuni, precum şi pentru mărfurile perisabile care
sunt livrate, în mod uzual, în regim comercial de vânzare în consignaţie.
Art. 58
[textul din Art. 58 din titlul II, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 59
[textul din Art. 59 din titlul II, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]

TITLUL III: Dispoziţii aplicabile mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al României până la
stabilirea unei destinaţii vamale
CAPIT OLUL I: Introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al României
Art. 60
[textul din Art. 60 din titlul III, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 61
[textul din Art. 61 din titlul III, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 62
[textul din Art. 62 din titlul III, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 63
[textul din Art. 63 din titlul III, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 64
[textul din Art. 64 din titlul III, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 65
[textul din Art. 65 din titlul III, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL II: Prezentarea mărfurilor la vamă
Art. 66
[textul din Art. 66 din titlul III, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 67
[textul din Art. 67 din titlul III, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 68
[textul din Art. 68 din titlul III, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL III: Descărcarea mărfurilor prezentate în vamă
Art. 69
[textul din Art. 69 din titlul III, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 70
[textul din Art. 70 din titlul III, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL IV: Obligaţia de a atribui o destinaţie vamală mărfurilor prezentate la vamă
Art. 71
[textul din Art. 71 din titlul III, capitolul IV a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 72
[textul din Art. 72 din titlul III, capitolul IV a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL V: Depozitarea temporară a mărfurilor
Art. 73
[textul din Art. 73 din titlul III, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 74
[textul din Art. 74 din titlul III, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 75
[textul din Art. 75 din titlul III, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 76
[textul din Art. 76 din titlul III, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL VI: Dispoziţii aplicabile mărfurilor străine care au circulat sub un regim de tranzit
Art. 77
[textul din Art. 77 din titlul III, capitolul VI a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 78
[textul din Art. 78 din titlul III, capitolul VI a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL VII: Alte dispoziţii
Art. 79
[textul din Art. 79 din titlul III, capitolul VII a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 80
[textul din Art. 80 din titlul III, capitolul VII a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]

TITLUL IV: Destinaţia vamală
CAPIT OLUL I: Introducere
Art. 81
[textul din Art. 81 din titlul IV, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL II: Plasarea mărfurilor sub un regim vamal
Art. 82
[textul din Art. 82 din titlul IV, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
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Art. 83
(la data 02-dec-2011 Art. 83 din titlul IV, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 9129/2011 )
(la data 04-feb-2007 Art. 83 din titlul IV, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 410/2007 )

(1) În funcţie de felul mărfurilor şi de regimul vamal care poate fi utilizat, Autoritatea Naţională a Vămilor poate stabili,
prin decizie, ca numai unele birouri vamale să fie competente să procedeze la efectuarea controlului vamal şi la
aplicarea reglementărilor vamale.
(2) Decizia Autorităţii Naţionale a Vămilor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 84
[textul din Art. 84 din titlul IV, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL III: Declaraţia în scris. Procedura normală
Art. 85
[textul din Art. 85 din titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 86
[textul din Art. 86 din titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 87
[textul din Art. 87 din titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 88
[textul din Art. 88 din titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 89
[textul din Art. 89 din titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 90
[textul din Art. 90 din titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 91
[textul din Art. 91 din titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 92
[textul din Art. 92 din titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 93
[textul din Art. 93 din titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 94
(1) Autoritatea vamală poate lua măsuri de marcare sau sigilare a mărfurilor, precum şi a compartimentelor din
mijloacele de transport în care se află mărfurile, când este necesară identificarea mărfurilor pentru a se asigura
respectarea condiţiilor care reglementează regimul vamal.
(2) Marcajele sau sigiliile nu pot fi înlăturate decât de autoritatea vamală ori cu permisiunea acesteia, cu excepţia
cazului fortuit sau de forţă majoră, când operaţiunea este necesară pentru a salva integritatea mărfurilor ori a
mijloacelor de transport. În această situaţie, autoritatea vamală este înştiinţată imediat, justificându-se prin orice mijloc
de probă măsura luată.
Art. 95
[textul din Art. 95 din titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 96
[textul din Art. 96 din titlul IV, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL IV: Declaraţia în scris. Procedura simplificată
Art. 97
[textul din Art. 97 din titlul IV, capitolul IV a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL V: Alte declaraţii
Art. 98
[textul din Art. 98 din titlul IV, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 99
[textul din Art. 99 din titlul IV, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL VI: Controlul ulterior al declaraţiilor
Art. 100
(1) Autoritatea vamală are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea
liberului de vamă, să modifice declaraţia vamală.
(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea vamală verifică orice documente, registre şi evidenţe
referitoare la mărfurile vămuite sau la operaţiunile comerciale ulterioare în legătură cu aceste mărfuri. Controlul se
poate face la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional
în operaţiunile menţionate sau al oricărei alte persoane care se află în posesia acestor acte ori deţine informaţii în
legătură cu acestea. De asemenea, poate fi făcut şi controlul fizic al mărfurilor, dacă acestea mai există.
(3) Când după reverificarea declaraţiei sau după controlul ulterior rezultă că dispoziţiile care reglementează regimul
vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informaţii inexacte sau incomplete, autoritatea vamală ia măsuri pentru
regularizarea situaţiei, ţinând seama de noile elemente de care dispune.
(4) Autoritatea vamală stabileşte modelul documentului necesar pentru regularizarea situaţiei, precum şi instrucţiunile
de completare a acestuia.
(5) În cazul în care se constată că a luat naştere o datorie vamală sau că au fost sume plătite în plus, autoritatea
vamală ia măsuri pentru încasarea diferenţelor în minus sau rambursarea sumelor plătite în plus, cu respectarea
dispoziţiilor legale.
(6) În cadrul controlului ulterior al declaraţiilor, autoritatea vamală stabileşte potrivit alin. (3) şi diferenţele în plus sau în
minus privind alte taxe şi impozite datorate statului în cadrul operaţiunilor vamale, luând măsuri pentru încasarea
diferenţelor în minus constatate. Diferenţele în plus privind aceste taxe şi impozite se restituie potrivit normelor legale
care le reglementează.
(7) Când încălcarea reglementărilor vamale constituie, după caz, contravenţie sau infracţiune, autoritatea vamală este
obligată să aplice sancţiunile contravenţionale sau să sesizeze organele de urmărire penală.
(8) Declaraţia vamală acceptată şi înregistrată, precum şi documentul prevăzut la alin. (4) constituie titlu de creanţă.

TITLUL V: Regimuri vamale
CAPIT OLUL I: Punerea în liberă circulaţie
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Art. 101
[textul din Art. 101 din titlul V, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 102
[textul din Art. 102 din titlul V, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 103
[textul din Art. 103 din titlul V, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 104
[textul din Art. 104 din titlul V, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 105
[textul din Art. 105 din titlul V, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 106
[textul din Art. 106 din titlul V, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL II: Regimuri suspensive şi regimuri vamale economice
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii comune
Art. 107
[textul din Art. 107 din titlul V, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 108
[textul din Art. 108 din titlul V, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 109
[textul din Art. 109 din titlul V, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 110
[textul din Art. 110 din titlul V, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 111
[textul din Art. 111 din titlul V, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 112
[textul din Art. 112 din titlul V, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
SECŢ IUNEA 2: T ranzitul
Art. 113
[textul din Art. 113 din titlul V, capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 114
[textul din Art. 114 din titlul V, capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 115
[textul din Art. 115 din titlul V, capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 116
[textul din Art. 116 din titlul V, capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 117
[textul din Art. 117 din titlul V, capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 118
[textul din Art. 118 din titlul V, capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
SECŢ IUNEA 3: Antrepozitarea vamală
Art. 119
[textul din Art. 119 din titlul V, capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 120
[textul din Art. 120 din titlul V, capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 121
[textul din Art. 121 din titlul V, capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 122
[textul din Art. 122 din titlul V, capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 123
[textul din Art. 123 din titlul V, capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 124
[textul din Art. 124 din titlul V, capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 125
[textul din Art. 125 din titlul V, capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
pag. 7

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Codul Vamal din 2006 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

Art. 126
[textul din Art. 126 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 127
[textul din Art. 127 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 128
[textul din Art. 128 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 129
[textul din Art. 129 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 130
[textul din Art. 130 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 131
[textul din Art. 131 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 132
[textul din Art. 132 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 133
[textul din Art. 133 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
SECŢ IUNEA 4: Perfecţionarea activă
Art. 134
[textul din Art. 134 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 135
[textul din Art. 135 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 136
[textul din Art. 136 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 137
[textul din Art. 137 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 138
[textul din Art. 138 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 139
[textul din Art. 139 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 140
[textul din Art. 140 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 141
[textul din Art. 141 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 142
[textul din Art. 142 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 143
[textul din Art. 143 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 144
[textul din Art. 144 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 145
[textul din Art. 145 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 146
[textul din Art. 146 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 147
[textul din Art. 147 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 148
[textul din Art. 148 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
Art. 149
[textul din Art. 149 din titlul V, capitolul II, sectiunea
96/2020]
pag. 8

3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta

4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
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SECŢ IUNEA 5: T ransformarea sub control vamal
Art. 150
[textul din Art. 150 din titlul V, capitolul II, sectiunea 5 a fost
96/2020]
Art. 151
[textul din Art. 151 din titlul V, capitolul II, sectiunea 5 a fost
96/2020]
Art. 152
[textul din Art. 152 din titlul V, capitolul II, sectiunea 5 a fost
96/2020]
Art. 153
[textul din Art. 153 din titlul V, capitolul II, sectiunea 5 a fost
96/2020]
Art. 154
[textul din Art. 154 din titlul V, capitolul II, sectiunea 5 a fost
96/2020]
Art. 155
[textul din Art. 155 din titlul V, capitolul II, sectiunea 5 a fost
96/2020]
Art. 156
[textul din Art. 156 din titlul V, capitolul II, sectiunea 5 a fost
96/2020]
SECŢ IUNEA 6: Admiterea temporară
Art. 157
[textul din Art. 157 din titlul V, capitolul II, sectiunea 6 a fost
96/2020]
Art. 158
[textul din Art. 158 din titlul V, capitolul II, sectiunea 6 a fost
96/2020]
Art. 159
[textul din Art. 159 din titlul V, capitolul II, sectiunea 6 a fost
96/2020]
Art. 160
[textul din Art. 160 din titlul V, capitolul II, sectiunea 6 a fost
96/2020]
Art. 161
[textul din Art. 161 din titlul V, capitolul II, sectiunea 6 a fost
96/2020]
Art. 162
[textul din Art. 162 din titlul V, capitolul II, sectiunea 6 a fost
96/2020]
Art. 163
[textul din Art. 163 din titlul V, capitolul II, sectiunea 6 a fost
96/2020]
Art. 164
[textul din Art. 164 din titlul V, capitolul II, sectiunea 6 a fost
96/2020]
SECŢ IUNEA 7: Perfecţionarea pasivă
Art. 165
[textul din Art. 165 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost
96/2020]
Art. 166
[textul din Art. 166 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost
96/2020]
Art. 167
[textul din Art. 167 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost
96/2020]
Art. 168
[textul din Art. 168 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost
96/2020]
Art. 169
[textul din Art. 169 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost
96/2020]
Art. 170
[textul din Art. 170 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost
96/2020]
Art. 171
[textul din Art. 171 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost
96/2020]
Art. 172
[textul din Art. 172 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost
96/2020]
Art. 173
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abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta

abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta

abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
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[textul din Art. 173 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost abrogat la
96/2020]
Art. 174
[textul din Art. 174 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost abrogat la
96/2020]
Art. 175
[textul din Art. 175 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost abrogat la
96/2020]
Art. 176
[textul din Art. 176 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost abrogat la
96/2020]
Art. 177
[textul din Art. 177 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost abrogat la
96/2020]
Art. 178
[textul din Art. 178 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost abrogat la
96/2020]
Art. 179
[textul din Art. 179 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost abrogat la
96/2020]
Art. 180
[textul din Art. 180 din titlul V, capitolul II, sectiunea 7 a fost abrogat la
96/2020]
CAPIT OLUL III: Exportul
Art. 181
[textul din Art. 181 din titlul V, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020
Art. 182
[textul din Art. 182 din titlul V, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020

12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta

de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]

TITLUL VI: Alte destinaţii vamale
CAPIT OLUL I: Zone libere şi antrepozite libere
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 183
[textul din Art. 183 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1
96/2020]
Art. 184
[textul din Art. 184 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1
96/2020]
Art. 185
[textul din Art. 185 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1
96/2020]
Art. 186
[textul din Art. 186 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1
96/2020]
SECŢ IUNEA 2: Plasarea mărfurilor în zone libere sau antrepozite libere
Art. 187
[textul din Art. 187 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1
96/2020]
Art. 188
[textul din Art. 188 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1
96/2020]
SECŢ IUNEA 3: Funcţionarea zonelor libere şi a antrepozitelor libere
Art. 189
[textul din Art. 189 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1
96/2020]
Art. 190
[textul din Art. 190 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1
96/2020]
Art. 191
[textul din Art. 191 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1
96/2020]
Art. 192
[textul din Art. 192 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1
96/2020]
Art. 193
[textul din Art. 193 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1
96/2020]
Art. 194
[textul din Art. 194 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 3 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1
96/2020]
SECŢ IUNEA 4: Scoaterea mărfurilor din zonele libere sau din antrepozitele libere
Art. 195
[textul din Art. 195 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1
96/2020]
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din Ordonanta urgenta
din Ordonanta urgenta
din Ordonanta urgenta
din Ordonanta urgenta

din Ordonanta urgenta
din Ordonanta urgenta

din Ordonanta urgenta
din Ordonanta urgenta
din Ordonanta urgenta
din Ordonanta urgenta
din Ordonanta urgenta
din Ordonanta urgenta

din Ordonanta urgenta
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Art. 196
[textul din Art. 196 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 197
[textul din Art. 197 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 198
[textul din Art. 198 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 199
[textul din Art. 199 din titlul VI, capitolul I, sectiunea 4 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
CAPIT OLUL II: Reexportul, distrugerea şi abandonul
Art. 200
[textul din Art. 200 din titlul VI, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]

TITLUL VII: Mărfuri care părăsesc teritoriul vamal al României
Art. 201
[textul din Art. 201
Art. 202
[textul din Art. 202
Art. 203
[textul din Art. 203
Art. 204
[textul din Art. 204
Art. 205
[textul din Art. 205

din titlul VII a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
din titlul VII a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
din titlul VII a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
din titlul VII a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
din titlul VII a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]

TITLUL VIII: Operaţiuni privilegiate
CAPIT OLUL I: Scutiri de taxe vamale
Art. 206
[textul din Art. 206 din titlul VIII, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL II: Mărfuri returnate
Art. 207
[textul din Art. 207 din titlul VIII, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 208
[textul din Art. 208 din titlul VIII, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 209
[textul din Art. 209 din titlul VIII, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL III: Produse de pescuit maritim şi alte produse obţinute din mare
Art. 210
[textul din Art. 210 din titlul VIII, capitolul III a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]

TITLUL IX: Datoria vamală
CAPIT OLUL I: Garantarea cuantumului datoriei vamale
Art. 211
[textul din Art. 211 din titlul IX, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 212
[textul din Art. 212 din titlul IX, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 213
[textul din Art. 213 din titlul IX, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 214
[textul din Art. 214 din titlul IX, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 215
[textul din Art. 215 din titlul IX, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 216
[textul din Art. 216 din titlul IX, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 217
[textul din Art. 217 din titlul IX, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 218
[textul din Art. 218 din titlul IX, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 219
[textul din Art. 219 din titlul IX, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 220
[textul din Art. 220 din titlul IX, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 221
[textul din Art. 221 din titlul IX, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 222
[textul din Art. 222 din titlul IX, capitolul I a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL II: Naşterea datoriei vamale
Art. 223
[textul din Art. 223 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 224
[textul din Art. 224 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 225
[textul din Art. 225 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
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Art. 226
[textul din Art. 226 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 227
[textul din Art. 227 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 228
[textul din Art. 228 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 229
[textul din Art. 229 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 230
[textul din Art. 230 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 231
[textul din Art. 231 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 232
[textul din Art. 232 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 233
[textul din Art. 233 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 234
[textul din Art. 234 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 235
[textul din Art. 235 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 236
[textul din Art. 236 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 237
[textul din Art. 237 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 238
[textul din Art. 238 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 239
[textul din Art. 239 din titlul IX, capitolul II a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL III: Recuperarea cuantumului datoriei vamale
SE C Ţ IU NE A 1: Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului
drepturilor
Art. 240
[textul din Art. 240 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 241
[textul din Art. 241 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 242
[textul din Art. 242 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 243
[textul din Art. 243 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 244
[textul din Art. 244 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
SECŢ IUNEA 2: T ermene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor
Art. 245
[textul din Art. 245 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 246
[textul din Art. 246 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 247
[textul din Art. 247 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 248
[textul din Art. 248 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 249
[textul din Art. 249 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 250
[textul din Art. 250 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 251
[textul din Art. 251 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 252
[textul din Art. 252 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 253
[textul din Art. 253 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
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96/2020]
Art. 254
[textul din Art. 254 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
Art. 255
[textul din Art. 255 din titlul IX, capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta
96/2020]
CAPIT OLUL IV: Stingerea datoriei vamale
Art. 256
[textul din Art. 256 din titlul IX, capitolul IV a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 257
[textul din Art. 257 din titlul IX, capitolul IV a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
CAPIT OLUL V: Rambursarea şi remiterea drepturilor
Art. 258
[textul din Art. 258 din titlul IX, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 259
[textul din Art. 259 din titlul IX, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 260
[textul din Art. 260 din titlul IX, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 261
[textul din Art. 261 din titlul IX, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 262
[textul din Art. 262 din titlul IX, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 263
[textul din Art. 263 din titlul IX, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 264
[textul din Art. 264 din titlul IX, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 265
[textul din Art. 265 din titlul IX, capitolul V a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]

TITLUL X: Dreptul la acţiune
Art. 266
[textul din Art. 266 din titlul X a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 267
[textul din Art. 267 din titlul X a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 268
[textul din Art. 268 din titlul X a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]

TITLUL XI: Prohibiţii şi restricţii
Art. 269
(1) Sunt considerate prohibite toate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României
este, potrivit legii, interzisă cu orice titlu.
(2) Sunt considerate ca restricţionate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României
este supusă unor condiţii sau îndeplinirii unor formalităţi speciale.
(3) Când introducerea sau scoaterea nu este permisă decât cu prezentarea unei autorizaţii speciale, mărfurile sunt
prohibite dacă nu sunt însoţite de un astfel de document sau dacă acesta nu este valabil.

TITLUL XII: Sancţiuni
SECŢ IUNEA 1: Infracţiuni
Art. 270
Introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite
pentru control vamal, constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi
interzicerea unor drepturi.
(2) Constituie, de asemenea, infracţiune de contrabandă şi se pedepseşte potrivit alin. (1):
a) introducerea în sau scoaterea din ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul
vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a
mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mare de 40.000 lei în cazul
celorlalte bunuri sau mărfuri;
b) introducerea în sau scoaterea din ţară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal,
prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă
valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor
şi mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;
c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal.
(la data 23-iun-2010 Art. 270, alin. (2) din titlul XII, sectiunea 1 modificat de Art. IX, punctul 1. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

(3) Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deţinerea, producerea,
transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate
sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
(la data 23-iun-2010 Art. 270, alin. (2) din titlul XII, sectiunea 1 completat de Art. IX, punctul 2. din Ordonanta urgenta 54/2010 )
(la data 16-ian-2014 Art. 270, alin. (3) din titlul XII, sectiunea 1 a se vedea recurs in interesul legii Decizia 17/2013 )
(la data 28-ian-2016 Art. 270, alin. (3) din titlul XII, sectiunea 1 a fost in legatura cu Decizia 32/2015 )

Art. 271
Introducerea în sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, materiale explozibile, precursori de explozivi
restricţionaţi, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanţe radioactive, substanţe toxice, deşeuri, reziduuri
ori materiale chimice periculoase constituie infracţiunea de contrabandă calificată şi se pedepseşte cu închisoare de la 3
la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare.
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(la data 01-apr-2018 Art. 271 din titlul XII, sectiunea 1 modificat de Art. 30 din capitolul VI din Legea 49/2018 )

Art. 272
Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau
bunuri ori la alte cantităţi de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă constituie infracţiunea de folosire de acte
nereale şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 273
Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infracţiunea
de folosire de acte falsificate şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 274
Faptele prevăzute la art. 270-273, săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe
persoane împreună, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 275
Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 270-274 se pedepseşte.
Art. 276
[textul din Art. 276 din titlul XII, sectiunea 1 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 82, punctul 4. din titlul II din Legea
255/2013]
Art. 277
[textul din Art. 277 din titlul XII, sectiunea 1 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 82, punctul 4. din titlul II din Legea
255/2013]
Art. 278
[textul din Art. 278 din titlul XII, sectiunea 1 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 82, punctul 4. din titlul II din Legea
255/2013]
SECŢ IUNEA 2: Contravenţii
Art. 279
Faptele care constituie contravenţii la reglementările vamale, procedura de constatare şi sancţionare a acestora se
stabilesc prin regulamentul vamal, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Art. 280
(1) Contravenţiile vamale săvârşite în incintele vamale şi în locurile unde se desfăşoară operaţiuni sub supraveghere
vamală se constată şi se sancţionează de persoanele împuternicite de către autoritatea vamală.
(2) În cazul în care contravenţiile vamale sunt constatate de organele de poliţie sau de alte organe cu atribuţii de
control, în alte locuri decât cele prevăzute la alin. (1), acestea au obligaţia de a prezenta de îndată actele
constatatoare la autoritatea vamală cea mai apropiată, împreună cu mărfurile care fac obiectul contravenţiei.
(3) După verificarea încadrării faptei în reglementările vamale, autoritatea vamală aplică amenda şi dispune, după caz,
reţinerea bunurilor, în vederea confiscării.
(4) Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice.
Art. 281
(1) Dispoziţiile art. 279 şi 280 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 alin. (1) şi (3) şi art. 29.
(2) Organele competente vor crea o bază de date comună pentru implementarea contravenţiilor la regimul vamal, în
administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la încheierea protocolului dintre
acestea.
(la data 23-iun-2010 Art. 281 din titlul XII, sectiunea 2 completat de Art. IX, punctul 3. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

TITLUL XIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 282
Dispoziţiile specifice aplicabile călătorilor şi altor persoane fizice se stabilesc prin regulamentul vamal.
Art. 283
Termenele prevăzute în prezentul cod şi în alte reglementări vamale se calculează potrivit normelor prevăzute în Codul
de procedură civilă.
Art. 284
[textul din Art. 284 din titlul XIII a fost abrogat la 12-iun-2020 de Art. 1 din Ordonanta urgenta 96/2020]
Art. 285
Autoritatea Naţională a Vămilor este desemnată ca autoritate competentă să aplice pentru România, la data aderării la
Uniunea Europeană, prevederile Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată
la 26 iulie 1995, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană - JO C 316, 27 noiembrie 1995, p. 34 - şi
ale Convenţiei cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale, încheiată la 18 decembrie
1997, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană - JO C 24, 23 ianuarie 1998, p. 2.
Art. 286
Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, va aproba prin hotărâre regulamentul de aplicare a Codului
vamal, care intră în vigoare la aceeaşi dată cu prezentul cod.
Art. 287
Dispoziţiile cuprinse în prezentul cod şi în alte reglementări vamale privind plata, garantarea, înscrierea în evidenţele
contabile, stingerea datoriei vamale şi remiterea drepturilor de import, cu excepţia art. 163 şi 247 din prezentul cod, se
aplică în mod corespunzător şi pentru taxa pe valoarea adăugată şi pentru accize care, potrivit Codului fiscal, sunt în
atribuţiile autorităţii vamale.
Art. 288
(1) Prezentul cod intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă: Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare; art. 7 din Ordonanţa
Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 213 din 31 august 1993, aprobată cu modificări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Declararea electronică şi sistemele automatizate pentru punerea în aplicare a gestiunii de risc şi schimbul electronic
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de date între birourile vamale de intrare, import, export şi ieşire, prevăzute la art. 40, 60-62 şi 202-204, se pun în
aplicare în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului cod.
(4) Dispoziţiile cuprinse la art. 245 alin. (2) şi (3), art. 247, art. 252 şi art. 255 alin. (2) şi (3) intră în vigoare la data
aderării României la Uniunea Europeană.
-****Prezenta lege asigură aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar,
cu modificările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 302/1992.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din
Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE C AMEREI DEPUTAŢILOR,
DANIELA POPA
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 350 din data de 19 aprilie 2006
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Standarde naţionale din 13 iunie 2002 de protecţie a informaţiilor clasificate în România
(la data 05-iul-2002 actul a fost aprobat de Hotarirea 585/2002 )

CAPIT OLUL I: DISPOZIŢ II GENERALE
Art. 1
Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România cuprind normele de aplicare a Legii nr.
182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate referitoare la:
a) clasificările informaţiilor secrete de stat şi normele privind măsurile minime de protecţie în cadrul fiecărei clase;
b) obligaţiile şi răspunderile autorităţilor şi instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale altor persoane juridice de
drept public sau privat privind protecţia informaţiilor secrete de stat;
c) normele privind accesul la informaţiile clasificate, precum şi procedura verificărilor de securitate;
d) regulile generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul,
transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat;
e) regulile de identificare şi marcare, inscripţionările şi menţiunile obligatorii pe documentele secrete de stat, în funcţie
de nivelurile de secretizare, cerinţele de evidenţă a numerelor de exemplare şi a destinatarilor, termenele şi regimul de
păstrare, interdicţiile de reproducere şi circulaţie;
f) condiţiile de fotografiere, filmare, cartografiere şi executare a unor lucrări de arte plastice în obiective sau locuri care
prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat;
g) regulile privitoare la accesul străinilor la informaţiile secrete de stat,
h) protecţia informaţiilor clasificate care fac obiectul contractelor industriale secrete - securitatea industrială;
i) protecţia surselor generatoare de informaţii - INFOSEC.
Art. 2
(1) Prezentele standarde instituie sistemul naţional de protecţie a informaţiilor clasificate, în concordanţă cu interesul
naţional, cu criteriile şi recomandările NATO şi sunt obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care
gestionează astfel de informaţii.
(2) Echivalenţa informaţiilor naţionale clasificate, pe niveluri de secretizare, cu informaţiile NATO clasificate este:
a) Strict secret de importanţă deosebită - NATO top secret
b) Strict secret - NATO secret
c) Secret - NATO confidenţial
d) Secret de serviciu - NATO restricted
Art. 3
Termenii folosiţi în prezentele standarde au următorul înţeles:
- Autoritate Desemnată de Securitate - ADS - instituţie abilitată prin lege să stabilească, pentru domeniul său de
activitate şi responsabilitate, structuri şi măsuri proprii privind coordonarea şi controlul activităţilor referitoare la
protecţia informaţiilor secrete de stat. Sunt autorităţi desemnate de securitate, potrivit legii: Ministerul Apărării
Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe,
Serviciul de Proiecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
- autorizaţie de acces la informaţii clasificate - document eliberat cu avizul instituţiilor abilitate, de conducătorul
persoanei juridice deţinătoare de astfel de informaţii, prin care se confirmă că, în exercitarea atribuţiilor profesionale,
posesorul acestuia poate avea acces la informaţii secrete de stat de un anumit nivel de secretizare, potrivit principiului
necesităţii de a cunoaşte;
- autorizaţie de securitate industrială - document eliberat de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
- ORNISS - unui obiectiv industrial, prin care se atestă că este abilitat să participe la procedura de negociere a unui
contract clasificat;
- autorizaţie specială - document eliberat de către ORNISS prin care se atestă verificarea şi acreditarea unei persoane
de a desfăşura activităţi de fotografiere, filmare, cartografiere şi lucrări de arte plastice pe teritoriul României, în
obiective, zone sau locuri care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat;
- aviz de securitate industrială - document eliberat de către ADS prin care se atestă că obiectivul industrial contractant
a implementat toate măsurile de securitate necesare protecţiei informaţiilor clasificate vehiculate în derularea
contractului încheiat;
- certificat de securitate - document eliberat persoanei cu atribuţii nemijlocite în domeniul protecţiei informaţiilor
clasificate, respectiv funcţionarului de securitate sau salariatului din structura de securitate, care atestă verificarea şi
acreditarea de a deţine, de a avea acces şi de a lucra cu informaţii clasificate de un anumit nivel de secretizare;
- certificat de securitate industrială - document eliberat de ORNISS unui obiectiv industrial, prin care se atestă că este
abilitat să deruleze activităţi industriale şi/sau de cercetare ce presupun accesul la informaţii clasificate;
- clasificarea informaţiilor - încadrarea informaţiilor într-o clasă şi nivel de secretizare,
- contract clasificat - orice contract încheiat între părţi, în condiţiile legii, în cadrul căruia se cuprind şi se vehiculează
informaţii clasificate;
- contractant unitate industrială, comercială, de execuţie, de cercetare-proiectare sau prestatoare de servicii în cadrul
unui contract clasificat;
- contractor - parte dintr-un contract clasificat, care are calitatea de beneficiar al lucrărilor sau serviciilor executate de
contractant;
- controlul informaţiilor clasificate - orice activitate de verificare a modului în care sunt gestionate documentele
clasificate,
- declasificare - suprimarea menţiunilor de clasificare şi scoaterea informaţiei clasificate de sub incidenţa
reglementărilor proiective prevăzute de lege;
- diseminarea informaţiilor clasificate - activitatea de difuzare a informaţiilor clasificate către unităţi sau persoane
abilitate să aibă acces la astfel de informaţii;
- document clasificat - orice suport material care conţine informaţii clasificate, în original sau copie, precum:
a) hârtie - documente olografe, dactilografiate sau tipărite, schiţe, hărţi, planşe, fotografii, desene, indigo, listing;
b) benzi magnetice, casete audio-video, microfilme;
c) medii de stocare a sistemelor informatice - dischete, compact-discuri, hard-discuri, memorii PROM şi EPROM,
riboane;
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d) dispozitive de procesare portabile - agende electronice, laptop-uri - la care hard-discul este folosit pentru stocarea
informaţiilor;
- funcţionar de securitate - persoană care îndeplineşte atribuţiile de proiecţie a informaţiilor clasificate în cadrul
autorităţilor, instituţiilor publice, agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi altor persoane juridice de
drept public sau privat;
- gestionarea informaţiilor clasificate - orice activitate de elaborare, luare în evidenţă, accesare, procesare, multiplicare,
manipulare, transport, transmitere, inventariere, păstrare, arhivare sau distrugere a informaţiilor clasificate;
- incident de securitate - orice acţiune sau inacţiune contrară reglementărilor de securitate a cărei consecinţă a
determinat sau este de natură să determine compromiterea informaţiilor clasificate;
- indicator de interdicţie - text sau simbol care semnalează interzicerea accesului sau derulării unor activităţi în zone,
obiective, sectoare sau locuri care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate;
- informaţie clasificată compromisă - informaţie clasificată care şi-a pierdut integritatea, a fost rătăcită, pierdută ori
accesată, total sau parţial, de persoane neautorizate;
- instituţie cu atribuţii de coordonare a activităţii şi de control al măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate
sau instituţie abilitată - Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de
Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, potrivit
competenţelor stabilite prin lege;
- marcare - activitatea de inscripţionare a nivelului de secretizare a informaţiei şi de semnalare a cerinţelor speciale de
protecţie a acesteia,
- material clasificat - document sau produs prelucrat ori în curs de prelucrare, care necesită a fi protejat împotriva
cunoaşterii neautorizate;
- necesitatea de a cunoaşte - principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate se acordă în mod individual
numai persoanelor care, pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, trebuie să lucreze cu astfel de informaţii sau să aibă
acces la acestea;
- negocieri - activităţile circumscrise adjudecării unui contract sau subcontract, de la notificarea intenţiei de organizare
a licitaţiei, până la încheierea acesteia;
- obiectiv industrial - unitate de cercetare sau cu activitate de producţie, care desfăşoară activităţi ştiinţifice,
tehnologice sau economice ce au legătură cu siguranţa sau cu apărarea naţională, ori prezintă importanţă deosebită
pentru interesele economice şi tehnico-ştiinţifice ale României;
- obiectiv, sector sau loc de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat - incintă sau perimetru
anume desemnat, în care sunt gestionate informaţii secrete de stat,
-parte contractantă - oricare dintre părţile care convin să negocieze, să încheie sau să deruleze un contract clasificat;
- protecţia surselor generatoare de informaţii - ansamblul măsurilor destinate protecţiei informaţiilor elaborate, stocate
sau transmise prin sisteme ori reţele de prelucrare automată a datelor şi/sau de comunicaţii;
- securitate industrială - sistemul de norme şi măsuri care reglementează protecţia informaţiilor clasificate în domeniul
activităţilor contractuale;
- sistem de protecţie a informaţiilor clasificate - ansamblul de măsuri de natură juridică, procedurală, fizică, de
protecţie a personalului şi a surselor generatoare de informaţii, destinate securităţii materialelor şi documentelor
clasificate;
- structură de securitate - compartiment specializat în protecţia informaţiilor clasificate, organizat în cadrul
autorităţilor, instituţiilor publice, agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi al altor persoane juridice de
drept public sau privat,
- subcontractant - parte care îşi asumă executarea unei părţi a contractului clasificat sub coordonarea contractantului;
- trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare - schimbarea clasificării, respectiv a nivelului de secretizare a
informaţiilor secrete de stat;
- unitate deţinătoare de informaţii clasificate sau unitate - autoritate sau instituţie publică, agent economic cu capital
integral sau parţial de stat ori o altă persoană juridică de drept public sau privat care, potrivit legii, are dreptul de a
deţine informaţii clasificate;
- verificare de securitate - totalitatea măsurilor întreprinse de autorităţile desemnate de securitate, conform
competenţelor, pentru stabilirea onestităţii şi profesionalismului persoanelor, în scopul avizării eliberării certificatului de
securitate sau autorizaţiei de acces la informaţii clasificate;
- zonă de securitate - perimetru delimitat şi special amenajat unde sunt gestionate informaţii clasificate.
C AP IT O LU L II: C LASIFIC AR E A ŞI DE C LASIFIC AR E A INFO R M AŢ IILO R . M ĂSU R I M INIM E
PROT ECŢ IE SPECIFICE CLASELOR ŞI NIVELURILOR DE SECRET IZARE
SECŢ IUNEA 1: Clasificarea informaţiilor
Art. 4
(1) Potrivit legii, informaţiile sunt clasificate secrete de stat sau secrete de serviciu, în raport de importanţa pe care o
au pentru securitatea naţională şi de consecinţele ce s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării lor
neautorizate.
(2) Informaţiile secrete de stat sunt informaţiile a căror divulgare poate prejudicia siguranţa naţională şi apărarea ţării
şi care, în funcţie de importanţa valorilor protejate, se includ în următoarele niveluri de secretizare prevăzute de lege:
a) strict secret de importanţă deosebită;
b) strict secret;
c) secret.
(3) Informaţiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat
se clasifică secrete de serviciu.
Art. 5
(1) Autorităţile publice care elaborează ori lucrează cu informaţii secrete de stat au obligaţia să întocmească un ghid pe
baza căruia se va realiza clasificarea corectă şi uniformă a acestora.
(2) Ghidul prevăzut la alin. (1) se aprobă personal şi în scris de către împuterniciţii sau, după caz, funcţionarii superiori
abilitaţi să atribuie nivelurile de secretizare, conform legii.
(la data 22-feb-2016 Art. 5, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul M.16/2016 )

Art. 6
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Autorităţile şi instituţiile publice întocmesc liste proprii cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat în domeniile
lor de activitate, care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
Art. 7
Listele cu informaţii secrete de serviciu se stabilesc de conducătorii unităţilor deţinătoare de astfel de informaţii.
Art. 8
În listele cu informaţii secrete de serviciu vor fi incluse informaţiile care se referă la activitatea unităţii şi care, fără a
constitui, în înţelesul legii, secrete de stat, nu trebuie cunoscute decât de persoanele cărora le sunt. necesare pentru
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, divulgarea lor putând prejudicia interesul unităţii
Art. 9
Unităţile care gestionează informaţii clasificate au obligaţia să analizeze ori de câte ori este necesar listele informaţiilor
secrete de stat şi, după caz, să prezinte Guvernului spre aprobare propuneri de actualizare şi completare a acestora,
conform legii.
Art. 10
Atribuirea clasei şi nivelului de secretizare a informaţiilor se realizează prin consultarea ghidului de clasificare, a listelor
cu informaţii secrete de stat şi a listelor cu informaţii secrete de serviciu, elaborate potrivit legii.
Art. 11
Şeful ierarhic al emitentului are obligaţia să verifice dacă informaţiile au fost clasificate corect şi să ia măsuri în
consecinţă, când constată că au fost atribuite niveluri de secretizare necorespunzătoare.
Art. 12
(1) Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat vor fi stabilite de emitent, în funcţie de importanţa acestora
şi de consecinţele care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării lor neautorizate.
(2) Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, cu excepţia cazului când acestea
necesită o protecţie mai îndelungată, sunt de până la:
- 100 de ani pentru informaţiile clasificate strict secret de importanţă deosebită;
- 50 de ani pentru informaţiile clasificate strict secret;
- 30 de ani pentru informaţiile clasificate secret.
(3) Termenele prevăzute la alin. (2) pot fi prelungite prin hotărâre a Guvernului, pe baza unei motivaţii temeinice, la
solicitarea conducătorilor unităţilor deţinătoare de informaţii clasificate sau, după caz, a împuterniciţilor şi funcţionarilor
superiori abilitaţi să atribuie nivelurile de secretizare.
Art. 13
Fiecare împuternicit ori funcţionar superior abilitat să atribuie niveluri de secretizare va dispune verificarea periodică a
tuturor informaţiilor secrete de stat cărora le-au atribuit nivelurile de secretizare, prilej cu care, dacă este necesar, vor
fi reevaluate nivelurile şi termenele de clasificare.
14
(1) Documentul elaborat pe baza prelucrării informaţiilor cu niveluri de secretizare diferite va fi clasificat conform noului
conţinut, care poate fi superior originalelor.
(2) Documentul rezultat din cumularea neprelucrată a unor extrase provenite din informaţii clasificate va primi clasa
sau nivelul de secretizare corespunzător conţinutului extrasului cu cel mai înalt nivel de secretizare.
(3) Rezumatele, traducerile şi extrasele din documentele clasificate primesc clasa sau nivelul de secretizare
corespunzător conţinutului.
Art. 15
Marcarea informaţiilor clasificate are drept scop atenţionarea persoanelor care le gestionează sau le accesează că
sunt în posesia unor informaţii în legătură cu care trebuie aplicate măsuri specifice de acces şi protecţie, în conformitate
cu legea.
Art. 16
Cazurile considerate supraevaluări ori subevaluări ale clasei sau nivelului de secretizare vor fi supuse atenţiei
emitentului, iar dacă acesta decide să reclasifice informaţiile va informa deţinătorii.
Art. 17
(1) Informaţiile vor fi clasificate numai în cazul în care se impune protecţia acestora, iar nivelurile de secretizare şi
termenele de clasificare subzistă atât timp cât dezvăluirea sau diseminarea lor neautorizată ar putea prejudicia
siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică sau interesele persoanelor juridice de drept public sau privat.
(2) Supraevaluarea sau subevaluarea nivelului de secretizare a informaţiilor şi a duratei pentru care au fost clasificate
se pot contesta de către orice persoană fizică sau juridică română, în contencios administrativ.
Art. 18
(1) în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, deţinătorii de informaţii secrete de stat şi secrete
de serviciu, stabilite astfel potrivit H.C.M. nr. 19 din 14 ianuarie 1972, vor prezenta persoanelor sau autorităţilor publice
împuternicite să atribuie niveluri de secretizare propuneri privind încadrarea acestor informaţii în noi clase şi niveluri de
secretizare, după caz.
(2) Până la stabilirea noilor niveluri de secretizare, informaţiile secrete de stat şi secrete de serviciu menţionate la alin.
(1) îşi păstrează nivelul şi termenul de secrelizare şi vor fi protejate potrivit prezentelor standarde.
SECŢ IUNEA 2: Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare
Art. 19
Informaţiile secrete de stat pot fi declasificate prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a emitentului.
Art. 20
(1) Informaţiile se declasifică dacă:
a) termenul de clasificare a expirat;
b) dezvăluirea informaţiilor nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică, ori interesele
persoanelor de drept public sau privat deţinătoare;
c) a fost atribuit de o persoană neîmputernicită prin lege.
(2) Declasificarea sau trecerea la un alt nivel de secretizare a informaţiilor secrete de stat se realizează de
împuterniciţii şi funcţionarii superiori abilitaţi prin lege să atribuie niveluri de secretizare, cu avizul prealabil al instituţiilor
care coordonează activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit competenţelor
materiale.
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(3) Emitenţii documentelor secrete de stat vor evalua periodic necesitatea menţinerii în nivelurile de secretizare
acordate anterior şi vor prezenta împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie niveluri de
secretizare, propuneri în consecinţă.
Art. 21
Ori de câte ori este posibil, emitentul unui document clasificat trebuie să precizeze dacă acesta poate fi declasificat ori
trecut la un nivel inferior de secretizare, la o anumită dată sau la producerea unui anumit eveniment.
Art. 22
(1) La schimbarea clasei sau nivelului de secretizare atribuit iniţial unei informaţii, emitentul este obligat să
încunoştinţeze structura/funcţionarul de securitate, care va face menţiunile necesare în registrele de evidenţă.
(2) Data şi noua clasă sau nivel de secretizare vor fi marcate pe document deasupra sau sub vechea inscripţie, care va
fi anulată prin trasarea unei linii oblice.
(3) Emitentul informaţiilor declasificate ori trecute în alt nivel de clasificare se va asigura că gestionarii acestora sunt
anunţaţi la timp, în scris, despre acest lucru.
Art. 23
(1) Informaţiile clasificate despre care s-a stabilit cu certitudine că sunt compromise sau iremediabil pierdute vor fi
declasificate.
(2) Declasificarea se face numai în baza cercetării prin care s-a stabilit compromiterea sau pierderea informaţiilor
respective ori a suportului material al acestora, cu acordul scris al emitentului.
Art. 24
Informaţiile secrete de serviciu se declasifică de conducătorii unităţilor care le-au emis, prin scoaterea de pe listele
prevăzute la art. 8, care vor fi reanalizate ori de câte ori este necesar.
SECŢ IUNEA 3: Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate
Art. 25
Măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate vor fi stabilite în raport cu:
a) clasele şi nivelurile de secretizare a informaţiilor;
b) volumul şi suportul informaţiilor;
c) calitatea, funcţia şi numărul persoanelor care au sau pot avea acces la informaţii, potrivit certificatului de securitate
şi autorizaţiei de acces şi cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte;
d) ameninţările, riscurile şi vulnerabilităţile ce pot avea consecinţe asupra informaţiilor clasificate.
Art. 26
Transmiterea informaţiilor clasificate către alţi utilizatori se va efectua numai dacă aceştia deţin certificate de securitate
sau autorizaţii de acces corespunzător nivelului de secretizare.
Art. 27
Certificatele de securitate aparţinând persoanelor al căror comportament, atitudini sau manifestări pot crea premise de
insecuritate pentru informaţiile secrete de stat vor fi imediat retrase, cu încunoştinţarea instituţiilor investite cu atribuţii
de coordonare a activităţii şi de control al măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit
competenţelor.
Art. 28
Conducătorii unităţilor şi persoanele care gestionează informaţii clasificate au obligaţia de a aduce la cunoştinţa
instituţiilor cu atribuţii de coordonare şi control în domeniu orice indicii din care pot rezulta premise de insecuritate
pentru astfel de informaţii.
SECŢ IUNEA 4: Structura/funcţionarul de securitate
Art. 29
(1) Pentru implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, în unităţile deţinătoare de astfel de informaţii
se înfiinţează, în condiţiile legii, structuri de securitate cu atribuţii specifice.
(2) în situaţia în care unitatea deţine un volum redus de informaţii clasificate, atribuţiile structurii de securitate vor fi
îndeplinite de funcţionarul de securitate.
(3) Structura de securitate se organizează şi se încadrează potrivit legii.
(4) Şeful structurii de securitate, respectiv funcţionarul de securitate, este un adjunct al conducătorului persoanei
juridice sau un membru al consiliului de administraţie al unităţii.
Art. 30
Şeful structurii de securitate, respectiv funcţionarul de securitate, deţine certificat de securitate corespunzător celui mai
înalt nivel de clasificare a informaţiilor secrete de stat gestionate de unitate.
Art. 31
(1) Structura/funcţionarul de securitate are următoarele atribuţii generale:
a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit
legii;
b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar
după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
d) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia
informaţiilor clasificate, potrivit legii;
e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a
acestora;
f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
g) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor
clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării
persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
1) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi
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niveluri de secretizare;
m) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă
deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor
abilitate;
n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a
informaţiilor clasificate,
o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
(2) Atribuţiile personalului din structura de securitate, respectiv ale funcţionarului de securitate, se stabilesc prin fişa
postului, aprobată de conducătorul unităţii.
Art. 32
Persoanele care lucrează în structura de securitate sau, după caz, funcţionarul de securitate vor fi incluse în programe
permanente de pregătire organizate de instituţiile investite cu atribuţii de coordonare a activităţii şi de control al
măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.
SECŢ IUNEA 5: Accesul la informaţiile clasificate
Art. 33
Accesul la informaţii clasificate este permis cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte numai persoanelor care
deţin certificat de securitate sau autorizaţie de acces, valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor necesare
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
Art. 34
Persoanele care au acces la informaţii strict secrete de importanţă deosebită, în condiţiile prevăzute de prezentele
standarde, vor fi înregistrate în fişa de consultare, prevăzută la anexa nr. l, care va fi păstrată la deţinătorul de drept al
documentului.
Art. 35
(1) Persoanele cărora le-au fost eliberate certificate de securitate sau autorizaţii de acces vor fi instruite, atât la
acordarea acestora, cât şi periodic, cu privire la conţinutul reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate.
(2) Activităţile de instruire vor fi consemnate de structura/funcţionarul de securitate, sub semnătură, în fişa de
pregătire individuală, prezentată la anexa nr. 2.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor semna angajamentul de confidenţialitate prevăzut la anexa nr. 3.
Art. 36
(1) în cazuri excepţionale, determinate de situaţii de criză, calamităţi sau evenimente imprevizibile, conducătorul
unităţii poate acorda acces temporar la informaţii clasificate anumitor persoane care nu deţin certificat de securitate
sau autorizaţie de acces, cu condiţia asigurării unui sistem corespunzător de evidenţă.
(2) Persoanele care primesc dreptul de acces temporar la informaţii secrete de stat vor semna angajamentul de
confidenţialitate şi vor fi comunicate la ORNISS, în cel mai scurt timp posibil, pentru efectuarea verificărilor de
securitate, potrivit procedurilor.
Art. 37
În cazul informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită, accesul temporar va fi acordat, pe cât posibil, persoanelor
care deţin deja certificate de securitate pentru acces la informaţii strict secrete sau secrete.
Art. 38
(1) Transmiterea informaţiilor clasificate între unităţi se va efectua cu aprobarea emitentului şi cu respectarea
principiului necesităţii de a cunoaşte.
(2) Predarea-primirea informaţiilor clasificate între unitatea deţinătoare şi unitatea primitoare se face cu respectarea
măsurilor de protecţie prevăzute în prezentele standarde.
Art. 39
Structura/funcţionarul de securitate al unităţii deţinătoare se va asigura că reprezentantul unităţii primitoare deţine
certificatul de securitate sau autorizaţia de acces corespunzătoare nivelului de secretizare a informaţiilor clasificate ce
fac obiectul predării-primirii.
CAPIT OLUL III: R E G U LI G E NE R ALE P R IVIND E VIDE NŢ A, ÎNT O C M IR E A, P ĂST R AR E A, P R O C E SAR E A,
M U LT IP LIC AR E A,
M ANIP U LAR E A,
T R ANSP O R T U L,
T R ANSM IT E R E A
ŞI
DIST R U G E R E A
INFORMAŢ IILOR CLASIFICAT E
Art. 40
(1) în unităţile deţinătoare de informaţii clasificate se organizează compartimente speciale pentru evidenţa, întocmirea,
păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea acestora în condiţii de
siguranţă.
(2) Activitatea compartimentelor speciale prevăzute la alin. (1) este coordonată de structura/funcţionarul de
securitate.
Art. 41
La redactarea documentelor ce conţin informaţii clasificate se vor respecta următoarele reguli:
a) menţionarea, în antet, a unităţii emitente, a numărului şi datei înregistrării, a clasei sau nivelului de secretizare, a
numărului de exemplare şi, după caz, a destinatarului;
b) numerele de înregistrare se înscriu pe toate exemplarele documentului şi pe anexele acestora, fiind precedate de un
zero (0) pentru documentele secrete, de două zerouri (00) pentru cele strict secrete, de trei zerouri (000) pentru cele
strict secrete de importanţă deosebită şi de litera "S" pentru secrete de serviciu;
c) la sfârşitul documentului se înscriu în clar, după caz, rangul, funcţia, numele şi prenumele conducătorului unităţii
emitente, precum şi ale celui care îl întocmeşte, urmate de semnăturile acestora şi ştampila unităţii;
d) înscrierea, pe fiecare pagină a documentului, a clasei sau nivelului de secretizare atribuit acestuia;
e) pe fiecare pagină a documentelor ce conţin informaţii clasificate se înscriu numărul curent al paginii, urmat de
numărul total al acestora.
Art. 42
(1) în situaţia în care documentul de bază este însoţit de anexe, la sfârşitul textului se indică, pentru fiecare anexă,
numărul de înregistrare, numărul de file al acesteia şi clasa sau nivelul de secretizare.
(2) Anexele se clasifică în funcţie de conţinutul lor şi nu de cel al documentelor pe care le însoţesc.
(3) Adresa de însoţire a documentului nu va cuprinde informaţii detaliate referitoare la conţinutul documentelor
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anexate.
(4) Documentele anexate se semnează, dacă este cazul, de persoanele care au semnat documentul de bază.
(5) Aplicarea, pe documentele anexate, a ştampilei unităţii emitente este obligatorie.
Art. 43
(1) Când documentele ce conţin informaţii clasificate se semnează de o singură persoană, datele privind rangul,
funcţia, numele şi prenumele acesteia se înscriu sub text, în centrul paginii.
(2) Când semnează două sau mai multe persoane, rangul, funcţia, numele şi prenumele conducătorului unităţii se
înscriu în partea stângă, iar ale celorlalţi semnatari în partea dreaptă, în ordinea rangurilor şi funcţiilor.
Art. 44
Când documentele care conţin informaţii clasificate se emit în comun de două sau mai multe unităţi, denumirile
acestora se înscriu separat în antet, iar la sfârşit se semnează de către conducătorii unităţilor respective, de la stânga
la dreapta, aplicându-se ştampilele corespunzătoare.
Art. 45
Informaţiile clasificate vor fi marcate, inscripţionate şi gestionate numai de către persoane care au autorizaţie sau
certificat de securitate corespunzător nivelului de clasificare a acestora.
Art. 46
(1) Toate documentele, indiferent de formă, care conţin informaţii clasificate au înscrise, pe fiecare pagină, nivelul de
secretizare.
(2) Nivelul de secretizare se marchează prin ştampilare, dactilografiere, tipărire sau olograf, astfel:
a) în partea dreaptă sus şi jos, pe exteriorul copertelor, pe pagina cu titlul şi pe prima pagină a documentului;
b) în partea de jos şi de sus, la mijlocul paginii, pe toate celelalte pagini ale documentului;
c) sub legendă, titlu sau scara de reprezentare şi în exterior - pe verso - atunci când acestea sunt pliate, pe toate
schemele, diagramele, hărţile, desenele şi alte asemenea documente.
Art. 47
Porţiunile clar identificabile din documentele clasificate complexe, cum sunt secţiunile, anexele, paragrafele, titlurile,
care au niveluri diferite de secretizare sau care nu sunt clasificate, trebuie marcate corespunzător nivelului de clasificare
şi secretizare.
Art. 48
Marcajul de clasificare va fi aplicat separat de celelalte marcaje, cu caractere şi/sau culori diferite.
Art. 49
(1) Toate documentele clasificate aflate în lucru sau în stadiu de proiect vor avea înscrise menţiunile "Document în
lucru" sau "Proiect" şi vor fi marcate potrivit clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor ce le conţin.
(2) Gestionarea documentelor clasificate aflate în lucru sau în stadiu de proiect se face în aceleaşi condiţii ca şi a celor
în formă definitivă.
Art. 50
Documentele sau materialele care conţin informaţii clasificate şi sunt destinate unei persoane strict determinate vor fi
inscripţionate, sub destinatar, cu menţiunea "Personal".
Art. 51
(1) Fotografiile, filmele, microfilmele şi negativele lor, rolele, bobinele sau containerele de păstrare a acestora se
marchează vizibil cu o etichetă care indică numărul şi data înregistrării, precum şi clasa sau nivelul de secretizare.
(2) Microfilmele trebuie să aibă afişat la cele două capete clasa sau nivelul de secretizare, iar la începutul rolei, lista
elementelor de conţinut.
Art. 52
(1) Clasa sau nivelul de secretizare a informaţiilor înregistrate pe benzi audio se imprimă verbal, atât la începutul
înregistrării, cât şi la sfârşitul acesteia.
(2) Marcarea clasei sau a nivelului de secretizare pe benzi video trebuie să asigure afişarea pe ecran a clasei sau a
nivelului de secretizare. în cazul în care nu se poate stabili cu exactitate clasa sau nivelul de secretizare, înainte de
înregistrarea benzilor, marcajul se aplică prin inserarea unui segment de bandă la începutul şi la sfârşitul benzii video.
(3) Benzile audio şi video care conţin informaţii clasificate păstrează clasa sau nivelul de secretizare cel mai înalt
atribuit până în momentul:
a) distrugerii printr-un procedeu autorizat;
b) atribuirii unui nivel superior prin adăugarea unei înregistrări cu nivel superior de secretizare.
Art. 53
Proiecţiile de imagini trebuie să afişeze, la începutul şi sfârşitul acestora, numărul şi data înregistrării, precum şi clasa
sau nivelul de secretizare.
Art. 54
(1) Rolele, bobinele sau containerele de păstrare a benzilor magnetice, inclusiv cele video, pe care au fost imprimate
informaţii secrete de stat, vor avea înscris, la loc vizibil, clasa sau nivelul de secretizare cel mai înalt atribuit acestora,
care va rămâne aplicat până la distrugerea sau demagnetizarea lor.
(2) La efectuarea unei înregistrări pe bandă magnetică, atât la începutul, cât şi la sfârşitul fiecărui pasaj, se va
menţiona clasa sau nivelul de secretizare.
(3) în cazul detaşării de pe suportul fizic, fiecare capăt al benzii va fi marcat, la loc vizibil, cu clasa sau nivelul de
secretizare.
Art. 55
în toate cazurile, ambalajele sau suporţii în care se păstrează documente sau materiale ce conţin informaţii clasificate
vor avea inscripţionat clasa sau nivelul de secretizare, numărul şi data înregistrării în evidenţe şi li se va ataşa o listă cu
denumirea acestora.
Art. 56
(1) Atunci când se utilizează documente clasificate ca surse pentru întocmirea unui alt document, marcajele
documentelor sursă le vor determina pe cele ale documentului rezultat.
(2) Pe documentul rezultat se vor preciza documentele sursă care au stat la baza întocmirii lui.
Art. 57
Numărul şi dala iniţială a înregistrării documentului clasificat trebuie păstrate, chiar dacă i se aduc amendamente, până
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când documentul respectiv va face obiectul reevaluării clasei sau a nivelului de secretizare.
Art. 58
Conducătorii unităţilor vor asigura măsurile necesare de evidenţă şi control al informaţiilor clasificate, astfel încât să se
poată stabili, în orice moment, locul în care se află aceste informaţii.
Art. 59
(1) Evidenţa materialelor şi documentelor care conţin informaţii clasificate se ţine în registre speciale, întocmite potrivit
modelelor prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6.
(2) Fiecare document sau material va fi inscripţionat cu numărul de înregistrare şi data când este înscris în registrele de
evidenţă.
(3) Numerele de înregistrare sunt precedate de numărul de zerouri corespunzător nivelului de secretizare atribuit sau
de litera "S" pentru secrete de serviciu.
(4) toate registrele, condicile şi borderourile se înregistrează în registrul unic de evidenţă a registrelor, condicilor,
borderourilor şi a caietelor pentru însemnări clasificate, conform modelului din anexa nr. 7.
(5) Fac excepţie actele de gestiune, imprimatele înseriate şi alte documente sau materiale cuprinse în forme de
evidenţă specifice.
Art. 60
(1) Documentele sau materialele care conţin informaţii clasificate înregistrate în registrele prevăzute în art. 59 nu vor fi
înregistrate în alte forme de evidenţă.
(2) Emitenţii şi deţinătorii de informaţii clasificate sunt obligaţi să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor
şi materialelor primite, expediate sau a celor întocmite de unitatea proprie, potrivit legii.
(3) în registrele pentru evidenţa informaţiilor clasificate vor fi menţionate numele şi prenumele persoanei care a primit
documentul, iar aceasta va semna de primire pe condica prevăzută în anexa nr. 8.
Art. 61
(1) Atribuirea numerelor de înregistrare în registrele pentru evidenţă se face consecutiv, pe parcursul unui an
calendaristic.
(2) Numerele de înregistrare se înscriu obligatoriu pe toate exemplarele documentelor sau materialelor care conţin
informaţii clasificate, precum şi pe documentele anexate.
(3) Anual, documentele se clasează în dosare, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în
nomenclatoare arhivistice, potrivit legii.
(4) Clasarea documentelor sau materialelor care conţin informaţii clasificate se face separat, în funcţie de suportul şi
formatul acestora, cu folosirea mijloacelor de păstrare şi protejare adecvate.
Art. 62
(1) Informaţiile strict secrete de importanţă deosebită vor fi compartimentate fizic şi înregistrate separat de celelalte
informaţii.
(2) Evidenţa documentelor strict secrete şi secrete poate fi operată în acelaşi registru.
Art. 63
Hărţile, planurile topografice, asamblajele de hărţi şi alte asemenea documente se înregistrează în registrele pentru
evidenţa informaţiilor clasificate prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6.
Art. 64
Atribuirea aceluiaşi număr de înregistrare unor documente cu conţinut diferit este interzisă.
Art. 65
Registrele de evidenţă vor fi completate de persoana desemnată care deţine autorizaţie sau certificat de securitate
corespunzător.
Art. 66
(1) Multiplicarea prin dactilografiere şi procesare la calculator a documentelor clasificate poate fi realizată numai de
către persoane autorizate să aibă acces la astfel de informaţii.
(2) Multiplicarea documentelor clasificate poate fi realizată de persoane autorizate, numai în încăperi special destinate.
Art. 67
(1) Documentelor care conţin informaţii clasificate rezultate în procesul de multiplicare li se atribuie numere din registrul
de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate, conform modelului din anexa nr. 9.
(2) Numerele se atribuie consecutiv, începând cu cifra l, pe parcursul unui an calendaristic şi se înscriu obligatoriu pe
toate exemplarele documentului.
Art. 68
(1) Evidenţierea operaţiunii de multiplicare se face prin marcare atât pe original, cât şi pe toate copiile rezultate.
(2) Pe documentul original marcarea se aplică în partea dreaptă jos a ultimei pagini.
(3) Pe copiile rezultate, marcarea se aplică pe prima pagină, sub numărul de înregistrare al documentului.
(4) în cazul copierii succesive, la date diferite, a unui document clasificat, documentul original va fi marcat la fiecare
operaţiune, ce va fi, de asemenea, înscrisă în registru.
(5) Exemplarele rezultate în urma copierii documentului secret de stat se numerotează în ordine succesivă, chiar dacă
operaţiunea se efectuează de mai multe ori şi la date diferite.
Art. 69
(1) Multiplicarea documentelor clasificate se face în baza aprobării conducătorului unităţii deţinătoare, cu avizul
structurii/funcţionarului de securitate, ambele înscrise pe cererea pentru copiere sau pe adresa de însoţire în care se
menţionează necesitatea multiplicării.
(2) Parchetele, instanţele şi comisiile de cercetare pot multiplica documente care conţin informaţii clasificate numai în
condiţiile prezentelor standarde.
(3) Extrasul dintr-un document care conţine informaţii clasificate se face în baza cererii pentru copiere, cu aprobarea
conducătorului unităţii, iar documentul rezultat va avea menţionat sub numărul de exemplar cuvântul "Extras" şi
numărul de înregistrare al documentului original.
(4) Clasa sau nivelul de secretizare atribuit unui document original se aplică, în mod identic, reproducerilor sau
traducerilor.
Art. 70
(1) Dacă emitentul doreşte să aibă control exclusiv asupra reproducerii, documentul va conţine o indicaţie vizibilă cu
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următorul conţinut: "Reproducerea acestui document, totală sau parţială, este interzisă".
(2) Informaţiile clasificate înscrise pe documente cu regim restrictiv de reproducere care au menţiunea "Reproducerea
interzisă" nu se multiplică.
Art. 71
În cazul copierii unui document care conţine informaţii clasificate se procedează astfel:
a) se stabileşte numărul de exemplare în care va fi multiplicat;
b) se completează şi se aprobă cererea pentru multiplicare, potrivit art. 69 alin. (1), după care aceasta se
înregistrează în registrul de evidenţă - anexa nr. 4 sau anexa nr. 5, după caz;
c) documentul original se predă operatorului pe bază de semnătură;
d) după verificarea exemplarelor rezultate, beneficiarul semnează în registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate
multiplicate, conform modelului din anexa nr. 9;
e) repartiţia în vederea difuzării exemplarelor copiate se consemnează de către structura/funcţionarul de securitate pe
spatele cererii pentru copiere;
f) cererea pentru copiere împreună cu exemplarele copiate se predau pe bază de semnătură structurii/funcţionarului de
securitate în vederea difuzării sau expedierii.
Art. 72
(1) Când se dactilografiază, se procesează la calculator sau se copiază documente care conţin informaţii clasificate, în
mai mult de două exemplare, pe spatele exemplarului original sau al cererii pentru copiere se înscriu destinatarii
documentelor şi numărul exemplarelor.
(2) Atunci când numărul destinatarilor este mare se întocmeşte un tabel de difuzare, care se înregistrează ca
document anexat la original.
(3) Numerotarea exemplarelor copiate se va face consecutiv pentru fiecare copie, indiferent de data executării,
avându-se în vedere şi numărul de exemplare rezultat în urma dactilografierii sau procesării la calculator
Art. 73
Documentele clasificate pot fi microfilmate sau stocate pe discuri optice ori pe suporţi magnetici în următoarele
condiţii:
a) procesul de microfilmare sau stocare să fie realizat cu aprobarea emitentului, de personal autorizat pentru clasa sau
nivelul de secretizare a informaţiilor respective,
b) microfilmelor, discurilor optice sau suporţilor magnetici de stocare să li se asigure aceeaşi protecţie ca a
documentului original;
c) toate microfilmele, discurile optice sau suporţii magnetici de stocare să fie înregistrate într-o evidenţă specifică şi
supuse, ca şi documentele originale, verificării anuale.
Art. 74
(1) Difuzarea informaţiilor clasificate multiplicate se face obligatoriu cu avizul structurii/ funcţionarului de securitate.
(2) Informaţiile clasificate pot fi redifuzate de către destinatarul iniţial la alţi destinatari, cu respectarea normelor din
prezentele standarde.
(3) Emitentul este obligat să indice clar toate restricţiile care trebuie respectate pentru difuzarea unei informaţii
clasificate. Când se impun astfel de restricţii, destinatarii pot proceda la o redifuzare numai cu aprobarea scrisă a
emitentului.
Art. 75
În cazul în care un document secret de stat este studiat de o persoană abilitată, pentru care s-a stabilit necesitatea de
a accesa astfel de documente în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, această activitate trebuie consemnată în fişa
de consultare, conform modelului din anexa nr. l.
Art. 76
(1) Informaţiile clasificate ieşite din termenul de clasificare se arhivează sau se distrug.
(2) Arhivarea sau distrugerea unui document clasificat se menţionează în registrul de evidenţă principal, prin
consemnarea cotei arhivistice de regăsire sau, după caz, a numărului de înregistrare a procesului-verbal de distrugere.
(3) Distrugerea informaţiilor clasificate înlocuite sau perimate se face numai cu avizul emitentului.
(4) Distrugerea documentelor clasificate sau a ciornelor care conţin informaţii cu acest caracter se face astfel încât să
nu mai poată fi reconstituite.
Art. 77
(1) Documentele de lucru, ciornele sau materialele acumulate sau create în procesul de elaborare a unui document,
care conţin informaţii clasificate, de regulă, se distrug.
(2) în cazul în care se păstrează, acestea vor fi datate, marcate cu clasa sau nivelul de secretizare cel mai înalt al
informaţiilor conţinute, arhivate şi protejate corespunzător clasei sau nivelului de secretizare a documentului final.
Art. 78
(1) Informaţiile strict secrete de importanţă deosebită destinate distrugerii vor fi înapoiate unităţii emitente cu adresă
de restituire.
(2) Fiecare asemenea informaţie va fi trecută pe un proces-verbal de distrugere, care va fi aprobat de conducerea
unităţii şi semnat de şeful structurii/funcţionarul de securitate şi de persoana care asistă la distrugere, autorizată să
aibă acces la informaţii strict secrete de importanţă deosebită.
(3) în situaţii de urgenţă, protecţia, inclusiv prin distrugere, a materialelor şi documentelor strict secrete de importanţă
deosebită va avea întotdeauna prioritate faţă de alte documente sau materiale.
(4) Procesele-verbale de distrugere şi documentele de evidenţă ale acestora vor fi arhivate şi păstrate cel puţin 10 ani.
Art. 79
(1) Distrugerea informaţiilor strict secrete, secrete şi secrete de serviciu va fi evidenţiată într-un proces-verbal semnat
de două persoane asistente autorizate să aibă acces la informaţii de acest nivel, avizat de structura/funcţionarul de
securitate şi aprobat de conducătorul unităţii.
(2) Procesele-verbale de distrugere şi documentele de evidenţă a informaţiilor strict secrete, secrete şi secrete de
serviciu vor fi păstrate de compartimentul care a executat distrugerea, o perioadă de cel puţin trei ani, după care vor fi
arhivate şi păstrate cel puţin 10 ani.
Art. 80
(1) Distrugerea ciornelor documentelor secrete de stat se realizează de către persoanele care le-au elaborat.
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(2) Procesul-verbal de distrugere a ciornelor se întocmeşte în situaţia în care acestea au fost înregistrate într-o formă
de evidenţă.
Art. 81
(1) Documentele şi materialele ce conţin informaţii clasificate se transportă, pe teritoriul României, prin intermediul
unităţii specializate a Serviciului Român de Informaţii, potrivii normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(2) Documentele şi materialele care conţin informaţii clasificate se transportă în străinătate prin valiza diplomatică, de
către curierii diplomatici selecţionaţi şi pregătiţi de Serviciul de Informaţii Externe.
(3) Este interzisă expedierea documentelor şi materialelor ce conţin informaţii clasificate prin S.N. "Poşta Română" ori
prin alte societăţi comerciale de transport.
Art. 82
Conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii clasificate vor desemna, din structura de securitate proprie, în condiţiile
prezentelor standarde, cel puţin un delegat împuternicit pentru transportul şi executarea operaţiunilor de predareprimire a corespondenţei clasificate, între aceasta şi unitatea specializată a Serviciului Român de Informaţii.
CAPIT OLUL IV: PROT ECŢ IA INFORMAŢ IILOR SECRET E DE ST AT
SE C Ţ IU NE A 1: O bligaţiile şi răspunderile ce revin autorităţilor şi instituţiilor publice, agenţilor
economici şi altor persoane juridice pentru protecţia informaţiilor secrete de stat
Art. 83
Protecţia informaţiilor secrete de stat reprezintă o obligaţie ce revine tuturor persoanelor autorizate care le emit, le
gestionează sau care intră în posesia lor.
Art. 84
(1) Conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii secrete de stat sunt răspunzători de aplicarea măsurilor de
protecţie a informaţiilor secrete de stat.
(2) Persoanele juridice de drept privat deţinătoare de informaţii secrete de stat au obligaţia să respecte şi să aplice
reglementările în vigoare stabilite pentru autorităţile şi instituţiile publice, în domeniul lor de activitate.
Art. 85
Până la înfiinţarea şi organizarea structurii de securitate sau, după caz, până la numirea funcţionarului de securitate,
conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii secrete de stat vor desemna o persoană care să îndeplinească
temporar atribuţiile specifice protecţiei informaţiilor clasificate, prin cumul de funcţii.
Art. 86
(1) Conducătorul unităţii care gestionează informaţii secrete de stat este obligat:
a) să asigure organizarea activităţii structurii de securitate, respectiv a funcţionarului de securitate şi compartimentelor
speciale pentru gestionarea informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;
b) să solicite instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;
c) să notifice la ORNISS eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care
lucrează cu informaţii clasificate;
d) să aprobe listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor
de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi să le comunice la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze
activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
e) să întocmească lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi să o
supună aprobării Guvernului, potrivit legii;
f) să stabilească obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de competenţă care prezintă importanţă deosebită pentru
protecţia informaţiilor secrete de stat şi să le comunice Serviciului Român de Informaţii pentru a fi supuse spre
aprobare Guvernului;
g) să solicite asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare
la protecţia informaţiilor secrete de stat;
h) să supună avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi să asigure
aplicarea acestuia;
i) să elaboreze şi să aplice măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la
informaţii clasificate;
j) să întocmească ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a
informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea şi să îl prezinte, spre aprobare, împuterniciţilor şi
funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie nivelurile de secretizare;
k) să asigure aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea,
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de
reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
1) să comunice instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la
informaţii secrete de stat;
m) la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau convenţiilor de orice natură să
precizeze obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul
programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii în unitatea respectivă;
n) să asigure includerea personalului structurii/funcţionarului de securitate în sistemul permanent de pregătire şi
perfecţionare, conform prezentelor standarde;
o) să aprobe normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele
acesteia, şi să controleze modul de respectare în cadrul unităţii;
p) să asigure fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform
legii;
q) să analizeze, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care structura/funcţionarul de securitate
şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;
r) să asigure inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, să dispună măsuri în consecinţă,
conform legii;
s) să sesizeze instituţiile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 182/2002, conform competenţelor, în legătură cu
incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;
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t) să dispună efectuarea de cercetări şi, după caz, să sesizeze organele de urmărire penală în situaţia compromiterii
informaţiilor clasificate.
(2) De la prevederile alin. (l) lit f) şi h) se exceptează instituţiile prevăzute la art.25 din Legea nr. 182/2002.
SECŢ IUNEA 2: Protecţia juridică
Art. 87
Conducătorii unităţilor deţinătoare de secrete de stat vor asigura condiţiile necesare pentru ca toate persoanele care
gestionează astfel de informaţii să cunoască reglementările în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
Art. 88
(1) Conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii secrete de stat au obligaţia de a înştiinţa, în scris, instituţiile
prevăzute la art. 25 din Legea nr. 182/2002, potrivit competenţelor, prin cel mai operativ sistem de comunicare,
despre compromiterea unor astfel de informaţii.
(2) înştiinţarea prevăzută la alin. (1) se face în scopul obţinerii sprijinului necesar pentru recuperarea informaţiilor,
evaluarea prejudiciilor, diminuarea şi înlăturarea consecinţelor.
(3) înştiinţarea trebuie să conţină:
a) prezentarea informaţiilor compromise, respectiv clasificarea, marcarea, conţinutul, data emiterii, numărul de
înregistrare şi de exemplare, emitentul şi persoana sau compartimentul care le-a gestionat;
b) o scurtă prezentare a împrejurărilor în care a avut loc compromiterea, inclusiv data constatării, perioada în care
informaţiile au fost expuse compromiterii şi persoanele neautorizate care au avut sau ar fi putut avea acces la acestea,
dacă sunt cunoscute;
c) precizări cu privire la eventuala informare a emitentului.
(4) La solicitarea instituţiilor competente, înştiinţările preliminare vor fi completate pe măsura derulării cercetărilor.
(5) Documentele privind evaluarea prejudiciilor şi activităţile ce urmează a fi întreprinse ca urmare a compromiterii vor
fi prezentate instituţiilor competente.
Art. 89
Pentru prejudiciile cauzate deţinătorului informaţiei secrete de stat compromise, acesta are dreptul la despăgubiri civile,
potrivit dreptului comun.
Art. 90
(1) Orice încălcare a reglementărilor de securitate va fi cercetată pentru a se stabili:
a) dacă informaţiile respective au fost compromise;
b) dacă persoanele neautorizate care au avut sau ar fi putut avea acces la informaţii secrete de stat prezintă suficientă
încredere şi loialitate, astfel încât rezultatul compromiterii să nu creeze prejudicii;
c) măsurile de remediere - corective, disciplinare sau juridice - care sunt recomandate.
(2) în situaţia în care informaţiile clasificate au fost accesate de persoane neautorizate, acestea vor fi instruite pentru a
preveni producerea de eventuale prejudicii.
(3) în cazul săvârşirii de infracţiuni la protecţia secretului de stat, unităţile deţinătoare au obligaţia de a sesiza organele
de urmărire penală şi de a pune la dispoziţia acestora datele şi materialele necesare probării faptelor.
Art. 91
(1) Structura/funcţionarul de securitate are obligaţia de a ţine evidenţa cazurilor de încălcare a reglementărilor de
securitate, a documentelor de cercetare şi a măsurilor de soluţionare şi să le pună la dispoziţia autorităţilor desemnate
de securitate, conform competenţelor ce le revin.
(2) Documentele menţionate la alin. (1) se păstrează timp de cinci ani.
Art. 92
Litigiile cu privire la calitatea de emitent ori deţinător sau cele determinate de conţinutul informaţiilor secrete de stat,
inclusiv drepturile patrimoniale ce revin emitentului din contractele de cesiune şi licenţă, precum şi litigiile referitoare la
nerespectarea dispoziţiilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, invenţiile şi inovaţiile, protecţia modelelor
industriale, combaterea concurenţei neloiale şi a celor stipulate în tratatele, acordurile şi înţelegerile la care România
este parte, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.
SECŢ IUNEA 3: Protecţia prin măsuri procedurale
Art. 93
Toate unităţile care deţin informaţii secrete de stat au obligaţia să stabilească norme interne de lucru şi de ordine
interioară destinate protecţiei acestor informaţii, potrivit actelor normative în vigoare.
Art. 94
(1) Măsurile procedurale de protecţie a informaţiilor secrete de stat vor fi integrate în programul de prevenire a
scurgerii de informaţii clasificate, întocmit potrivit anexei nr. 10, care va fi prezentat, spre avizare, autorităţii abilitate să
coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.
(2) Sunt exceptate de obligativitatea prezentării, spre avizare, a programului de prevenire a scurgerii de informaţii,
menţionat la alin. (l), instituţiile prevăzute la art. 25 alin. (4) din Legea nr. 182/2002.
Art. 95
Angajamentele de confidenţialitate întocmite potrivit reglementărilor în vigoare vor garanta că informaţiile la care se
acordă acces sunt protejate corespunzător.
SECŢ IUNEA 4: Protecţia fizică
Art. 96
Obiectivele, sectoarele şi locurile în care sunt gestionate informaţii secrete de stat trebuie protejate fizic împotriva
accesului neautorizat.
Art. 97
Măsurile de protecţie fizică - gratii la ferestre, încuietori la uşi, pază la intrări, sisteme automate pentru supraveghere,
control, acces, patrule de securitate, dispozitive de alarmă, mijloace pentru detectarea observării, ascultării sau
interceptării - vor fi dimensionale în raport cu:
a) nivelul de secretizare a informaţiilor, volumul şi localizarea acestora;
b) tipul containerelor în care sunt depozitate informaţiile;
c) caracteristicile clădirii şi zonei de amplasare.
Art. 98
Zonele în care sunt manipulate sau stocate informaţii secrete de stat trebuie organizate şi administrate în aşa fel încât
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să corespundă uneia din următoarele categorii:
a) zonă de securitate clasa I, care presupune că orice persoană aflată în interiorul acesteia are acces la informaţii
secrete de stat, de nivel strict secret de importanţă deosebită şi strict secret, şi care necesită:
- perimetru clar determinat şi protejat, în care toate intrările şi ieşirile sunt supravegheate;
- controlul sistemului de intrare, care să permită numai accesul persoanelor verificate corespunzător şi autorizate în
mod special;
- indicarea clasei şi a nivelului de secretizare a informaţiilor existente în zonă;
b) zonă de securitate clasa a Il-a, care presupune că gestionarea informaţiilor de nivel secret se realizează prin
aplicarea unor măsuri specifice de protecţie împotriva accesului persoanelor neautorizate şi care necesită:
- perimetru clar delimitat şi protejat, în care toate intrările şi ieşirile sunt supravegheate;
- controlul sistemului de intrare care să permită accesul neînsoţit numai persoanelor verificate şi autorizate să
pătrundă în această zonă;
- reguli de însoţire, supraveghere şi prevenire a accesului persoanelor neautorizate la informaţii clasificate.
Art. 99
Incintele în care nu se lucrează zilnic 24 de ore vor fi inspectate imediat după terminarea programului de lucru, pentru
a verifica dacă informaţiile secrete de stat sunt asigurate în mod corespunzător.
Art. 100
în jurul zonelor de securitate clasa I sau clasa a II-a poate fi stabilită o zonă administrativă, cu perimetru vizibil
delimitat, în interiorul căreia să existe posibilitatea de control al personalului şi al vehiculelor.
Art. 101
(1) Accesul în zonele de securitate clasa I şi clasa a II-a va fi controlat prin verificarea permisului de acces sau printr-un
sistem de recunoaştere individuală aplicat personalului.
(2) Unităţile deţinătoare de informaţii secrete de stat vor institui un sistem propriu de control al vizitatorilor, destinat
interzicerii accesului neautorizat al acestora în zonele de securitate.
Art. 102
Permisul de acces nu va specifica, în clar, identitatea unităţii emitente sau locul în care deţinătorul are acces.
Art. 103
Unităţile vor organiza, la intrarea sau la ieşirea din zonele de securitate clasa I sau clasa a II-a, controale planificate şi
inopinate ale bagajelor, incluzând colete, genţi şi alte tipuri de suporţi în care s-ar putea transporta materiale şi
informaţii secrete de stat.
Art. 104
Personalul inclus în sistemul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor în care sunt gestionate informaţii
secrete de stat trebuie să deţină autorizaţie de acces corespunzător nivelului de secretizare a informaţiilor necesare
îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
Art. 105
Este interzis accesul cu aparate de fotografiat, filmat, înregistrat audio-video, de copiat din baze de date informatice
sau de comunicare la distanţă, în locurile în care se află informaţii secrete de stat.
Art. 106
Conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii secrete de stat vor stabili reguli cu privire la circulaţia şi ordinea
interioară în zonele de securitate, astfel încât accesul să fie permis exclusiv posesorilor de certificate de securitate şi
autorizaţii de acces, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.
Art. 107
Accesul pentru intervenţii tehnice, reparaţii sau activităţi de deservire în locuri în care se lucrează cu informaţii secrete
de stat ori în care se păstrează, se prelucrează sau se multiplică astfel de informaţii este permis numai angajaţilor
unităţii care deţin autorizaţii de acces, corespunzător celui mai înalt nivel de secretizare a informaţiilor pe care le-ar
putea cunoaşte.
Art. 108
(1) Pentru a distinge persoanele care au acces în diferite locuri sau sectoare în care sunt gestionate informaţii secrete
de stat, acestea vor purta însemne sau echipamente specifice.
(2) în locurile şi sectoarele în care sunt gestionate informaţii secrete de stat, însemnele şi echipamentele distinctive se
stabilesc prin regulamente de ordine interioară
(3) Evidenţa legitimaţiilor, permiselor şi a altor însemne şi echipamente distinctive va fi ţinută de structura/funcţionarul
de securitate al unităţii.
Art. 109
(1) Persoanele care pierd permisele de acces în unitate, însemnele sau echipamentele specifice sunt obligate să anunţe
de îndată şeful ierarhic.
(2) în situaţiile menţionate la alin. (1), conducătorul instituţiei va dispune cercetarea împrejurărilor în care s-au produs
şi va informa autoritatea desemnată de securitate competentă
(3) Structura/funcţionarul de securitate va lua măsurile ce se impun pentru a preveni folosirea permiselor de acces,
însemnelor sau echipamentelor specifice de către persoane neautorizate.
110
Accesul fiecărui angajat al unităţii deţinătoare de informaţii secrete de stat în zone de securitate clasa I sau clasa a Il-a
se realizează prin intrări anume stabilite, pe baza permisului de acces, semnat de conducătorul acesteia.
Art. 111
(1) Permisele de acces vor fi individuali/ale prin aplicarea unor semne distinctive.
(2) Permisele de acces se vizează semestrial.
(3) La încetarea angajării permisele de acces vor fi retrase şi anulate.
Art. 112
Este interzis accesul altor persoane, în afara celor care dispun de permis de acces, în locurile în care sunt gestionate
informaţii secrete de stat.
Art. 113
Accesul persoanelor din afara unităţii în zona administrativă sau în zonele de securitate este permis numai dacă sunt
însoţite de persoane anume desemnate, cu bilet de intrare eliberat pe baza documentelor de legitimare de
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conducătorul unităţii.
Art. 114
(1) Accesul angajaţilor agenţilor economici care efectuează lucrări de construcţii, reparaţii şi întreţinere a clădirilor,
instalaţiilor sau utilităţilor în zonele administrative ori în zonele de securitate se realizează cu documente de acces
temporar eliberate de conducătorii unităţilor beneficiare, pe baza actelor de identitate, la solicitarea reprezentanţilor
autorizaţi ai agenţilor economici în cauză.
(2) Locurile în care se efectuează lucrările menţionate la alin. (1) se supraveghează de către persoane anume
desemnate din unitatea beneficiară.
(3) Documentul de acces temporar are valabilitate pe durata executării lucrărilor şi se vizează trimestrial, iar la
terminarea activităţilor se restituie emitentului.
(4) Pierderea documentului de acces temporar va fi luată în evidenţa structurii/funcţionarului de securitate care va
dispune măsurile necesare de prevenire a folosirii lui de către persoane neautorizate.
Art. 115
Reprezentanţii instituţiilor care, potrivit competenţelor legale, au atribuţii de coordonare şi control pe linia protecţiei
informaţiilor clasificate au acces la obiectivele, sectoarele şi locurile în care sunt gestionate informaţii clasificate, pe
baza legitimaţiei de serviciu şi a delegaţiei speciale, semnată de conducătorul autorităţii pe care o reprezintă.
Art. 116
Persoanele aflate în practică de documentare, stagii de instruire sau schimb de experienţă au acces numai în locurile
stabilite de conducătorul unităţii, pe baza permiselor de acces eliberate în acest sens.
Art. 117
Persoanele care solicită angajări, audienţe, ori care prezintă reclamaţii şi sesizări vor fi primite în afara zonelor
administrative sau în locuri special amenajate, cu aprobarea conducătorului unităţii.
Art. 118
În afara orelor de program şi în zilele nelucrătoare, se vor organiza patrulări pe perimetrul unităţii, la intervale care vor
fi stabilite prin instrucţiuni elaborate pe baza planului de pază şi apărare al obiectivului.
Art. 119
(1) Sistemele de pază, supraveghere şi control-acces trebuie să asigure prevenirea pătrunderii neautorizate în
obiectivele, sectoarele şi locurile unde sunt gestionate informaţii clasificate.
(2) Timpul de reacţie a personalului de pază şi apărare va fi testat periodic pentru a garanta intervenţia operativă în
situaţii de urgenţă.
Art. 120
(1) Unităţile care gestionează informaţii secrete de stat vor întocmi planul de pază şi apărare a obiectivelor,
sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate.
(2) Planul de pază şi apărare menţionat la alin. (1) va fi înregistrat potrivit celui mai înalt nivel de secretizare a
informaţiilor protejate şi va cuprinde totalitatea măsurilor de securitate luate pentru prevenirea accesului neautorizat la
acestea.
(3) Planul de pază şi apărare va fi anexat programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi va cuprinde:
a) date privind delimitarea şi marcarea zonelor de securitate, dispunerea posturilor de pază şi măsurile de
supraveghere a perimetrului protejat;
b) sistemul de control al accesului în zonele de securitate;
c) măsurile de avertizare şi alarmare pentru situaţii de urgentă;
d) planul de evacuare a documentelor şi modul de acţiune în caz de urgenţă;
e) procedura de raportare, cercetare şi evidenţă a incidentelor de securitate.
Art. 121
Informaţiile secrete de stat se păstrează în containere speciale, astfel:
a) containere clasa A, autorizate la nivel naţional pentru păstrarea informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită
în zona de securitate clasa I;
b) containere clasa B, autorizate la nivel naţional pentru păstrarea informaţiilor strict secrete şi secrete în zone de
securitate clasa I sau clasa a II-a.
Art. 122
(1) Containerele din clasele A şi B vor fi construite astfel încât să asigure protecţia împotriva pătrunderii clandestine şi
deteriorării sub orice formă a informaţiilor.
(2) Standardele în care trebuie să se încadreze containerele din clasele A şi B se stabilesc de ORNISS.
Art. 123
(1) încăperile de securitate sunt încăperile special amenajate în zone de securitate clasa I sau clasa a Il-a, în care
informaţiile secrete de stat pot fi păstrate pe rafturi deschise sau pot fi expuse pe hărţi, planşe ori diagrame.
(2) Pereţii, podelele, plafoanele, uşile şi încuietorile încăperilor de securitate vor asigura protecţia echivalentă clasei
containerului de securitate aprobat pentru păstrarea informaţiilor clasificate potrivit nivelului de secretizare.
Art. 124
(1) Ferestrele încăperilor de securitate dispuse la parter sau ultimul etaj vor fi protejate obligatoriu cu bare încastrate în
beton sau asigurate antiefracţie.
(2) în afara programului de lucru, uşile încăperilor de securitate vor fi sigilate, iar sistemul de aerisire asigurat împotriva
accesului neautorizat şi introducerii materialelor incendiare.
Art. 125
În situaţii de urgenţă, dacă informaţiile secrete de stat trebuie evacuate, se vor utiliza lăzi metalice autorizate la nivel
naţional din clasa corespunzătoare nivelului de secretizare a acestor informaţii.
Art. 126
Încuietorile folosite la containerele şi încăperile de securitate în care sunt păstrate informaţii secrete de stat se împart
în trei grupe, astfel:
a) grupa A - încuietori autorizate pentru containerele din clasa A;
b) grupa B - încuietori autorizate pentru containerele din clasa B;
c) grupa C - încuietori pentru mobilierul de birou.
Art. 127
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Standardele mecanismelor de închidere, a sistemelor cu cifru şi încuietorilor, pe grupe de utilizare, se stabilesc de
ORNISS.
Art. 128
Cheile containerelor şi încăperilor de securitate nu vor fi scoase din zonele de securitate.
Art. 129
(1) în afara orelor de program, cheile de la încăperile şi containerele de securitate vor fi păstrate în cutii sigilate, de
către personalul care asigură paza şi apărarea.
(2) Predarea şi primirea cheilor de la încăperile şi containerele de securitate se vor face, pe bază de semnătură, în
condica special destinată - anexa nr. 11.
Art. 130
(1) Pentru situaţiile de urgenţă, un rând de chei suplimentare sau, după caz, o evidenţă scrisă a combinaţiilor
încuietorilor, vor fi păstrate în plicuri mate sigilate, în containere separate, într-un compartiment stabilit de conducerea
unităţii, sub control corespunzător.
(2) Evidenţa fiecărei combinaţii se va păstra în plic separat.
(3) Cheilor şi plicurilor cu combinaţii trebuie să li se asigure acelaşi nivel de protecţie ca şi informaţiilor la care permit
accesul.
Art. 131
Combinaţiile încuietorilor de la încăperile şi containerele de securitate vor fi cunoscute de un număr restrâns de
persoane desemnate de conducerea unităţii.
Art. 132
Cheile şi combinaţiile încuietorilor vor fi schimbate:
a) ori de câte ori are loc o schimbare de personal;
b) de fiecare dată când se constată că au intervenit situaţii de natură să le facă vulnerabile;
c) la intervale regulate, de preferinţă o dată la şase luni, fără a se depăşi 12 luni.
Art. 133
(1) Sistemele electronice de alarmare sau de supraveghere destinate protecţiei informaţiilor secrete de stat vor fi
prevăzute cu surse de alimentare de rezervă.
(2) Orice defecţiune sau intervenţie neautorizată asupra sistemelor de alarmă sau de supraveghere destinate
protecţiei informaţiilor secrete de stat trebuie să avertizeze personalul care le monitorizează.
(3) Dispozitivele de alarmare trebuie să intre în funcţiune în cazul penetrării pereţilor, podelelor, tavanelor şi
deschizăturilor, sau la mişcări în interiorul încăperilor de securitate.
Art. 134
Copiatoarele şi dispozitivele telefax se vor instala în încăperi special destinate şi se vor folosi numai de către
persoanele autorizate, potrivit nivelului de secretizare a informaţiilor la care au acces.
Art. 135
Unităţile deţinătoare de informaţii secrete de stat au obligaţia de a asigura protecţia acestora împotriva ascultărilor
neautorizate, pasive sau active.
Art. 136
(1) Protecţia împotriva ascultării pasive a discuţiilor confidenţiale se realizează prin izolarea fonică a încăperilor.
(2) Protecţia împotriva ascultărilor active, prin microfoane, radio-emiţători şi alte dispozitive implantate, se realizează
pe baza inspecţiilor de securitate a încăperilor, accesoriilor, instalaţiilor, sistemelor de comunicaţii, echipamentelor şi
mobilierului de birou, realizate de unităţile specializate, potrivit competenţelor legale.
Art. 137
(1) Accesul în încăperile protejate împotriva ascultărilor se va controla în mod special.
(2) Periodic, personalul specializat în depistarea dispozitivelor de ascultare va efectua inspecţii fizice şi tehnice.
(3) Inspecţiile fizice şi tehnice vor fi organizate, în mod obligatoriu, în urma oricărei intrări neautorizate sau suspiciuni
privind accesul persoanelor neautorizate şi după executarea lucrărilor de reparaţii, întreţinere, zugrăvire sau
redecorare.
(4) Nici un obiect nu va fi introdus în încăperile protejate împotriva ascultării, fără a fi verificat în prealabil de către
personalul specializat în depistarea dispozitivelor de ascultare.
Art. 138
(1) în zonele în care se poartă discuţii confidenţiale şi care sunt asigurate din punct de vedere tehnic, nu se vor instala
telefoane, iar dacă instalarea acestora este absolut necesară, trebuie prevăzute cu un dispozitiv de deconectare pasiv.
(2) Inspecţiile de securitate tehnică în zonele prevăzute în alin.(l) trebuie efectuate, în mod obligatoriu, înaintea
începerii convorbirilor, pentru identificarea fizică a dispozitivelor de ascultare şi verificarea sistemelor telefonice,
electrice sau de altă natură, care ar putea fi utilizate ca mediu de atac.
Art. 139
(1) Echipamentele de comunicaţii şi dotările din birouri, în principal cele electrice şi electronice, trebuie verificate de
specialişti ai autorităţilor desemnate de securitate competente, înainte de a fi folosite în zonele în care se lucrează ori
se discută despre informaţii strict secrete sau strict secrete de importanţă deosebită, pentru a preveni transmiterea
sau interceptarea, în afara cadrului legal, a unor informaţii inteligibile.
(2) Pentru zonele menţionate la alin. (1) se va organiza o evidenţă a tipului şi numerelor de inventar ale
echipamentului şi mobilei mutate în/din interiorul încăperilor, care va fi gestionată ca material secret de stat.
SECŢ IUNEA 5: Protecţia personalului
Art. 140
(1) Unităţile deţinătoare de informaţii secrete de stat au obligaţia de a asigura protecţia personalului desemnat să
asigure securitatea acestora ori care are acces la astfel de informaţii, potrivit prezentelor standarde.
(2) Măsurile de protecţie a personalului au drept scop:
a) să prevină accesul persoanelor neautorizate la informaţii secrete de stat;
b) să garanteze că informaţiile secrete de stal sunt distribuite deţinătorilor de certificate de securitate/autorizaţii de
acces, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte;
c) să permită identificarea persoanelor care, prin acţiunile sau inacţiunile lor, pot pune în pericol securitatea informaţiilor
secrete de stat şi să prevină accesul acestora la astfel de informaţii.
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(3) Protecţia personalului se realizează prin: selecţionarea, verificarea, avizarea şi autorizarea accesului la informaţiile
secrete de stat, revalidarea, controlul şi instruirea personalului, retragerea certificatului de securitate sau autorizaţiei de
acces.
Art. 141
(1) Acordarea certificatului de securitate - anexa nr. 12 - şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate - anexa nr.13,
potrivit nivelului de secretizare, este condiţionată de avizul autorităţii desemnate de securitate.
(2) în vederea eliberării certificatului de securitate/autorizaţiei de acces conducătorul unităţii solicită în scris ORNISS,
conform anexei nr. 14, efectuarea verificărilor de securitate asupra persoanei care urmează să aibă acces la informaţii
secrete de stat.
(3) Solicitarea menţionată la alin. (2) va fi însoţită de formularele tip, prevăzute la anexele nr. 15, 16 şi 17, potrivit
nivelului de secretizare a informaţiilor, completate de persoana în cauză, introduse în plic separat, sigilat.
(4) în funcţie de avizul comunicat de autoritatea desemnată, ORNISS va aproba eliberarea certificatului de securitate
sau autorizaţiei de acces şi va încunoştinţa oficial conducătorul unităţii.
(5) După obţinerea aprobării menţionate la alin. (4), conducătorul unităţii va notifica la ORNISS şi va elibera certificatul
de securitate sau autorizaţia de acces, conform art. 154.
Art. 142
Certificatul de securitate sau autorizaţia de acces se eliberează numai în baza avizelor acordate de autoritatea
desemnată de securitate în urma verificărilor efectuate asupra persoanei în cauză, cu acordul scris al acesteia.
Art. 143
În cadrul procedurilor de avizare trebuie acordată atenţie specială persoanelor care:
a) urmează să aibă acces la informaţii strict secrete şi strict secrete de importanţă deosebită;
b) ocupă funcţii ce presupun accesul permanent la un volum mare de informaţii secrete de stat;
c) pot fi vulnerabile la acţiuni ostile, ca urmare a importanţei funcţiei în care vor fi numite, a mediului de relaţii sau a
locului de muncă anterior.
Art. 144
(1) Oportunitatea avizării va fi evaluată pe baza verificării şi investigării biografici celui în cauză.
(2) Când persoanele urmează să îndeplinească funcţii care le pot facilita accesul la informaţii secrete de stat doar în
anumite circumstanţe - paznici, curieri, personal de întreţinere - se va acorda atenţie primei verificări de securitate.
Art. 145
Unităţile care gestionează informaţii clasificate sunt obligate să ţină un registru de evidenţă a certificatelor de securitate
şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate - anexa nr. 18.
Art. 146
(1) Ori de câte ori apar indicii că deţinătorul certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces nu mai îndeplineşte
criteriile de compatibilitate privind accesul la informaţiile secrete de stat, verificările de securitate se reiau la solicitarea
conducătorului unităţii adresată ORNISS.
(2) ORNISS poate solicita reluarea verificărilor, la sesizarea autorităţilor competente, în situaţia în care sunt semnalate
incompatibilităţi privind accesul la informaţii secrete de stat
Art. 147
Procedura de verificare în vederea acordării accesului la informaţii secrete de stat are drept scop identificarea riscurilor
de securitate, aferente gestionării informaţiilor secrete de stat.
Art. 148
(1) Structura/funcţionarul de securitate are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei selecţionate formularele tip
corespunzătoare nivelului de acces pentru care se solicită eliberarea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces şi
să acorde asistenţă în vederea completării acestora.
(2) în funcţie de nivelul de secretizare a informaţiilor pentru care se solicită avizul de securitate, termenele de
prezentare a răspunsului de către instituţiile abilitate să efectueze verificările de securitate sunt:
a) pentru acces la informaţii strict secrete de importanţă deosebită - 90 de zile lucrătoare;
b) pentru acces la informaţii strict secrete - 60 de zile lucrătoare;
c) pentru acces la informaţii secrete - 30 de zile lucrătoare.
Art. 149
ORNISS are obligaţia ca, în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea solicitării, să transmită ADS competente cererea
tip de începere a procedurii de verificare - anexa nr. 19, la care va anexa plicul sigilat cu formularele tip completate
Art. 150
(1) După primirea formularelor, instituţia abilitată va efectua verificările în termenele prevăzute la art. 148 şi va
comunica, în scris - anexa nr. 20, la ORNISS, avizul privind acordarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate.
(2) în cazul în care sunt identificate riscuri de securitate, ADS va evalua dacă acestea constituie un impediment pentru
acordarea avizului de securitate.
(3) în situaţia în care sunt semnalate elemente relevante din punct de vedere al protecţiei informaţiilor secrete de stat,
în luarea deciziei de acordare a avizului de securitate vor avea prioritate interesele de securitate.
Art. 151
(1) în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la autoritatea desemnată de securitate, ORNISS va
decide asupra acordăm certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii secrete de stat şi va comunica
unităţii solicitante - anexa nr. 21.
(2) Adresa de comunicare a deciziei ORNISS se realizează în trei exemplare, din care unul se transmite unităţii
solicitante, iar al doilea instituţiei care a efectuat verificările.
(3) Dacă avizul este pozitiv, conducătorul unităţii solicitante va elibera certificatul de securitate sau autorizaţia de
acces persoanei în cauză, după notificarea prealabilă la ORNTSS - anexa nr. 22
Art. 152
(1) Verificarea în vederea avizării pentru accesul la informaţii secrete de stat se efectuează cu respectarea legislaţiei în
vigoare privind responsabilităţile în domeniul protecţiei unor asemenea informaţii, de către următoarele instituţii:
a) Serviciul Român de Informaţii, pentru:
- personalul din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie.
pag. 14

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Standarde din 2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-17
(la data 20-dec-2004 Art. 152, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 5 modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 1. din Hotarirea 2202/2004 )

- personalul autorităţilor şi instituţiilor publice din zona de competenţă, potrivit legii;
- personalul agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi al persoanelor juridice de drept public sau
privat, altele decât cele date în competenţa instituţiilor menţionate la lit. b), c) şi d);
b) Ministerul Apărării Naţionale, pentru:
- personalul militar şi civil propriu;
- personalul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi altor
persoane juridice stabilite prin lege şi personalul militar care îşi desfăşoară activitatea în străinătate;
c) Serviciul de Informaţii Externe, pentru:
- personalul militar sau civil propriu;
- personalul român al reprezentanţelor diplomatice, misiunilor permanente, consulare, centrelor culturale, organismelor
internaţionale şi altor reprezentanţe ale statului român în străinătate;
- cetăţenii români aflaţi în străinătate în cadrul unor contracte, stagii de perfecţionare, programe de cercetare sau în
calitate de angajaţi la firme;
d) Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru
personalul propriu şi al persoanelor juridice a căror activitate o coordonează;
(la data 20-dec-2004 Art. 152, alin. (1), litera D. din capitolul IV, sectiunea 5 modificat de Art. 1, alin. (1), punctul 2. din Hotarirea 2202/2004 )

e) Ministerul Justiţiei, pentru personalul propriu şi al persoanelor juridice a căror activitate o coordonează, altul decât
cel pentru care verificarea este de competenţa Serviciului Român de Informaţii.
(la data 20-dec-2004 Art. 152, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 5 completat de Art. 1, alin. (1), punctul 3. din Hotarirea 2202/2004 )

(2) Instituţiile menţionate la alin. (1) sunt abilitate să solicite şi să primească informaţii de la persoane juridice şi fizice,
în vederea acordării avizului de acces la informaţii clasificate.
Art. 153
Instituţiile competente în realizarea verificărilor de securitate cooperează, pe bază de protocoale, în îndeplinirea
sarcinilor şi obiectivelor propuse.
Art. 154
Certificatul de securitate/autorizaţia de acces se emite în două exemplare originale, unul fiind păstrat de
structura/funcţionarul de securitate, iar celălalt se trimite la ORNISS, care va informa instituţia competentă care a
efectuat verificările.
Art. 155
Valabilitatea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces eliberate unei persoane este de până la patru ani, în
această perioadă verificările putând fi reluate oricând sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.167.
Art. 156
Pentru cadrele proprii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de
Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază vor
elabora instrucţiuni interne privind verificarea, avizarea, eliberarea şi evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor
de acces.
Art. 157
Decizia privind avizarea eliberării certificatului de securitate/autorizaţiei de acces va fi luată pe baza tuturor informaţiilor
disponibile şi va avea în vedere.
a) loialitatea indiscutabilă a persoanei;
b) caracterul, obiceiurile, relaţiile şi discreţia persoanei, care să ofere garanţii asupra:
- corectitudinii în gestionarea informaţiilor secrete de stat;
- oportunităţii accesului neînsoţit în compartimente, obiective, zone şi locuri de securitate în care se află informaţii
secrete de stat;
- respectării reglementărilor privind protecţia informaţiilor secrete de stat din domeniul său de activitate.
Art. 158
(1) Principalele criterii de evaluare a compatibilităţii în acordarea avizului pentru eliberarea certificatului de
securitate/autorizaţiei de acces vizează atât trăsăturile de caracter, cât şi situaţiile sau împrejurările din care pot
rezulta riscuri şi vulnerabilităţi de securitate.
(2) Sunt relevante şi vor fi luate în considerare, la acordarea avizului de securitate, caracterul, conduita profesională
sau socială, concepţiile şi mediul de viaţă al soţului/soţiei sau concubinului/concubinei persoanei solicitante.
Art. 159
Următoarele situaţii imputabile atât solicitantului, cât şi soţului/soţiei sau concubinului/concubinei acestuia reprezintă
elemente de incompatibilitate pentru acces la informaţii secrete de stat.
a) dacă a comis sau a intenţionat să comită, a fost complice, a complotat sau a instigat la comiterea de acte de
spionaj, terorism, trădare ori alte infracţiuni contra siguranţei statului;
b) dacă a încercat, a susţinut, a participat, a cooperat sau a sprijinit acţiuni de spionaj, terorism ori persoane
suspectate de a se încadra în această categorie sau de a fi membre ale unor organizaţii ori puteri străine inamice ordinii
de drept din ţara noastră;
c) dacă este sau a fost membru al unei organizaţii care a încercat, încearcă sau susţine răsturnarea ordinii
constituţionale prin mijloace violente, subversive sau alte forme ilegale;
d) dacă este sau a fost un susţinător al vreunei organizaţii prevăzute la lit c), este sau a fost în relaţii apropiate cu
membrii unor astfel de organizaţii într-o formă de natură să ridice suspiciuni temeinice cu privire la încrederea şi
loialitatea persoanei.
Art. 160
Constituie elemente de incompatibilitate pentru accesul solicitantului la informaţii secrete de stat oricare din
următoarele situaţii:
a) dacă în mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informaţii cu relevanţă în planul siguranţei
naţionale ori a minţit în completarea formularelor tip sau în cursul interviului de securitate;
b) are antecedente penale sau a fost sancţionat contravenţional pentru fapte care indică tendinţe infracţionale;
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c) are dificultăţi financiare serioase sau există o discordanţă semnificativă între nivelul său de trai şi veniturile declarate;
d) consumă în mod excesiv băuturi alcoolice ori este dependent de alcool, droguri sau de alte substanţe interzise prin
lege care produc dependenţă;
e) are sau a avut comportamente imorale sau deviaţii de comportament care pot genera riscul ca persoana să fie
vulnerabilă la şantaj sau presiuni;
f) a demonstrat lipsă de loialitate, necinste, incorectitudine sau indiscreţie;
g) a încălcat reglementările privind protecţia informaţiilor clasificate;
h) suferă sau a suferit de boli fizice sau psihice care îi pot cauza deficienţe de discernământ confirmate prin investigaţie
medicală efectuată cu acordul persoanei solicitante;
i) poate fi supus la presiuni din partea rudelor sau persoanelor apropiate care ar putea genera vulnerabilităţi
exploatabile de către serviciile de informaţii ale căror interese sunt ostile României şi aliaţilor săi.
Art. 161
(1) Solicitările pentru efectuarea verificărilor de securitate în vederea avizării eliberării certificatelor de
securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii secrete vor avea în vedere persoanele care:
a) în exercitarea atribuţiilor profesionale lucrează cu date şi informaţii de nivel secret;
b) fac parte din personalul de execuţie sau administrativ şi, în virtutea acestui fapt, pot intra în contact cu date şi
informaţii de acest nivel;
c) este de presupus că vor lucra cu date şi informaţii de nivel secret, datorită funcţiei pe care o deţin;
d) se presupune că nu pot avansa profesional în funcţie, dacă nu au acces la astfel de informaţii.
(2) Avizarea pentru acces la informaţii secrete de stat, de nivel secret se va baza pe:
a) verificarea corectitudinii datelor menţionate în formularul de bază, anexa nr. 15;
b) referinţe de la locurile de muncă şi din mediile frecventate, de la cel puţin trei persoane.
(3) în situaţia în care este necesară clarificarea anumitor aspecte sau la solicitarea persoanei verificate, reprezentantul
instituţiei abilitate să efectueze verificările de securitate poate avea o întrevedere cu aceasta.
Art. 162
(1) Pentru eliberarea certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii strict secrete se efectuează
verificări asupra persoanelor care:
a) în exercitarea atribuţiilor profesionale lucrează cu date şi informaţii de nivel strict secret;
b) fac parte din personalul de execuţie sau administrativ şi, în virtutea acestui fapt, pot intra în contact cu date şi
informaţii de acest nivel;
c) este de presupus că vor lucra cu date şi informaţii de nivel strict secret, datorită funcţiei pe care o deţin;
d) se presupune că nu pot avansa profesional în funcţie, dacă nu au acces la astfel de informaţii.
(2) Avizarea pentru acces la informaţii strict secrete se va baza pe:
a) verificarea corectitudinii datelor personale menţionate în formularul de bază şi în formularul suplimentar, anexele nr.
15 şi 16;
b) referinţe minime de la locurile de muncă şi din mediile frecventate de la cel puţin trei persoane;
c) verificarea datelor prezentate în formular, despre membrii de familie;
d) investigaţii la locul de muncă şi la domiciliu, care să acopere o perioadă de zece ani anteriori datei avizului sau
începând de la vârsta de 18 ani;
e) un interviu cu persoana verificată, dacă se consideră că ar putea clarifica aspecte rezultate din verificările efectuate.
Art. 163
(1) Pentru eliberarea certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii strict secrete de importanţă
deosebită se efectuează verificări asupra persoanelor care:
a) în exercitarea atribuţiilor profesionale lucrează cu date şi informaţii de nivel strict secret de importanţă deosebită;
b) fac parte din personalul de execuţie sau administrativ şi, în virtutea acestui fapt, pot intra în contact cu informaţii de
acest nivel.
(2) Avizarea accesului la informaţiile strict secrete de importanţă deosebită se va baza pe:
a) verificarea corectitudinii datelor menţionate în formularul de bază, formularul suplimentar şi formularul financiar,
anexele nr. 15, 16 şi 17;
b) investigaţii de cunoaştere a conduitei şi antecedentelor la domiciliul actual şi cele anterioare, la locul de muncă actual
şi la cele anterioare, precum şi la instituţiile de învăţământ urmate, începând de la vârsta de 18 ani, investigaţii care nu
se vor limita la audierea persoanelor indicate de solicitantul avizului;
c) verificări ale mediului relaţional pentru a identifica existenţa unor riscuri de securitate în cadrul acestuia;
d) un interviu cu persoana solicitantă, pentru a detalia aspectele rezultate din verificările efectuate;
e) în cazul în care, din verificările întreprinse, rezultă incertitudini cu privire la sănătatea psihică sau comportamentul
persoanei verificate, cu acordul acesteia poate fi supusă unui test psihologic.
Art. 164
(1) Dacă în cursul verificărilor, pentru orice nivel, apar informaţii ce evidenţiază riscuri de securitate, se va realiza o
verificare suplimentară, cu folosirea metodelor şi mijloacelor specifice instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei
naţionale.
(2) în cazul verificării suplimentare menţionate la alin. (1) termenele de efectuare a verificărilor vor fi prelungite în mod
corespunzător.
Art. 165
În funcţie de nivelul de secretizare a informaţiilor secrete de stat la care se acordă accesul, investigaţia de cunoaştere
a antecedentelor va avea în vedere, gradual, următoarele:
a) consultarea registrelor de stare civilă pentru verificarea datelor personale în vederea stabilirii, fără dubiu, a identităţii
persoanei solicitante;
b) verificarea cazierului judiciar, în evidenţele centrale şi locale ale poliţiei, în baza de date a Registrului Comerţului,
precum şi în alte evidenţe;
c) stabilirea naţionalităţii persoanei şi cetăţeniei prezente şi anterioare;
d) confirmarea pregătirii în şcolile, universităţile şi alte instituţii de învăţământ urmate de titular, de la împlinirea vârstei
de 18 ani;
e) cunoaşterea conduitei la locul de muncă actual şi la cele anterioare, cu referinţe obţinute din dosarele de angajare,
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aprecierile anuale asupra performanţelor şi eficienţei activităţii, ori furnizate de şefii instituţiilor, şefii de compartimente
sau colegi;
f) organizarea de interviuri şi discuţii cu persoane care pot face aprecieri asupra trecutului, activităţii, comportamentului
şi corectitudinii persoanei verificate;
g) cunoaşterea comportării pe timpul serviciului militar şi a modalităţii în care a fost trecut în rezervă; h) existenţa unor
riscuri de securitate datorate unor eventuale presiuni exercitate din străinătate;
i) solvabilitatea şi reputaţia financiară a persoanei;
j) stabilirea indiciilor şi obţinerea de probe conform cărora persoana solicitantă este sau a fost membru ori afiliat al
vreunei organizaţii, asociaţii, mişcări, grupări străine sau autohtone, care au sprijinit sau au susţinut comiterea unor
acte de violenţă, în scopul afectării drepturilor altor persoane, sau care încearcă să schimbe ordinea de stat prin
mijloace neconstituţionale.
Art. 166
(1) în cazul în care o persoană deţine certificat de securitate/autorizaţie de acces la informaţii naţionale clasificate,
acesteia i se poate elibera şi certificat de securitate pentru acces la informaţii NATO clasificate valabil pentru acelaşi
nivel de secretizare sau pentru un nivel inferior.
(2) Dacă informaţiile NATO clasificate la care se solicită acces în condiţiile alin. (1) sunt de nivel superior celui pentru
care persoana în cauză deţine certificat de securitate/autorizaţie de acces se vor efectua verificările necesare, potrivit
standardelor în vigoare.
(3) Valabilitatea certificatului/autorizaţiei eliberate în condiţiile alin. (1) şi (2) încetează la expirarea termenului de
valabilitate al certificatului/autorizaţiei iniţiale.
Art. 167
(1) Revalidarea avizului privind accesul la informaţii clasificate presupune reverificarea persoanei deţinătoare a unui
certificat de securitate/autorizaţie de acces în vederea menţinerii sau retragerii acesteia
(2) Revalidarea poate avea loc la solicitarea unităţii în care persoana îşi desfăşoară activitatea, sau a ORNISS, în
oricare din următoarele situaţii:
a) atunci când pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale persoanei deţinătoare este necesar accesul la informaţii de
nivel superior;
b) la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de securitate/autorizaţiei de acces deţinute anterior;
c) în cazul în care apar modificări în datele de identificare ale persoanei;
d) la apariţia unor riscuri de securitate din punct de vedere al compatibilităţii accesului la informaţii clasificate.
Art. 168
La solicitarea revalidării nu se eliberează un nou certificat de securitate/autorizaţie de acces, în următoarele situaţii:
a) în cazul în care se constată neconcordanţe între datele declarate în formularele tip şi cele reale;
b) în cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului de securitate/autorizaţiei de acces s-au
evidenţiat riscuri de securitate;
c) în cazul în care ORNISS solicită acest lucru, în mod expres.
Art. 169
Pentru revalidarea accesului la informaţii secrete de stal se derulează aceleaşi activităţi ca şi la acordarea avizului iniţial,
verificările raportându-se la perioada scursă de la eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces
anterioare.
Art. 170
(1) Persoanele cărora li se eliberează certificate de securitate/autorizaţii de acces vor fi instruite, obligatoriu, cu privire
la protecţia informaţiilor clasificate, înaintea începerii activităţii şi ori de câte ori este nevoie.
(2) Activitatea de pregătire se efectuează planificat, în scopul prevenirii, contracarării şi eliminării riscurilor şi
ameninţărilor la adresa securităţii informaţiilor clasificate.
(3) Pregătirea personalului se realizează diferenţiat, potrivit nivelului de secretizare a informaţiilor la care certificatul de
securitate sau autorizaţia de acces permite accesul şi va fi înscrisă în fişa individuală de pregătire, care se păstrează la
structura/funcţionarul de securitate.
(4) Toate persoanele încadrate în funcţii care presupun accesul la informaţii clasificate trebuie să fie instruite temeinic,
atât în perioada premergătoare numirii în funcţie, cât şi la intervale prestabilite, asupra necesităţii şi modalităţilor de
asigurare a protecţiei acestor informaţii.
(5) După fiecare instruire, persoana care deţine certificat de securitate sau autorizaţie de acces va semna că a luat act
de conţinutul reglementărilor privind protecţia informaţiilor secrete de stat.
Art. 171
(1) Pregătirea personalului urmăreşte însuşirea corectă a standardelor de securitate şi a modului de implementare
eficientă a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate.
(2) Organizarea şi coordonarea activităţii de pregătire a structurilor/funcţionarilor de securitate sunt asigurate de
autorităţile desemnate de securitate.
Art. 172
(1) Planificarea şi organizarea activităţii de pregătire a personalului se realizează de către structura/funcţionarul de
securitate.
(2) Autorităţile desemnate de securitate vor controla, potrivit competenţelor, modul de realizare a activităţii de
pregătire a personalului care accesează informaţii secrete de stat.
Art. 173
(1) Pregătirea individuală a persoanelor care deţin certificate de securitate/autorizaţii de acces se realizează în raport
cu atribuţiile profesionale.
(2) Toate persoanele care gestionează informaţii clasificate au obligaţia să cunoască reglementările privind proiecţia
informaţiilor clasificate şi procedurile interne de aplicare a măsurilor de securitate specifice.
Art. 174
(1) Pregătirea personalului se realizează sub formă de lecţii, informări, prelegeri, simpozioane, schimb de experienţă,
seminarii, şedinţe cu caracter aplicativ şi se poate finaliza prin verificări sau certificări ale nivelului de cunoştinţe.
(2) Activităţile de pregătire vor fi organizate de structura/funcţionarul de securitate, conform tematicilor cuprinse în
programele aprobate de conducerea unităţii.
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Art. 175
Certificatul de securitate sau autorizaţia de acces îşi încetează valabilitatea şi se va retrage în următoarele cazuri:
a) la solicitarea ORNISS;
b) prin decizia conducătorului unităţii care a eliberat certificatul/autorizaţia;
c) la solicitarea autorităţii desemnate de securitate competente;
d) la plecarea din unitate sau la schimbarea locului de muncă al deţinătorului în cadrul unităţii, dacă noul loc de muncă
nu presupune lucrul cu astfel de informaţii secrete de stat,
e) la schimbarea nivelului de acces.
Art. 176
La retragerea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces, în cazurile prevăzute la art. 175 lit. a)-d),
angajatului i se va interzice accesul la informaţii secrete de stat, iar conducerea unităţii va notifica despre aceasta la
ORNISS.
Art. 177
După luarea deciziei de retragere, unitatea va solicita ORNISS înapoierea exemplarului 2 al certificatului de securitate
sau al autorizaţiei de acces, după care va distruge ambele exemplare, pe bază de proces-verbal.
SECŢ IUNEA 6: Accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui stat, precum
şi al persoanelor apatride la informaţiile secrete de stat şi în locurile în care se desfăşoară activităţi,
se expun obiecte sau se execută lucrări din această categorie
Art. 178
Cetăţenii străini, cetăţenii români care au şi cetăţenia altui stal, precum şi persoanele apatride pol avea acces la
informaţii secrete de stat, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte şi a convenţiilor, protocoalelor,
contractelor şi altor înţelegeri încheiate în condiţiile legii.
Art. 179
(1) Persoanele prevăzute la art. 178 vor fi verificate şi avizate conform prezentelor standarde, la solicitarea
conducătorului unităţii în cadrul căreia acestea urmează să desfăşoare activităţi care presupun accesul la informaţii
secrete de stat.
(2) Conducătorul unităţii va elibera persoanelor respective o autorizaţie de acces corespunzătoare nivelului de
secretizare a informaţiilor la care urmează să aibă acces, valabilă numai pentru perioada desfăşurării activităţilor
comune, în baza acordului comunicat de ORNISS.
Art. 180
(1) Persoanele prevăzute la art. 178 care desfăşoară activităţi de asistenţă tehnică, consultanţă, colaborare ştiinţifică
ori specializare vor purta ecusoane distincte faţă de cele folosite de personalul propriu şi vor fi însoţite permanent de
persoane anume desemnate de conducerea unităţii respective.
(2) Conducătorul unităţii este obligai să delimiteze strict sectoarele şi compartimentele în care persoanele menţionate
la art. 178 pot avea acces şi va stabili măsuri pentru prevenirea prezenţei acestora în alte locuri în care se gestionează
informaţii secrete de stat.
Art. 181
(1) Structura/funcţionarul de securitate arc obligaţia de a instrui persoanele prevăzute la art. 178 în legătură cu regulile
pe care trebuie să le respecte privind proiecţia informaţiilor secrete de stat.
(2) Autorizaţia de acces se va elibera numai după însuşirea reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate şi
semnarea angajamentului de confidenţialitate.
Art. 182
Nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 178 a regulilor privind protecţia informaţiilor clasificate va
determina, obligatoriu, retragerea autorizaţiei de acces.
CAPIT OLUL V: CONDIŢ IILE DE FOT OGRAFIERE, FILMARE, CART OGRAFIERE ŞI EXECUT ARE A UNOR
LU C R ĂR I DE AR T E P LAST IC E ÎN O B IE C T IVE SAU LO C U R I C AR E P R E Z INT Ă IM P O R T ANŢ Ă
DEOSEBIT Ă PENT RU PROT ECŢ IA INFORMAŢ IILOR SECRET E DE ST AT
Art. 183
(1) Este interzisă fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul
României, în obiective, zone sau locuri de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat, fără
autorizaţie specială eliberată de către ORNISS, care va ţine evidenţa acestora, conform anexei nr. 23.
(2) Autorizaţia specială va fi eliberată de către ORNISS în baza avizului dat de ADS, precum şi de autorităţile sau
instituţiile care au obiective, zone şi locuri de importanţă pentru protecţia informaţiilor clasificate în arealul în care
urmează să se desfăşoare activităţi de această natură.
(3) Obiectivele şi mijloacele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 182/2002 pot fi filmate şi fotografiate de către
personalul militar, pentru nevoile interne ale instituţiilor militare, pe baza aprobării scrise a miniştrilor sau conducătorilor
instituţiilor respective, pentru obiectivele, zonele sau locurile din competenţa lor.
Art. 184
Trupele Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii, aflate la instrucţie, în
aplicaţii ori în interiorul obiectivelor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 182/2002, pot fi fotografiate sau filmate în
scopuri educative şi de pregătire militară, cu aprobarea conducătorilor acestor instituţii sau a împuterniciţilor desemnaţi.
Art. 185
Fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice în zonele de securitate şi
administrative ale unităţilor deţinătoare de secrete de stat este permisă numai cu aprobarea scrisă a împuterniciţilor
abilitaţi să atribuie niveluri de secretizare conform art. 19 din Legea 182/2002, potrivit competenţelor materiale.
Art. 186
(1) Cererea adresată ORNISS pentru eliberarea autorizaţiei speciale de filmare, fotografiere, cartografiere sau de
executare a lucrărilor de arte plastice va cuprinde, obligatoriu, menţionarea obiectului şi locului activităţii, aparatura
folosită, perioada de timp în care urmează a se realiza, datele de identitate ale persoanei care le va efectua, precum şi
aprobarea prevăzută la art. 185.
(2) Termenul de răspuns este de 60 de zile lucrătoare de la data primirii cererii. Pentru zborurile aerofotogrammetrice
efectuate la scări de zbor mai mari de 1:20.000 în scopul realizării pe planuri topografice şi cadastrale, termenul este
de 30 de zile lucrătoare.
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(3) Titularii autorizaţiei speciale sunt obligaţi să se prezinte, înaintea începerii lucrărilor, la conducătorii instituţiilor unde
acestea vor fi executate, pentru a se pune de acord cu privire la modalitatea de acţiune şi verificarea aparaturii ce va fi
folosită.
Art. 187
Dacă solicitantul posedă autorizaţie de nivel corespunzător obiectivului vizat, autorizaţia specială va fi eliberată în
termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu respectarea principiului nevoii de a cunoaşte.
Art. 188
Obiectivele, zonele şi locurile în care fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice se
efectuează numai cu autorizare vor fi marcate cu indicatoare de interdicţie în acest sens, care vor fi instalate prin grija
instituţiilor cărora le aparţin, cu avizul de specialitate al organelor administraţiei publice locale.
Art. 189
(1) Emiterea, deţinerea sau folosirea de date şi documente geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice, ce
constituie secrete de stat, urmează, în privinţa clasificării, marcării, inscripţionării, procesării, manipulării, evidenţei,
întocmirii, multiplicării, transmiterii, păstrării, transportului şi distrugerii acestora, regimul prevăzut de reglementările în
vigoare privitoare la protecţia informaţiilor clasificate în România.
(2) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, care întocmesc documente geodezice,
topo-fotogrammetrice şi cartografice cu caracter secret de stat, le vor nominaliza în listele proprii de informaţii
clasificate, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 190
(1) Activitatea de aerofotog rafie re cu camere fotogrammetrice digitale sau analogice a teritoriului României, la o
scară de zbor mai mare de 1:20.000, se efectuează pe baza autorizaţiei speciale eliberate de ORNISS şi în prezenţa
reprezentantului Ministerului Apărării Naţionale.
(2) în vederea eliberării autorizaţiei menţionate la alin. (1), cererea adresată ORNISS trebuie să conţină, pe lângă
datele prevăzute la art. 186 alin. (1), şi scara de zbor la care vor fi efectuate activităţile de aerofotografiere.
(3) Activităţile de developare a materialului fotografic şi scanarea negativelor, după caz, se pot realiza, în prezenţa
reprezentantului Ministerului Apărării Naţionale, de către persoane juridice care îndeplinesc condiţiile legale privind
protecţia informaţiilor clasificate.
(4) Materialele obţinute din activităţile de aerofotografiere prevăzute la alin. (1) se predau persoanelor juridice
autorizate, pe bază de documente justificative, în prezenţa reprezentantului Ministerului Apărării Naţionale.
(5) ORNISS ţine evidenţa autorizaţiilor speciale şi dispune retragerea acestora, la propunerea motivată a organelor de
control abilitate.
(6) Developarea materialului fotografic şi scanarea negativelor de către persoanele juridice autorizate se realizează
exclusiv pe teritoriul naţional.
(7) Materialele rezultate în urma procesului de developare şi scanare, precum şi cele rezultate în urma activităţilor de
aerofotografiere cu camere fotogrammetrice digitale sunt declasificate, cu avizul Autorităţilor Desemnate de Securitate
(ADS), de către Ministerul Apărării Naţionale, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora.
(8) în termenul prevăzut la alin. (7) produsele finale rezultate în urma declasificării se vor preda la ORNISS, prin grija
reprezentantului Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi puse la dispoziţie beneficiarului.
(9) Se exceptează de la obligaţia îndeplinirii procedurii prevăzute la alin. (1) - (8) activităţile de aerofotografiere,
efectuate pe teritoriul României, la o scară de zbor mai mică sau egală cu 1:20.000.
(la data 24-mar-2005 Art. 190 din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 185/2005 )

C AP IT O LU L VI: E XE R C IT AR E A C O NT R O LU LU I ASU P R A M ĂSU R ILO R P R IVIT O AR E LA P R O T E C Ţ IA
INFORMAŢ IILOR CLASIFICAT E
Art. 191
(1) Serviciul Român de Informaţii, prin unitatea sa specializată, are competenţă generală de exercitare a controlului
asupra modului de aplicare a măsurilor de protecţie de către instituţiile publice şi unităţile deţinătoare de informaţii
clasificate.
(2) Activitatea de control în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului de Justiţie,
Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale se reglementează prin ordine ale conducătorilor acestor instituţii, potrivit legii.
(3) Controlul privind măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale,
Guvernului şi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării se organizează conform legii.
(4) Activitatea de control în cadrul reprezentanţelor României în străinătate se reglementează şi se realizează de către
Serviciul de Informaţii Externe.
Art. 192
Controlul are ca scop:
a) evaluarea eficienţei măsurilor concrete de protecţie adoptate la nivelul deţinătorilor de informaţii clasificate, în
conformitate cu legea, cu prevederile prezentelor standarde şi altor norme în materie, precum şi cu programele de
prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
b) identificarea vulnerabilităţilor existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, care ar putea conduce la
compromiterea acestor informaţii, în vederea luării măsurilor de prevenire necesare;
c) luarea măsurilor de remediere a deficienţelor şi de perfecţionare a cadrului organizatoric şi funcţional la nivelul
structurii controlate;
d) constatarea cazurilor de nerespectare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi aplicarea sancţiunilor
contravenţionale sau, după caz, sesizarea organelor de urmărire penală, în situaţia în care fapta constituie infracţiune;
e) informarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi Parlamentului cu privire la modul în care unităţile deţinătoare de
informaţii clasificate aplică reglementările în materie.
Art. 193
(1) Fiecare acţiune de control se încheie printr-un document de constatare, întocmit de echipa/persoana care 1-a
efectuat.
(2) în cazul în care controlul relevă fapte şi disfuncţionalităţi de natură să reprezinte riscuri majore de securitate pentru
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protecţia informaţiilor clasificate va fi informat, de îndată, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, iar instituţia controlată va
dispune măsuri imediate de remediere a deficienţelor constatate, va iniţia cercetarea administrativă şi, după caz, va
aplica măsurile sancţionatorii şi va sesiza organele de urmărire penală, în situaţia în care rezultă indicii că s-ar fi produs
infracţiuni.
Art. 194
În funcţie de obiectivele urmărite, controalele pot fi:
a) controale de fond, care urmăresc verificarea întregului sistem organizatoric, structural şi funcţional de protecţie a
informaţiilor clasificate;
b) controale tematice, care vizează anumite domenii ale activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate;
c) controale în situaţii de urgenţă, care au ca scop verificarea unor aspecte punctuale, stabilite ca urmare a identificării
unui risc de securitate.
Art. 195
În funcţie de modul în care sunt stabilite şi organizate, controalele pot fi:
a) planificate;
b) inopinate;
c) determinate de situaţii de urgenţă.
Art. 196
Conducătorii unităţilor care fac obiectul controlului au obligaţia să pună la dispoziţia echipelor de control toate
informaţiile solicitate privind modul de aplicare a măsurilor prevăzute de lege pentru protecţia informaţiilor clasificate.
Art. 197
Conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii clasificate au obligaţia să organizeze anual şi ori de câte ori este
nevoie controale interne privind gestionarea acestora.
CAPIT OLUL VII: SECURIT AT EA INDUST RIALĂ
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 198
Prevederile prezentului capitol se vor aplica tuturor persoanelor juridice de drept public sau privat care desfăşoară ori
solicită să desfăşoare activităţi contractuale ce presupun accesul la informaţii clasificate.
SE C Ţ IU NE A 2: Atribuţiile O ficiului R egistrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi ale
autorităţilor desemnate de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate care fac obiectul
activităţilor contractuale
Art. 199
În domeniul protecţiei informaţiilor clasificate care fac obiectul activităţilor contractuale, ORNISS are următoarele
atribuţii:
a) stabileşte strategia de implementare unitară la nivel naţional a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate care
fac obiectul activităţilor contractuale;
b) eliberează autorizaţia şi certificatul de securitate industrială, la cererea persoanelor juridice interesate;
c) gestionează, la nivel naţional, evidenţele privind: persoanele juridice deţinătoare de autorizaţii de securitate
industrială; persoanele juridice deţinătoare de certificate de securitate industrială; persoanele fizice care deţin certificate
de securitate sau autorizaţii de acces eliberate în scopul negocierii sau executării unui contract clasificat.
Art. 200
În sfera lor de competenţă legală, autorităţile desemnate de securitate au următoarele atribuţii:
a) efectuează verificările de securitate necesare acordării avizului de securitate industrială, pe care îl transmite la
ORNISS în vederea eliberării autorizaţiei sau, după caz, a certificatului de securitate industrială;
b) asigură asistenţă de specialitate obiectivelor industriale în vederea implementării standardelor de securitate în
domeniul protecţiei informaţiilor clasificate vehiculate în cadrul activităţilor industriale;
c) desfăşoară activităţi de pregătire a personalului cu atribuţii pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, vehiculate în
cadrul activităţilor industriale;
d) efectuează verificări în situaţiile în care s-au semnalat încălcări ale reglementărilor de protecţie, distrugeri, dispariţii,
dezvăluiri neaulorizale de informaţii clasificate, furnizate sau produse în cadrul unui contract clasificat;
e) se asigură că fiecare obiectiv industrial, în cadrul căruia urmează să fie gestionate informaţii clasificate, a desemnat
o structură/funcţionar de securitate în vederea exercităm efective a atribuţiilor pe lima protecţiei acestora, în cadrul
contractelor clasificate;
f) monitorizează, în condiţiile legii, modul de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate în procesul de negociere şi
derulare a contractelor, iar în cazul în care constată factori de risc şi vulnerabilităţi, informează imediat ORNISS şi
propune măsurile necesare;
g) avizează programele de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate din obiectivele industriale, anexele de securitate
ale contractelor clasificate şi monitorizează respectarea prevederilor acestora;
h) efectuează controale de securitate şi informează ORNISS asupra concluziilor rezultate;
i) verifică şi prezintă ORNISS propuneri de soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor şi observaţiilor referitoare la modul de
aplicare şi respectare a standardelor de protecţie în cadrul contractelor clasificate.
SECŢ IUNEA 3: Protecţia informaţiilor clasificate care fac obiectul activităţilor contractuale
Art. 201
(1) Clauzele şi procedurile de protecţie vor fi stipulate în anexa de securitate a fiecărui contract clasificat, care
presupune acces la informaţii clasificate.
(2) Anexa de securitate prevăzută la alin. (1) va fi întocmită de partea contractantă deţinătoare de informaţii
clasificate ce vor fi utilizate în derularea contractului clasificat.
(3) Clauzele şi procedurile de protecţie vor fi supuse, periodic, inspecţiilor şi verificărilor de către autoritatea desemnată
de securitate competentă.
Art. 202
Partea contractantă deţinătoare de informaţii clasificate ce vor fi utilizate în derularea unui contract este responsabilă
pentru clasificarea şi definirea tuturor componentelor acestuia, în conformitate cu normele în vigoare, sens în care
poate solicita sprijin de la ADS, conform competenţelor materiale stabilite prin lege.
Art. 203
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La clasificarea contractelor se vor aplica următoarele reguli generale:
a) în toate stadiile de planificare şi execuţie, contractul se clasifică pe niveluri corespunzătoare, în funcţie de conţinutul
informaţiilor;
b) clasificările se aplică numai acelor părţi ale contractului care trebuie protejate;
c) când în derularea unui contract se folosesc informaţii din mai multe surse, cu niveluri de clasificare diferite, contractul
va fi clasificat în funcţie de nivelul cel mai înalt al informaţiilor, iar măsurile de protecţie vor fi stabilite în mod
corespunzător;
d) declasificarea sau trecerea la o altă clasă sau nivel de secretizare a unei informaţii din cadrul contractului se aprobă
de conducătorul persoanei juridice care a autorizat clasificarea iniţială.
Art. 204
În cazul în care apare necesitatea protejării informaţiilor dintr-un contract care, anterior, nu a fost necesar a fi
clasificat, contractorul are obligaţia declanşării procedurilor de clasificare şi protejare conform reglementărilor în
vigoare.
Art. 205
În cazul în care contractantul cedează unui subcontractant realizarea unei părţi din contractul clasificat, se va asigura
că acesta deţine autorizaţie sau certificat de securitate industrială şi este obligat să înştiinţeze contractorul, iar la
încheierea subcontractului să prevadă clauze şi proceduri de protecţie în conformitate cu prevederile prezentelor
standarde.
Art. 206
(1) în procesul de negociere a unui contract clasificat pot participa doar reprezentanţi autorizaţi ai obiectivelor
industriale care deţin autorizaţie de securitate industrială eliberată de către ORNISS, care va ţine evidenţa acestora.
(2) Autorizaţiile de securitate industrială se eliberează pentru fiecare contract clasificat în parte.
(3) în cazul în care obiectivul industrial nu deţine autorizaţii de securitate industrială pentru participarea la negocierea
acelui contract, este obligatorie iniţierea procedurii de autorizare.
Art. 207
(1) Invitaţiile la licitaţii sau prezentări de oferte, în cazul contractelor clasificate, trebuie să conţină o clauză prin care
potenţialul ofertant este obligat să înapoieze documentele clasificate care i-au fost puse la dispoziţie, în cazul în care nu
depune oferta până la data stabilită sau nu câştigă competiţia într-un termen precizat de organizator, care să nu
depăşească 15 zile de la comunicarea rezultatului.
(2) în situaţiile menţionate la alin. (1), ofertantul care a pierdut licitaţia are obligaţia să păstreze confidenţialitatea
informaţiilor la care a avut acces
Art. 208
Contractorul păstrează evidenţa tuturor participanţilor la întâlnirile de negociere, datele de identificare ale acestora şi
angajamentele de confidenţialitate, organizaţiile pe care le reprezintă, tipul şi scopul întâlnirilor, precum şi informaţiile la
care aceştia au avut acces.
Art. 209
Contractanţii care intenţionează să deruleze activităţi industriale cu subcontractanţi sunt obligaţi să respecte
procedurile prevăzute în acest capitol.
Art. 210
Contractantul şi subcontractanţii sunt obligaţi să implementeze şi să respecte toate măsurile de protecţie a
informaţiilor clasificate puse la dispoziţie sau care au fost generate pe timpul derulării contractelor.
Art. 211
Autorităţile desemnate de securitate vor verifica, potrivit competenţelor, dacă obiectivul industrial îndeplineşte
următoarele cerinţe:
a) posedă structură/funcţionar de securitate responsabilă cu protecţia informaţiilor clasificate care fac obiectul
activităţilor contractuale;
b) asigură sprijinul necesar pentru efectuarea inspecţiilor de securitate periodice, pe întreaga durată a contractului
clasificat;
c) nu permite diseminarea, fără autorizaţie scrisă din partea emitentului, a nici unei informaţii clasificate ce i-a fost
încredinţată în cadrul derulării unui contract clasificat;
d) aprobă accesul la informaţiile vehiculate în cadrul contractului clasificat numai persoanelor care deţin certificat de
securitate sau autorizaţie de acces, în conformitate cu principiul necesităţii de a cunoaşte;
e) dispune de posibilităţile necesare pentru a informa asupra oricărei compromiteri, divulgări, distrugeri, sustrageri,
sabotaje sau activităţi subversive ori altor riscuri la adresa securităţii informaţiilor clasificate vehiculate sau a
persoanelor angajate în derularea contractului respectiv şi orice schimbări privind proprietatea, controlul sau
managementul obiectivului industrial cu implicaţii asupra statutului de securitate al acestuia;
f) impune subcontractanţilor obligaţii de securitate similare cu cele aplicate contractantului;
g) nu utilizează în alte scopuri decât cele specifice contractului informaţiile clasificate la care are acces, fără permisiunea
scrisă a emitentului;
h) înapoiază toate informaţiile clasificate ce i-au fost încredinţate, precum şi pe cele generate pe timpul derulării
contractului, cu excepţia cazului în care asemenea informaţii au fost distruse autorizat sau păstrarea lor a fost
autorizată de către contractor pentru o perioadă de timp strict determinată,
i) respectă procedura stabilită pentru protecţia informaţiilor clasificate legate de contract.
Art. 212
După adjudecarea contractului clasificat, contractantul are obligaţia de a informa ORNISS, în vederea iniţierii procedurii
de obţinere a certificatului de securitate industrială.
Art. 213
Contractul clasificat va putea fi pus în executare numai în condiţiile în care:
a) ORNISS a emis certificatul de securitate industrială;
b) au fost eliberate certificate de securitate sau autorizaţii de acces pentru persoanele care, în îndeplinirea sarcinilor ce
le revin, necesită acces la informaţii secrete de stat;
c) personalul autorizat al contractantului a fost instruit asupra reglementărilor de securitate industrială de către
structura/funcţionarul de securitate şi a semnat fişa individuală de pregătire.
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SECŢ IUNEA 4: Procedura de verificare, avizare şi certificare a obiectivelor industriale care negociază
şi derulează contracte clasificate
Art. 214
Verificarea, avizarea şi eliberarea autorizaţiei şi certificatului de securitate industrială reprezintă ansamblul procedural
de securitate ce se aplică numai obiectivelor industriale care au sau vor avea acces la informaţii clasificate în cadrul
contractelor sau subcontractelor secrete de stat, încheiate cu deţinătorii unor astfel de informaţii.
Art. 215
(1) Pentru participarea la negocieri în vederea încheierii unui contract clasificat, conducătorul obiectivului industrial
adresează ORNISS o cerere pentru eliberarea autorizaţiei de securitate industrială - anexa nr. 24, la care anexează
chestionarul de securitate industrială - anexa nr. 25.
(2) După obţinerea avizului de la autoritatea desemnată de securitate competentă, ORNISS eliberează autorizaţia de
securitate industrială - anexa nr. 28.
(3) Evidenţa autorizaţiilor de securitate industrială eliberate potrivit alin. (2) se realizează conform anexei nr. 31.
Art. 216
(1) Pentru derularea contractelor clasificate, ORNISS eliberează obiectivelor industriale, certificate de securitate
industrială - anexa nr.29.
(2) Procedura de avizare a eliberării certificatului de securitate industrială se realizează pe baza cererii pentru eliberarea
certificatului de securitate industrială - anexa nr. 30, chestionarului de securitate - anexele nr. 26 şi 27 şi a copiei
anexei de securitate menţionată la art. 201.
(3) ORNISS va ţine evidenţa certificatelor de securitate industrială potrivit anexei nr. 32.
Art. 217
Activitatea de verificare în vederea eliberării autorizaţiei şi a certificatelor de securitate trebuie să asigure îndeplinirea
următoarelor obiective principale:
a) prevenirea accesului persoanelor neautorizate la informaţii clasificate,
b) garantarea că informaţiile clasificate sunt distribuite pe baza existenţei certificatului de securitate industrială şi a
principiului necesităţii de a cunoaşte;
c) identificarea persoanelor care, prin acţiunile lor, pot pune în pericol protecţia informaţiilor clasificate şi interzicerea
accesului acestora la astfel de informaţii;
d) garantarea faptului că obiectivele industriale au capacitatea de a proteja informaţiile clasificate în procesul de
negociere, respectiv de derulare a contractului.
Art. 218
(1) Pentru a i se elibera autorizaţia şi certificatul de securitate, obiectivul industrial trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe:
a) să posede program de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, avizat conform reglementărilor în vigoare;
b) să fie stabil din punct de vedere economic;
c) să nu fi înregistrat o greşeală de management cu implicaţii grave asupra stării de securitate a informaţiilor clasificate
pe care le gestionează;
d) să fi respectat obligaţiile de securitate din cadrul contractelor clasificate derulate anterior;
e) personalul implicat în derularea contractului să deţină certificat de securitate de nivel egal celui al informaţiilor
vehiculate în cadrul contractului clasificat.
(2) Neîndeplinirea cerinţelor menţionate la alin. (1), precum şi furnizarea intenţionată a unor informaţii inexacte în
completarea chestionarului sau în documentele prezentate în vederea certificăm constituie elemente de
incompatibilitate în procesul de eliberare a autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială.
Art. 219
Obiectivul industrial nu este considerat stabil din punct de vedere economic dacă:
a) este în proces de lichidare;
b) este în stare de faliment ori se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;
c) este implicat într-un litigiu care îi afectează stabilitatea economică;
d) nu îşi îndeplineşte obligaţiile financiare către stat;
e) nu şi-a îndeplinit la timp, în mod sistematic, obligaţiile financiare către persoane fizice sau juridice.
Art. 220
(1) Un obiectiv industrial nu corespunde din punct de vedere al protecţiei informaţiilor clasificate dacă se constată că
prezintă riscuri de securitate. (2) Sunt considerate riscuri de securitate
a) derularea unor activităţi ce contravin intereselor de siguranţă naţională sau angajamentelor pe care România şi le-a
asumat în cadrul acordurilor bilaterale sau multinaţionale;
b) relaţiile cu persoane fizice sau juridice străine ce ar putea aduce prejudicii intereselor statului român;
c) asociaţiile, persoane fizice şi juridice, care pot reprezenta factori de risc pentru interesele de stat ale României.
Art. 221
(1) Pentru eliberarea autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială, solicitantul va transmite la ORNISS
următoarele documente:
a) cererea de eliberare a autorizaţiei, respectiv a certificatului de securitate industrială,
b) chestionam! de securitate completat, introdus într-un plic separat, sigilat.
(2) Pentru eliberarea certificatului de securitate industrială, solicitantul va ataşa şi o copie a anexei de securitate.
Art. 222
În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea cererii, ORNISS va solicita autorităţii desemnate de securitate competente
să efectueze verificările de securitate.
Art. 223
Avizul de securitate eliberat de autoritatea desemnată de securitate competentă trebuie să garanteze că:
a) agentul economic nu prezintă riscuri de securitate;
b) sunt aplicate în mod corespunzător măsurile de securitate fizică, prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi
normele privind accesul persoanelor la informaţii clasificate;
c) obiectivul industrial este solvabil din punct de vedere financiar,
d) obiectivul industrial nu a fost şi nu este implicat sub nici o formă în activitatea unor organizaţii, asociaţii, mişcări,
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grupări de persoane străine sau autohtone care au adoptat sau adoptă o politică de sprijinire sau aprobare a comiterii
de acte de sabotaj, subversive sau teroriste.
Art. 224
Verificările de securitate se realizează astfel:
a) verificarea de securitate de nivel I - pentru eliberarea avizului necesar autorizaţiei de securitate industrială;
b) verificarea de securitate de nivel II - pentru eliberarea avizului necesar certificatului de securitate industrială de nivel
secret;
c) verificarea de securitate de nivel III - pentru eliberarea avizului necesar certificatului de securitate industrială de nivel
strict secret;
d) verificarea de securitate de nivel IV - pentru eliberarea avizului necesar certificatului de securitate industrială de nivel
strict secret de importanţă deosebită.
Art. 225
În cadrul verificării de securitate se desfăşoară următoarele activităţi:
(1) Pentru verificările de securitate de nivel I:
a) verificarea corectitudinii datelor consemnate în chestionarul de securitate industrială, conform anexei nr. 25;
b) verificarea modului de aplicare a prevederilor programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
c) evaluarea statutului de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociaţi/acţionari, administratori,
persoanele din comitetul director şi structura de securitate - ori executivă implicată în negocierea contractului clasificat;
d) verificarea datelor minime referitoare la bonitatea şi stabilitatea economică a obiectivului industrial -domeniu şi
obiect de activitate, statut juridic, acţionari, garanţii bancare.
(2) Pentru verificările de securitate de nivel II:
a) verificarea corectitudinii dalelor consemnate în chestionarul de securitate industrială - anexa nr. 26;
b) evaluarea statutului de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociaţi/acţionari, administratori,
persoanele din comitetul director şi structura de securitate - ori executivă implicată în derularea contractului clasificat;
c) verificarea unor date minime referitoare la bonitatea şi stabilitatea economică a obiectivului industrial - domeniu şi
obiect de activitate, statut juridic, acţionari, garanţii bancare;
d) verificarea modului de implementare şi de aplicare a normelor şi măsurilor de securitate fizică, de securitate a
personalului şi a documentelor, prevăzute pentru nivelul secret.
(3) Pentru verificarea de securitate de nivel III:
a) verificarea corectitudinii datelor consemnate în chestionarul de securitate industrială - anexa nr. 27;
b) evaluarea statutului de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociaţi/acţionari, administratori,
persoanele din comitetul director şi structura de securitate - ori executivă implicată în derularea contractului clasificat,
precum şi a celor desemnate să participe la activităţile de negociere a acestuia;
c) verificarea datelor referitoare la bonitatea şi stabilitatea economică a agentului economic -domeniu şi obiect de
activitate, statut juridic, acţionari, garanţii bancare - incluzând şi aspecte referitoare la sucursale, filiale, firme la care
este asociat, date financiare;
d) verificarea existenţei autorizării sistemului informatic şi de comunicaţii propriu, pentru nivelul strict secret;
e) verificarea modului de implementare şi de aplicare a normelor şi măsurilor de securitate fizică, de securitate a
personalului şi a documentelor, prevăzute pentru nivelul strict secret,
f) discuţii cu proprietarii, membrii consiliului director, funcţionarii de securitate, angajaţii, în vederea clarificării datelor
rezultate din chestionar, după caz.
(4) Pentru verificarea de securitate de nivel IV:
a) verificarea corectitudinii datelor consemnate în chestionarul de securitate industrială - anexa nr. 27;
b) evaluarea statutului de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociaţi/acţionari, administratori,
persoanele din comitetul director şi structura de securitate - ori executivă implicată în derularea contractului clasificat;
c) verificarea informaţiilor detaliate referitoare la bonitatea şi stabilitatea economică a agentului economic - domeniu şi
obiect de activitate, statut juridic, acţionari, garanţii bancare - incluzând şi aspecte referitoare la sucursale, filiale, firme
la care este asociat, date financiare;
d) verificarea existenţei autorizării sistemului informatic şi de comunicaţii propriu, pentru nivel strict secret de
importanţă deosebită;
e) verificarea modului de implementare şi de aplicare a normelor şi măsurilor de securitate fizică, de securitate a
personalului şi a documentelor, prevăzute pentru nivelul strict secret de importanţă deosebită;
f) discuţii cu proprietarii, membrii consiliului director, funcţionarii de securitate, angajaţii, în vederea clarificării datelor
rezultate din chestionar, după caz.
Art. 226
În cazul unui obiectiv industrial la al cărui management/acţionariat participă cetăţeni străini, cetăţeni români care au şi
cetăţenia altui stat sau/şi persoane apatride, ORNISS, împreună cu ADS competentă, va evalua măsura în care
interesul străin ar putea reprezenta o ameninţare la adresa protecţiei informaţiilor secrete de stat, care vor fi
încredinţate acelui obiectiv industrial.
Art. 227
Îîn îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor ce le revin, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, ADS competente
cooperează pe baza protocoalelor ce vor fi încheiate între ele cu avizul ORNISS.
Art. 228
În vederea desfăşurării procedurilor de avizare, obiectivul industrial are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor
ADS în sediile, la echipamentele, operaţiunile şi la alte activităţi, respectiv de a prezenta documentele necesare şi de a
furniza, la cerere, alte date şi informaţii.
Art. 229
(1) Dacă în urma verificării de securitate se constată că sunt îndeplinite cerinţele de securitate necesare asigurării
protecţiei la nivelul de clasificare corespunzător informaţiilor vehiculate în cadrul contractului clasificat, ORNISS
eliberează şi transmite obiectivului industrial autorizaţia sau certificatul de securitate industrială.
(2) Dacă se constată că obiectivul industrial nu îndeplineşte condiţiile de securitate necesare, ORNISS nu eliberează
autorizaţia sau certificatul de securitate industrială şi informează obiectivul industrial în acest sens. ORNISS nu este
obligat să prezinte motivele refuzului. Refuzul eliberării autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială va fi
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comunicat şi la ADS care a efectuat verificările de securitate.
(3) Când sunt semnalate elemente care nu constituie riscuri, dar sunt relevante din punct de vedere al securităţii, în
luarea deciziei de eliberare a autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială vor avea prioritate interesele de
securitate.
Art. 230
În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea avizului de securitate din partea autorităţilor desemnate de securitate,
ORNISS va elibera autorizaţia sau certificatul de securitate industrială ori, după caz, va comunica obiectivului industrial
refuzul eliberării acestora.
Art. 231
Obiectivul industrial are obligaţia de a comunica ORNISS toate modificările survenite privind datele de securitate incluse
în chestionarul completat, pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială.
Art. 232
Termenele pentru eliberarea autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială sunt:
a) pentru autorizaţia de securitate industrială - 60 de zile lucrătoare;
b) pentru certificat de securitate industrială de nivel secret - 90 de zile lucrătoare;
c) pentru certificat de securitate industrială de nivel strict secret - 120 de zile lucrătoare;
d) pentru certificat de securitate industrială de nivel strict secret de importanţă deosebită - 180 de zile lucrătoare.
Art. 233
(1) Autorizaţia de securitate are valabilitate până la încheierea contractului sau până la retragerea de la negocieri.
(2) Dacă în perioada menţionată la alin. (1) contractul clasificat care a făcut obiectul negocierilor este adjudecat,
contractantul este obligat să solicite la ORNISS eliberarea certificatului de securitate industrială.
(3) Termenul de valabilitate al certificatului de securitate industrială este determinat de perioada derulării contractului
clasificat, dar nu mai mult de 3 ani, după care contractantul este obligat să solicite revalidarea acestuia.
Art. 234
În situaţia în care ORNISS decide retragerea autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială va înştiinţa
contractantul, contractorul şi autoritatea desemnată de securitate competentă.
Art. 235
Autorizaţia sau certificatul de securitate industrială se retrage de ORNISS în următoarele cazuri:
a) la solicitarea obiectivului industrial;
b) la propunerea motivată a autorităţii desemnate de securitate competente;
c) la expirarea termenului de valabilitate,
d) la încetarea contractului;
e) la schimbarea nivelului de certificare acordat iniţial.
CAPIT OLUL VIII: PROT ECŢ IA SURSELOR GENERAT OARE DE INFORMAŢ II - INFOSEC
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 236
Modalităţile şi măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate care se prezintă în format electronic sunt similare celor pe
suport de hârtie.
Art. 237
Termenii specifici, folosiţi în prezentul capitol, cu aplicabilitate în domeniul INFOSEC, se definesc după cum urmează:
- INFOSEC - ansamblul măsurilor şi structurilor de protecţie a informaţiilor clasificate care sunt prelucrate, stocate sau
transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicaţii şi al altor sisteme electronice, împotriva ameninţărilor
şi a oricăror acţiuni care pot aduce atingere confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii autenticităţii şi nerepudierii
informaţiilor clasificate precum şi afectarea funcţionării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental
sau intenţionat. Măsurile INFOSEC acoperă securitatea calculatoarelor, a transmisiilor, a emisiilor, securitatea
criptografică, precum şi depistarea şi prevenirea ameninţărilor la care sunt expuse informaţiile şi sistemele;
- informaţiile în format electronic - texte, date, imagini, sunete, înregistrate pe dispozitive de stocare sau pe suporturi
magnetice, optice, electrice ori transmise sub formă de curenţi, tensiuni sau câmp electromagnetic, în eter sau în reţele
de comunicaţii;
- sistemul de prelucrare automată a datelor - SPAD - ansamblul de elemente interdependente în care se includ:
echipamentele de calcul, produsele software de bază şi aplicative, metodele, procedeele şi, dacă este cazul, personalul,
organizate astfel încât să asigure îndeplinirea funcţiilor de stocare, prelucrare automată şi transmitere a informaţiilor în
format electronic, şi care se află sub coordonarea şi controlul unei singure autorităţi. Un SPAD poate să cuprindă
subsisteme, iar unele dintre acestea pot fi ele însele SPAD;
- componentele specifice de securitate ale unui SPAD, necesare asigurării unui nivel corespunzător de protecţie pentru
informaţiile clasificate care urmează a fi stocate sau procesate într-un SPAD, sunt:
- funcţii şi caracteristici hardware/firmware/software;
- proceduri de operare şi moduri de operare;
- proceduri de evidenţă;
- controlul accesului;
- definirea zonei de operare a SPAD;
- definirea zonei de operare a posturilor de lucru/a terminalelor la distanţă;
- restricţii impuse de politica de management,
- structuri fizice şi dispozitive;
- mijloace de control pentru personal şi comunicaţii;
- reţele de transmisii de date - RTD - ansamblul de elemente interdependente în care se includ: echipamente,
programe şi dispozitive de comunicaţie, tehnică de calcul hardware şi software, metode şi proceduri pentru transmisie
şi recepţie de date şi controlul reţelei, precum şi, dacă este cazul, personalul aferent. Toate acestea sunt organizate
astfel încât să asigure îndeplinirea funcţiilor de transmisie a informaţiilor în format electronic între două sau mai multe
SPAD sau să permită interconectarea cu alte RTD-uri. O RTD poate utiliza serviciile unuia sau mai multor sisteme de
comunicaţii; mai multe RTD pot utiliza serviciile unuia şi aceluiaşi sistem de comunicaţii.
Caracteristicile de securitate ale unei RTD cuprind: caracteristicile de securitate ale sistemelor SPAD individuale
conectate, împreună cu toate componentele şi facilităţile asociate reţelei - facilităţi de comunicaţii ale reţelei,
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mecanisme şi proceduri de identificare şi etichetare, controlul accesului, programe şi proceduri de control şi revizie necesare pentru a asigura un nivel corespunzător de protecţie pentru informaţiile clasificate, care sunt transmise prin
intermediul RTD;
- RTD locală - reţea de transmisii de date care interconectează mai multe computere sau echipamente de reţea,
situate în acelaşi perimetru;
- sistemul informatic şi de comunicaţii - SIC ansamblu informatic prin intermediul căruia se stochează, se procesează
şi se transmit informaţii în format electronic, alcătuit din cel puţin un SPAD, izolat sau conectat la o RTD. Poate avea o
configuraţie complexă, formată din mai multe SPAD-uri şi/sau RTD-uri interconectate,
- securitatea SPAD, RTD şi SIC - aplicarea măsurilor de securitate la SPAD şi RTD - SIC cu scopul de a preveni sau
împiedica extragerea sau modificarea informaţiilor clasificate stocate, procesate, transmise prin intermediul acestora prin interceptare, alterare, distrugere, accesare neautorizată cu mijloace electronice, precum şi invalidarea de servicii
sau funcţii, prin mijloace specifice,
- confidenţialitatea - asigurarea accesului la informaţii clasificate numai pe baza certificatului de securitate al persoanei,
în acord cu nivelul de secretizare a informaţiei accesate şi a permisiunii rezultate din aplicarea principiului nevoii de a
cunoaşte;
- integritatea - interdicţia modificării - prin ştergere sau adăugare - ori a distrugerii în mod neautorizat a informaţiilor
clasificate;
- disponibilitatea - asigurarea condiţiilor necesare regăsirii şi folosirii cu uşurinţă, ori de câte ori este nevoie, cu
respectarea strictă a condiţiilor de confidenţialitate şi integritate a informaţiilor clasificate;
- autenticitatea - asigurarea posibilităţii de verificare a identităţii pe care un utilizator de SPAD sau RTD pretinde că o
arc;
- nerepudierea - măsură prin care se asigură faptul că, după emiterea/recepţionarea unei informaţii într-un sistem de
comunicaţii securizat, expeditorul/destinatarul nu poate nega, în mod fals, că a expediat/primit informaţii;
- risc de securitate - probabilitatea ca o ameninţare sau o vulnerabilitate ale SPAD sau RTD - SIC să se materializeze în
mod efectiv;
- managementul de risc - are ca scop identificarea, controlul şi minimizarea riscurilor de securitate şi este o activitate
continuă de stabilire şi menţinere a unui nivel de securitate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor - TIC într-o unitate, în sensul că, pornind de la analiza de risc, identifică şi evaluează ameninţările şi vulnerabilităţile şi propune
aplicarea măsurilor adecvate de contracarare, proiectate la un preţ de cost corelat cu consecinţele care ar decurge din
divulgarea, modificarea sau ştergerea informaţiilor care trebuie protejate,
- regula celor doi - obligativitatea colaborării a două persoane pentru îndeplinirea unei activităţi specifice;
- produs informatic de securitate - componentă de securitate care se încorporează într-un SPAD sau RTD - SIC şi care
serveşte la sporirea sau asigurarea confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii, autenticităţii şi nerepudierii informaţiilor
stocate, procesate sau transmise;
- securitatea calculatoarelor - COMPUSEC - aplicarea la nivelul fiecărui calculator a facilităţilor de securitate hardware,
software şi firmware, pentru a preveni divulgarea, manevrarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a informaţiilor
clasificate ori invalidarea neautorizată a unor funcţii;
- securitatea comunicaţiilor - COMSEC - aplicarea măsurilor de securitate în telecomunicaţii, cu scopul de a proteja
mesajele dintr-un sistem de telecomunicaţii, care ar putea fi interceptate, studiate, analizate şi, prin reconstituire, pot
conduce la dezvăluiri de informaţii clasificate.
COMSEC reprezintă ansamblul de proceduri, incluzând:
- a) măsuri de securitate a transmisiilor;
- b) măsuri de securitate împotriva radiaţiilor - TEMPEST;
- c) măsuri de acoperire criptologică;
- d) măsuri de securitate fizică, procedurală, de personal şi a documentelor;
- e) măsuri COMPUSEC;
- TEMPEST - ansamblul măsurilor de testare şi de realizare a securităţii împotriva scurgerii de informaţii, prin
intermediul emisiilor electromagnetice parazite;
- evaluarea - examinarea detaliată, din punct de vedere tehnic şi funcţional, a aspectelor de securitate ale SPAD şi RTD
- SIC sau a produselor de securitate, de către o autoritate abilitată în acest sens.
Prin procesul de evaluare se verifică:
- a) prezenţa facilităţilor/funcţiilor de securitate cerute;
- b) absenţa efectelor secundare compromiţătoare care ar putea decurge din implementarea facilităţilor de securitate;
- c) funcţionalitatea globală a sistemului de securitate;
- d) satisfacerea cerinţelor de securitate specifice pentru un SPAD şi RTD - SIC,
- e) stabilirea nivelului de încredere al SPAD sau RTD - SIC ori al produselor informatice de securitate implementate;
- f) existenţa performanţelor de securitate ale produselor informatice de securitate -instalate în SPAD sau RTD - SIC;
- certificarea - emiterea unui document de constatare, la care se ataşează unul de analiză, în care sunt prezentate
modul în care a decurs evaluarea şi rezultatele acesteia, în documentul de constatare se menţionează măsurile în care
SPAD şi RTD - SIC satisfac cerinţele de securitate, precum şi măsura în care produsele informatice de securitate
răspund exigenţelor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate în format electronic;
- acreditarea - etapa de acordare a autorizării şi aprobării unui SPAD sau RTD - SIC de a prelucra informaţii clasificate,
în spaţiul/mediul operaţional propriu.
Etapa de acreditare trebuie să se desfăşoare după ce s-au implementat toate procedurile de securitate şi după ce s-a
atins un nivel suficient de protecţie a resurselor de sistem. Acreditarea se face, în principal, pe baza CSS şi include
următoarele:
- a) notă justificativă despre obiectivul acreditării sistemului, nivelul/nivelurile de clasificare a informaţiilor care urmează
să fie procesate şi vehiculate, modul/modurile de operare protejată propuse;
- b) notă justificativă despre managementul riscurilor - modul de tratare, gestionare şi rezolvare a riscurilor - în care
se specifică pericolele şi punctele vulnerabile, precum şi măsurile adecvate de contracarare a acestora;
- c) o descriere detaliată a facilităţilor de securitate şi a procedurilor propuse, destinate SPAD sau RTD - SIC. Această
descriere va reprezenta clementul esenţial pentru finalizarea procesului de acreditare;
- d) planul de implementare şi întreţinere a caracteristicilor de securitate;
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- e) planul de desfăşurare a etapelor de testare, evaluare şi certificare a securităţii SPAD sau RTD - SIC;
- f) certificatul şi, acolo unde este necesar, elemente de acreditare suplimentare;
- zona SPAD - reprezintă o zonă de lucru în care se găsesc şi operează unul sau mai multe calculatoare, unităţi
periferice locale şi de stocare, mijloace de control şi echipament specific de reţea şi de comunicaţii. Zona SPAD nu
include zona în care sunt amplasate terminale, echipamente periferice sau staţii de lucru la distanţă, chiar dacă aceste
echipamente sunt conectate la echipamentul central de calcul din zona SPAD;
- zona terminal/staţie de lucru la distanţă - reprezintă o zonă, separată de zona SPAD, în care se găsesc:
- a) elemente de tehnică de calcul;
- b) echipamentele periferice locale, terminale sau staţii de lucru la distanţă, conectate la echipamentele din zona
SPAD;
- c) echipamente de comunicaţii;
- ameninţarea - posibilitatea de compromitere accidentală sau deliberată a securităţii SPAD sau RTD -SIC, prin
pierderea confidenţialităţii, a integrităţii sau disponibilităţii informaţiilor în format electronic sau prin afectarea funcţiilor
care asigură autenticitatea şi nerepudierea informaţiilor;
- vulnerabilitatea - slăbiciune sau lipsă de control care ar putea permite sau facilita o manevră tehnică, procedurală sau
operaţională, prin care se ameninţă o valoare sau ţintă specifică.
Art. 238
Abrevierile utilizate în prezentul capitol semnifică:
a) CSTIC- componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor instituită în unităţile deţinătoare de
informaţii clasificate;
b) TIC - tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
c) CSS - cerinţele de securitate specifice.
Art. 239
(1) Informaţiile care se prezintă în format electronic pot fi:
a) stocate şi procesate în cadrul SPAD sau transmise prin intermediul RTD;
b) stocate şi transportate prin intermediul suporturilor de memorie, dispozitivelor electronice - cipuri de memorie,
hârtie perforată sau alte suporturi specifice.
(2) încărcarea informaţiilor pe mediile prevăzute în alin.(l) lit.b, precum şi interpretarea lor pentru a deveni inteligibile,
se face cu ajutorul echipamentelor electronice specializate.
Art. 240
(1) Sistemele SPAD şi RTD - SIC au dreptul să stocheze, să proceseze sau să transmită informaţii clasificate, numai
dacă sunt autorizate potrivit prezentei hotărâri.
(2) în vederea autorizării SPAD şi RTD - SIC unităţile vor întocmi, cu aprobarea organelor lor de conducere, strategia
proprie de securitate, în baza căreia vor implementa sisteme proprii de securitate, care vor include utilizarea de
produse specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, personal instruit şi măsuri de protecţie a informaţiei,
incluzând controlul accesului la sistemele şi serviciile informatice şi de comunicaţii, pe baza principiului necesităţii de a
cunoaşte şi al nivelului de secretizare atribuit.
(3) SPAD şi RTD - SIC vor fi supuse procesului de acreditare, urmat de evaluări periodice, în vederea menţinerii
acreditării.
Art. 241
(1) Aplicarea reglementărilor în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate în format electronic funcţionează
unitar la nivel naţional. Sistemul de emitere şi implementare a măsurilor de securitate adresate protecţiei informaţiilor
clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise de SPAD sau RTD - SIC, precum şi controlul modului de
implementare a măsurilor de securitate se realizează de către o structură funcţională cu atribuţii de reglementare,
control şi autorizare, care include:
a) o agenţie pentru acordarea acreditării de funcţionare în regim de securitate;
b) o agenţie care elaborează şi implementează metode, mijloace şi măsuri de securitate;
c) o agenţie responsabilă cu protecţia criptografică.
(2) Agenţiile menţionate la alin. (1) sunt subordonate instituţiei desemnate la nivel naţional, pentru protecţia
informaţiilor clasificate, ORNISS.
(3) Măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate în format electronic trebuie reactualizate permanent, prin depistare,
documentare şi gestionare a ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa informaţiilor clasificate şi sistemelor care le
prelucrează, stochează şi transmit.
Art. 242
Măsurile de securitate INFOSEC vor fi structurate după nivelul de clasificare al informaţiilor pe care le protejează şi în
conformitate cu conţinutul acestora.
Art. 243
Conducătorul unităţii deţinătoare de informaţii clasificate răspunde de securitatea propriilor informaţii care sunt
stocate, procesate sau transmise în SPAD sau RTD - SIC.
Art. 244
(1) în fiecare unitate care administrează SPAD şi RTD -SIC în care se stochează, se procesează sau se transmit
informaţii clasificate, se va institui o componentă de securitate pentru tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor - CSTIC,
în subordinea structurii/funcţionarului de securitate.
(2) în funcţie de volumul de activitate şi dacă cerinţele de securitate permit, atribuţiile CSTIC pot fi îndeplinite numai de
către funcţionarul de securitate TIC sau pot fi preluate, în totalitate, de către structura/funcţionarul de securitate din
unitate.
(3) CSTIC îndeplineşte atribuţii privind:
a) implementarea metodelor, mijloacelor şi măsurilor necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;
b) exploatarea operaţională a SPAD şi RTD - SIC în condiţii de securitate;
c) coordonarea cooperării dintre unitatea deţinătoare a SPAD sau RTD - SIC şi autoritatea care asigură acreditarea;
d) implementarea măsurilor de securitate şi protecţia criptografică ale SPAD sau RTD - SIC.
(4) CSTIC reprezintă punctul de contact al agenţiilor competente cu unităţile care deţin în administrare SPAD sau RTDSIC şi, după caz, poate fi învestită, temporar, de către aceste agenţii, cu unele dintre atribuţiile lor.
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(5) Propunerile pe linie de securitate avansate de către CSTIC devin operaţionale numai după ce au fost aprobate de
către conducerea unităţii care deţine în administrare respectivul SPAD sau RTD - SIC.
Art. 245
CSTIC se instituie la nivelul fiecărei SPAD şi RTD - SIC şi reprezintă persoana sau compartimentul cu responsabilitatea
delegată de către agenţia de securitate pentru informatică şi comunicaţii de a implementa metodele, mijloacele şi
măsurile de securitate şi de a exploata SPAD şi RTD - SIC în condiţii de securitate.
Art. 246
CSTIC este condusă de către funcţionarul de securitate TIC şi are în compunere administratorii de securitate şi, după
caz, şi alţi specialişti din SPAD sau RTD - SIC. Toată structura CSTIC face parte din personalul unităţii care
administrează SPAD sau RTD - SIC.
Art. 247
Exercitarea atribuţiilor CSTIC trebuie să cuprindă întregul ciclu de viaţă al SPAD sau RTD -SIC, începând cu proiectarea,
continuând cu elaborarea specificaţiilor, testarea instalării, acreditarea, testarea periodică în vederea reacreditării,
exploatarea operaţională, modificarea şi încheind cu scoaterea din uz. în anumite situaţii, rolul CSTIC poate fi preluat de
către alte componente ale unităţii, în decursul ciclului de viaţă.
Art. 248
CSTIC mijloceşte cooperarea dintre conducerea unităţii căreia îi aparţine SPAD sau RTD - SIC şi agenţia pentru
acreditare de securitate, atunci când unitatea:
a) planifică dezvoltarea sau achiziţia de SPAD sau RTD;
b) propune schimbări ale unei configuraţii de sistem existente;
c) propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD - SIC cu un alt SPAD sau RTD - SIC;
d) propune schimbări ale modului de operare de securitate ale SPAD sau RTD - SIC;
e) propune schimbări în programele existente sau utilizarea de noi programe, pentru optimizarea securităţii SPAD sau
RTD - SIC;
f) iniţiază proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD şi RTD - SIC care au fost deja acreditate;
g) planifică sau propune întreprinderea oricărei alte activităţi referitoare la îmbunătăţirea securităţii SPAD sau RTD - SIC
deja acreditate.
Art. 249
CSTIC, cu aprobarea autorităţii de acreditare de securitate, stabileşte standardele şi procedurile de securitate care
trebuie respectate de către furnizorii de echipamente, pe parcursul dezvoltării, instalării şi testării SPAD şi RTD - SIC şi
răspunde pentru justificarea, selecţia, implementarea şi controlul componentelor de securitate, care constituie parte a
SPAD şi RTD - SIC.
Art. 250
CSTIC stabileşte, pentru structurile de securitate şi management ale SPAD şi RTD - SIC, încă de la înfiinţare,
responsabilităţile pe care le vor exercita pe tot ciclul de viaţă al SPAD şi RTD - SIC respective.
Art. 251
Activitatea INFOSEC din SPAD şi RTD - SIC, desfăşurată de către CSTIC, trebuie condusă şi coordonată de persoane
care deţin certificat de securitate corespunzător, cu pregătire de specialitate în domeniul sistemelor TIC precum şi al
securităţii acestora, obţinută în instituţii de învăţământ acreditate INFOSEC, sau care au lucrat în domeniu cel puţin 5
ani.
Art. 252
Protecţia SPAD şi RTD - SIC din compunerea sistemelor de armament şi de detecţie va fi definită în contextul general al
sistemelor din care acestea fac parte şi va fi realizată prin aplicarea prevederilor prezentelor standarde.
SECŢ IUNEA 2: Structuri organizatorice cu atribuţii specifice în domeniul INFOSEC
A. Agenţia de acreditare de securitate
Art. 253
Agenţia de acreditare de securitate este subordonată instituţiei desemnate la nivel naţional pentru protecţia
informaţiilor clasificate, are reprezentanţi delegaţi din cadrul ADS implicate, în funcţie de SPAD şi RTD -SIC care trebuie
acreditate, şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) asigură, la nivel naţional, acreditarea de securitate şi reacreditarea SPAD şi RTD - SIC care stochează, procesează
sau transmit informaţii clasificate, în funcţie de nivelul de clasificare a acestora;
b) asigură evaluarea şi certificarea sistemelor SPAD şi RTD - SIC sau a unor elemente componente ale acestora;
c) stabileşte criteriile de acreditare de securitate pentru SPAD şi RTD - SIC.
Art. 254
Agenţia de acreditare de securitate îşi exercită atribuţiile în domeniul INFOSEC în numele instituţiei desemnate la nivel
naţional pentru protecţia informaţiilor clasificate şi are responsabilitatea de a impune standarde de securitate în acest
domeniu.
B. Agenţia de securitate pentru informatică şi comunicaţii
Art. 255
Agenţia de securitate pentru informatică şi comunicaţii este structura subordonată instituţiei desemnate la nivel
naţional pentru protecţia informaţiilor electronice clasificate, având reprezentanţi delegaţi din cadrul ADS implicate care
acţionează la nivel naţional.
Art. 256
Agenţia este responsabilă de conceperea şi implementarea mijloacelor, metodelor şi măsurilor de protecţie a
informaţiilor clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise prin intermediul SPAD şi RTD -SIC şi are, în principal,
următoarele atribuţii:
a) coordonează activităţile de protecţie a informaţiilor clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise prin
intermediul SPAD şi RTD - SIC;
b) elaborează şi promovează reglementări şi standarde specifice;
c) analizează cauzele incidentelor de securitate şi gestionează baza de date privind ameninţările şi vulnerabilităţile din
sistemele de comunicaţie şi informatice, necesare pentru elaborarea managementul de risc;
d) semnalează agenţiei de acreditare de securitate incidentele de securitate în domeniu;
e) integrează măsurile privind protecţia fizică, de personal, a documentelor administrative, COMPUSEC, COMSEC,
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TEMPEST şi criptografică,
f) execută inspecţii periodice asupra SPAD şi RTD - SIC în vederea reacreditării;
g) supune certificării şi autorizării sistemele de securitate specifice SPAD şi RTD - SIC.
Art. 257
Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, agenţia de securitate pentru informatică şi comunicaţii cooperează cu agenţia de
acreditare de securitate, cu agenţia de protecţie criptografică şi cu alte structuri cu atribuţii în domeniu.
C. Agenţia de protecţie criptografică
Art. 258
Agenţia de protecţie criptografică se organizează la nivel naţional, este subordonată instituţiei desemnate la nivel
naţional pentru protecţia informaţiilor clasificate şi are următoarele atribuţii principale:
a) asigură managementul materialelor şi echipamentelor criptografice;
b) realizează distribuirea materialelor şi echipamentelor criptografice;
c) raportează instituţiei desemnate la nivel naţional pentru protecţia informaţiilor clasificate incidentele de securitate cu
care s-a confruntat;
d) cooperează cu agenţia de acreditare de securitate, cu agenţia de concepere şi implementare a metodelor,
mijloacelor şi măsurilor de securitate şi cu alte structuri cu atribuţii în domeniu.
SECŢ IUNEA 3: Măsuri, cerinţe şi moduri de operare
A. Măsuri şi cerinţe specifice INFOSEC
Art. 259
(1) Măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate în format electronic se aplică sistemelor SPAD şi RTD - SIC care
stochează, procesează sau transmit asemenea informaţii.
(2) Unităţile deţinătoare de informaţii clasificate au obligaţia de a stabili şi implementa un ansamblu de măsuri de
securitate a sistemelor SPAD şi RTD - SIC - fizice, de personal, administrative, de tip TEMPEST şi criptografic.
Art. 260
Măsurile de securitate destinate protecţiei SPAD şi RTD - SIC trebuie să asigure controlul accesului pentru prevenirea
sau detectarea divulgării neautorizate a informaţiilor. Procesul de certificare şi acreditare va stabili dacă aceste măsuri
sunt corespunzătoare.
B. Cerinţe de securitate specifice SPAD şi RTD - SIC
Art. 261
(1) Cerinţele de securitate specifice - CSS se constituie într-un document încheiat între agenţia de acreditare de
securitate şi CSTIC, ce va cuprinde principii şi măsuri de securitate care trebuie să stea la baza procesului de certificare
şi acreditare a SPAD sau RTD - SIC.
(2) CSS se elaborează pentru fiecare SPAD şi RTD -SIC care stochează, procesează sau transmite informaţii
clasificate, sunt stabilite de către CSTIC şi aprobate de către agenţia de acreditare de securitate.
Art. 262
CSS vor fi formulate încă din faza de proiectare a SPAD sau RTD - SIC şi vor fi dezvoltate pe tot ciclul de viaţă al
sistemului.
Art. 263
CSS au la bază standardele naţionale de protecţie, parametrii esenţiali ai mediului operaţional, nivelul minim de
autorizare a personalului, nivelul de clasificare a informaţiilor gestionate şi modul de operare a sistemului care urmează
să fie acreditat.
C. Moduri de operare
Art. 264
SPAD şi RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate vor fi certificate şi acreditate să
opereze, pe anumite perioade de timp, în unul din următoarele moduri de operare:
a) dedicat;
b) de nivel înalt;
c) multi-nivel.
Art. 265
(1) în modul de operare dedicat, toate persoanele cu drept de acces la SPAD sau la RTD trebuie să aibă certificat de
securitate pentru cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor stocate, procesate sau transmise prin aceste sisteme.
Necesitatea de a cunoaşte pentru aceste persoane se stabileşte cu privire la toate informaţiile stocate, procesate sau
transmise în cadrul SPAD sau RTD - SIC.
(2) în acest mod de operare, principiul necesităţii de a cunoaşte nu impune o separare a informaţiilor în cadrul SPAD
sau RTD, ca mijloc de securitate a SIC. Celelalte măsuri de protecţie prevăzute vor asigura îndeplinirea cerinţelor
impuse de cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor gestionate şi de toate categoriile de informaţii cu destinaţie
specială stocate, procesate sau transmise în cadrul SPAD sau RTD.
Art. 266
(1) în modul de operare de nivel înalt, toate persoanele cu drept de acces la SPAD sau la RTD SIC trebuie să aibă
certificat de securitate pentru cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor stocate, procesate sau transmise în cadrul
SPAD sau RTD - SIC, iar accesul la informaţii se va face diferenţiat, conform principiului necesităţii de a cunoaşte.
(2) Pentru a asigura accesul diferenţiat la informaţii, conform principiului necesităţii de a cunoaşte, se instituie facilităţi
de securitate care să asigure un acces selectiv la informaţii în cadrul SPAD sau RTD - SIC.
(3) Celelalte măsuri de protecţie vor satisface cerinţele pentru cel mai înalt nivel de clasificare şi pentru toate categoriile
de informaţii cu destinaţie specială stocate, procesate, transmise în cadrul SPAD sau RTD - SIC.
(4) Toate informaţiile stocate, procesate sau vehiculate în cadrul unui SPAD sau RTD - SIC în acest mod de operare
vor fi protejate ca informaţii cu destinaţie specială, având cel mai înalt nivel de clasificare care a fost constatat în
mulţimea informaţiilor stocate, procesate sau vehiculate prin sistem.
Art. 267
(1) în modul de operare multi-nivel, accesul la informaţiile clasificate se face diferenţiat, potrivit principiului necesităţii de
a cunoaşte, conform următoarelor reguli:
a) nu toate persoanele cu drept de acces la SPAD sau RTD -SIC au certificat de securitate pentru acces la informaţii de
cel mai înalt nivel de clasificare care sunt stocate, procesate sau transmise prin aceste sisteme;
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b) nu toate persoanele cu acces la SPAD sau RID - SIC au acces la toate informaţiile stocate, procesate sau transmise
prin aceste sisteme.
(2) Aplicarea regulilor prevăzute la alin. (1) impune instituirea, în compensaţie, a unor facilităţi de securitate care să
asigure un mod selectiv, individual, de acces la informaţiile clasificate din cadrul SPAD sau RTD -SIC.
D. Administratorii de securitate
Art. 268
(1) Securitatea SPAD a reţelei şi a obiectivului SIC se asigură prin funcţiile de administrator de securitate.
(2) Administratorii de securitate sunt:
a) administratorul de securitate al SPAD;
b) administratorul de securitate al reţelei;
c) administratorul de securitate al obiectivului SIC.
(3) Funcţiile de administratori de securitate trebuie să asigure îndeplinirea atribuţiilor CSTIC. Dacă este cazul, aceste
funcţii pot fi cumulate de către un singur specialist.
Art. 269
(1) CSTIC desemnează un administrator de securitate al SPAD responsabil cu supervizarea dezvoltării, implementării şi
administrării măsurilor de securitate dintr-un SPAD, inclusiv participarea la elaborarea procedurilor operaţionale de
securitate.
(2) La recomandarea autorităţii de acreditare de securitate, CSTIC poate desemna structuri de administrare ale SPAD
care îndeplinesc aceleaşi atribuţii.
Art. 270
Administratorul de securitate al reţelei este desemnat de CSTIC pentru un SIC de mari dimensiuni sau în cazul
interconectării mai multor SPAD şi îndeplineşte atribuţii privind managementul securităţii comunicaţiilor.
Art. 271
(1) Administratorul de securitate al obiectivului SIC este desemnat de CSTIC sau de autoritatea de securitate
competentă şi răspunde de asigurarea implementării şi menţinerea măsurilor de securitate aplicabile obiectivului SIC
respectiv.
(2) Responsabilităţile unui administrator de securitate al obiectivului SIC pot fi îndeplinite de către structura/funcţionarul
de securitate al unităţii, ca parte a îndatoririlor sale profesionale.
(3) Obiectivul SIC reprezintă un amplasament specific sau un grup de amplasamente în care funcţionează un SPAD
şi/sau RTD. Responsabilităţile şi măsurile de securitate pentru fiecare zonă de amplasare a unui terminal/staţie de lucru
care funcţionează la distanţă trebuie explicit determinate.
E. Utilizatorii şi vizitatorii
Art. 272
(1) Toţi utilizatorii de SPAD sau RTD - SIC poartă responsabilitatea în ce priveşte securitatea acestor sisteme raportate, în principal, la drepturile acordate şi sunt îndrumaţi de către administratorii de securitate
(2) Utilizatorii vor fi autorizaţi pentru clasa şi nivelul de secretizare a informaţiilor clasificate stocate, procesate sau
transmise în SPAD sau RTD - SIC. La acordarea accesului la informaţii, individual, se va urmări respectarea principiului
necesităţii de a cunoaşte.
(3) Informarea şi conştientizarea utilizatorilor asupra îndatoririlor lor de securitate trebuie să asigure o eficacitate
sporită a sistemului de securitate.
Art. 273
Vizitatorii trebuie să aibă autorizare de securitate de nivel corespunzător şi să îndeplinească principiul necesităţii de a
cunoaşte, în situaţia în care accesul unui vizitator fără autorizare de securitate este considerat necesar, vor fi luate
măsuri de securitate suplimentare pentru ca acesta să nu poată avea acces la informaţiile clasificate.
SECŢ IUNEA 4: Componentele EVFOSEC
A. Securitatea personalului
Art. 274
(1) Utilizatorii SPAD şi RTD - SIC sunt autorizaţi şi li se permite accesul la informaţii clasificate pe baza principiului
necesităţii de a cunoaşte şi în funcţie de nivelul de clasificare a informaţiilor stocate, procesate sau transmise prin
aceste sisteme.
(2) Unităţile deţinătoare de informaţii clasificate în format electronic au obligaţia de a institui măsuri speciale pentru
instruirea şi supravegherea personalului, inclusiv a personalului de proiectare de sistem care are acces la SPAD şi RTD,
în vederea prevenirii şi înlăturării vulnerabilităţilor faţă de accesarea neautorizată.
Art. 275
În proiectarea SPAD şi RTD - SIC trebuie să se aibă în vedere ca atribuirea sarcinilor şi răspunderilor personalului să se
facă în aşa fel încât să nu existe o persoană care să aibă cunoştinţă sau acces la toate programele şi cheile de
securitate - parole, mijloace de identificare personală.
Art. 276
Procedurile de lucru ale personalului din SPAD şi RTD - SIC trebuie să asigure separarea între operaţiunile de
programare şi cele de exploatare a sistemului sau reţelei. Este interzis, cu excepţia unor situaţii speciale, ca personalul
să facă atât programarea, cât şi operarea sistemelor sau reţelelor şi trebuie instituite proceduri speciale pentru
depistarea acestor situaţii.
Art. 277
Pentru orice fel de modificare aplicată unui sistem SPAD sau RTD - SIC este obligatorie colaborarea a cel puţin două
persoane - regula celor doi. Procedurile de securitate vor menţiona explicit situaţiile în care regula celor doi trebuie
aplicată.
Art. 278
Pentru a asigura implementarea corectă a măsurilor de securitate, personalul SPAD şi RTD -SIC şi personalul care
răspunde de securitatea acestora trebuie să fie instruit şi informat astfel încât să îşi cunoască reciproc atribuţiile.
B. Securitatea fizică
Art. 279
Zonele în care sunt amplasate SPAD şi/sau RTD - SIC şi cele cu terminale la distantă, în care sunt prezentate, stocate,
procesate sau transmise informaţii clasificate ori în care este posibil accesul potenţial la astfel de informaţii, se declară
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zone de securitate clasa I sau clasa II ale obiectivului şi se supun măsurilor de protecţie fizică stabilite prin prezentele
standarde.
Art. 280
În zonele în care sunt amplasate sisteme SPAD şi terminale la distanţă - staţii de lucru, unde se procesează şi/sau pot
fi accesate informaţii clasificate, se aplică următoarele măsuri generale de securitate:
a) intrarea personalului şi a materialelor, precum şi plecarea în/din aceste zone sunt controlate prin mijloace bine
stabilite;
b) zonele şi locurile în care securitatea SPAD sau RTD - SIC sau a terminalelor la distanţă poate fi modificată nu trebuie
să fie niciodată ocupate de un singur angajat autorizat;
c) persoanelor care solicită acces temporar sau cu intermitenţe în aceste zone trebuie să li se autorizeze accesul, ca
vizitatori, de către responsabilul pe probleme de securitate al zonei, desemnat de către administratorul de securitate al
obiectivului SIC. Vizitatorii vor fi însoţiţi permanent, pentru a avea garanţia că nu pot avea acces la informaţii clasificate
şi nici la echipamentele utilizate.
Art. 281
În funcţie de riscul de securitate şi de nivelul de secretizare al informaţiilor stocate, procesate şi transmise, se impune
cerinţa de aplicare a regulii de lucru cu două persoane şi în alte zone, ce vor fi stabilite în stadiul iniţial al proiectului şi
prezentate în cadrul CSS.
Art. 282
Când un SPAD este exploatat în mod autonom, deconectat în mod permanent de alte SPAD, ţinând cont de condiţiile
specifice, de alte măsuri de securitate, tehnice sau procedurale şi de rolul pe care îl are respectivul SPAD în funcţionarea
de ansamblu a sistemului, agenţia de acreditare de securitate trebuie să stabilească măsuri specifice de protecţie,
adaptate la structura acestui SPAD, conform nivelului de clasificare a informaţiilor gestionate.
C. Controlul accesului la SPAD şi/sau la RTD -SIC
Art. 283
Toate informaţiile şi materialele care privesc accesul la un SPAD sau RTD - SIC sunt controlate şi protejate prin
reglementări corespunzătoare nivelului de clasificare cel mai înalt şi specificului informaţiilor la care respectivul SPAD sau
RTD - SIC permite accesul.
Art. 284
Când nu mai sunt utilizate, informaţiile şi materialele de control specificate la articolul precedent trebuie să fie distruse
conform prevederilor prezentelor standarde.
D. Securitatea informaţiilor clasificate în format electronic
Art. 285
Informaţiile clasificate în format electronic trebuie să fie controlate conform regulilor INFOSEC, înainte de a fi transmise
din zonele SPAD şi RTD - SIC sau din cele cu terminale la distanţă.
Art. 286
Modul în care este prezentată informaţia în clar, chiar dacă se utilizează codul prescurtat de transmisie sau
reprezentarea binară ori alte forme de transmitere la distanţă, nu trebuie să influenţeze nivelul de clasificare acordat
informaţiilor respective.
Art. 287
Când informaţiile sunt transferate între diverse SPAD sau RTD - SIC, ele trebuie să fie protejate atât în timpul
transferului, cât şi la nivelul sistemelor informatice ale beneficiarului, corespunzător cu nivelul de clasificare al
informaţiilor transmise.
Art. 288
Toate mediile de stocare a informaţiilor se păstrează într-o modalitate care să corespundă celui mai înalt nivel de
clasificare a informaţiilor stocate sau suporţilor, fiind protejate permanent.
Art. 289
Copierea informaţiilor clasificate situate pe medii de stocare specifice TIC se execută în conformitate cu prevederile din
procedurile operaţionale de securitate.
Art. 290
Mediile refolosibile de stocare a informaţiilor utilizate pentru înregistrarea informaţiilor clasificate îşi menţin cea mai
înaltă clasificare pentru care au fost utilizate anterior, până când respectivelor informaţii li se reduce nivelul de clasificare
sau sunt declasificate, moment în care mediile susmenţionate se reclasifică în mod corespunzător sau sunt distruse în
conformitate cu prevederile procedurilor operaţionale de securitate.
E. Controlul şi evidenţa informaţiilor în format electronic
Art. 291
(1) Evidenţa automată a accesului la informaţiile clasificate în format electronic se ţine în registrele de acces şi trebuie
realizată necondiţionat prin software.
(2) Registrele de acces se păstrează pe o perioadă stabilită de comun acord între agenţia de acreditare de securitate şi
CSTIC.
(3) Perioada minimă de păstrare a registrelor de acces la informaţiile strict secrete de importanţă deosebită este de 10
ani, iar a registrelor de acces la informaţiile strict secrete şi secrete, de cel puţin 3 ani.
Art. 292
(1) Mediile de stocare care conţin informaţii clasificate utilizate în interiorul unei zone SPAD pot fi manipulate ca unic
material clasificat, cu condiţia ca materialul să fie identificat, marcat cu nivelul său de clasificare şi controlat în interiorul
zonei SPAD, până în momentul în care este distrus, redus la o copie de arhivă sau pus într-un dosar permanent.
(2) Evidenţele acestora vor fi menţinute în cadrul zonei SPAD până când sunt supuse controlului sau distruse, conform
prezentelor standarde.
Art. 293
În cazul în care un mediu de stocare este generat într-un SPAD sau RTD - SIC, iar apoi este transmis într-o zonă cu
terminal/staţie de lucru la distanţă, se stabilesc proceduri adecvate de securitate, aprobate de către agenţia de
acreditare de securitate. Procedurile trebuie să cuprindă şi instrucţiuni specifice privind evidenţa informaţiilor în format
electronic.
F. Manipularea şi controlul mediilor de stocare a informaţiilor clasificate în format electronic
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Art. 294
(1) Toate mediile de stocare secrete de stat se identifică şi se controlează în mod corespunzător nivelului de
secretizare.
(2) Pentru informaţiile neclasificate sau secrete de serviciu se aplică regulamente de securitate interne.
(3) Identificarea şi controalele trebuie să asigure următoarele cerinţe:
a) Pentru nivelul secret:
- un mijloc de identificare - număr de serie şi marcajul nivelului de clasificare - pentru fiecare astfel de mediu, în mod
separat;
- proceduri bine definite pentru emiterea, primirea, retragerea, distrugerea sau păstrarea mediilor de stocare;
- evidenţele manuale sau tipărite la imprimantă, indicând conţinutul şi nivelul de secretizare a informaţiilor înregistrate
pe mediile de stocare.
b) Pentru nivelul strict secret şi strict secret de importanţă deosebită, informaţiile detaliate asupra mediului de stocare,
incluzând conţinutul şi nivelul de clasificare, se ţin într-un registru adecvat.
Art. 295
Controlul punctual şi de ansamblu al mediilor de stocare, pentru a asigura compatibilitatea cu procedurile de identificare
şi control în vigoare, trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerinţe:
a) pentru nivelul secret - controalele punctuale ale prezenţei fizice şi conţinutului mediilor de stocare se efectuează
periodic, verificându-se dacă acele medii de stocare nu conţin informaţii cu un nivel de clasificare superior;
b) pentru nivelul strict secret - toate mediile de stocare se inventariază periodic, controlând punctual prezenţa lor fizică
şi conţinutul, pentru a verifica dacă pe acele medii nu sunt stocate informaţii cu un nivel de clasificare superior;
c) pentru nivelul strict secret de importanţă deosebită, toate mediile se verifică periodic, cel puţin anual şi se
controlează punctual, în legătură cu prezenţa fizică şi conţinutul lor.
G. Declasificarea şi distrugerea mediilor de stocare a informaţiilor în format electronic
Art. 296
Informaţiile clasificate înregistrate pe medii de stocare refolosibile se şterg doar în conformitate cu procedurile
operaţionale de securitate.
Art. 297
(1) Când un mediu de stocare urmează să iasă din uz, trebuie să fie declasificat suprimându-se orice marcaje de
clasificare, ulterior putând fi utilizat ca mediu de stocare nesecret. Dacă acesta nu poate fi declasificat, trebuie distrus
printr-o procedură aprobată.
(2) Sunt interzise declasificarea şi refolosirea mediilor de stocare care conţin informaţii strict secrete de importanţă
deosebită, acestea putând fi numai distruse, în conformitate cu procedurile operaţionale de securitate.
Art. 298
Informaţiile clasificate în format electronic stocate pe un mediu de unică folosinţă - cartele, benzi perforate - trebuie
distruse conform prevederilor procedurilor operaţionale de securitate.
SECŢ IUNEA 5: Reguli generale de securitate T IC
A. Securitatea comunicaţiilor
Art. 299
Toate mijloacele folosite pentru transmiterea electromagnetică a informaţiilor clasificate se supun instrucţiunilor de
securitate a comunicaţiilor emise de către instituţia desemnată la nivel naţional pentru protecţia informaţiilor clasificate.
Art. 300
Într-un SPAD - SIC trebuie să se dispună mijloace de interzicere a accesului la informaţiile clasificate de la toate
terminalele/staţiile de lucru la distanţă, atunci când se solicită acest lucru, prin deconectare fizică sau prin proceduri
software speciale, aprobate de către autoritatea de acreditare de securitate.
B. Securitatea la instalare şi faţă de emisiile electromagnetice
Art. 301
Instalarea iniţială a SPAD sau RTD - SIC sau orice modificare majoră adusă acestora vor fi executate de persoane
autorizate, în condiţiile prezentelor standarde. Lucrările vor ti permanent supravegheate de personal tehnic calificat,
care are acces la informaţii de cel mai înalt nivel de clasificare pe care respectivul SPAD sau RTD - SIC le va stoca,
procesa sau transmite.
Art. 302
Toate echipamentele SPAD şi RTD-SIC vor fi instalate în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, emise de
către instituţia desemnată la nivel naţional pentru protecţia informaţiilor clasificate, cu directivele şi standardele tehnice
corespunzătoare.
Art. 303
Sistemele SPAD şi RTD-SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii secrete de stat vor fi protejate
corespunzător faţă de vulnerabilităţile de securitate cauzate de radiaţiile compromiţătoare -TEMPEST. "
C. Securitatea în timpul procesării informaţiilor clasificate
Art. 304
Procesarea informaţiilor se realizează în conformitate cu procedurile operaţionale de securitate, prevăzute în
prezentele standarde.
Art. 305
Transmiterea informaţiilor secrete de stat către instalaţii automate - a căror funcţionare nu necesită prezenţa unui
operator uman - este interzisă, cu excepţia cazului când se aplică reglementări speciale aprobate de către autoritatea
de acreditare de securitate, iar acestea au fost specificate în procedurile operaţionale de securitate.
Art. 306
În SPAD sau RTD-SIC care au utilizatori - existenţi sau potenţiali - fără certificate de securitate emise conform
prezentelor standarde nu se pot stoca, procesa sau transmite informaţii strict secrete de importanţă deosebită.
D. Procedurile operaţionale de securitate
Art. 307
Procedurile operaţionale de securitate reprezintă descrierea implementării strategiei de securitate ce urmează să fie
adoptată, a procedurilor operaţionale de urmat şi a responsabilităţilor personalului.
Art. 308
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Procedurile operaţionale de securitate sunt elaborate de către agenţia de concepere şi implementare a metodelor,
mijloacelor şi măsurilor de securitate, în colaborare cu CSTIC, precum şi cu agenţia de acreditare de securitate, care
are atribuţii de coordonare, şi alte autorităţi cu atribuţii în domeniu. Agenţia de acreditare de securitate va aproba
procedurile de operare înainte de a autoriza stocarea, procesarea sau transmiterea informaţiilor secrete de stat prin
SPAD - RTD - SIC.
E. Protecţia produselor software şi managementul configuraţiei
Art. 309
CSTIC are obligaţia să efectueze controale periodice, prin care să stabilească dacă toate produsele software originale sisteme de operare generale, subsisteme şi pachete soft - aflate în folosinţă, sunt protejate în condiţii conforme cu
nivelul de clasificare al informaţiilor pe care acestea trebuie să le proceseze. Protecţia programelor - software de
aplicaţie se stabileşte pe baza evaluării nivelului de secretizare a acestora, ţinând cont de nivelul de clasificare a
informaţiilor pe care urmează să le proceseze.
Art. 310
(1) Este interzisă utilizarea de software neautorizat de către agenţia de acreditare de securitate.
(2) Conservarea exemplarelor originale, a copiilor - backup sau off-site, precum şi salvările periodice ale datelor
obţinute din procesare vor fi executate în conformitate cu prevederile procedurilor operaţionale de securitate.
Art. 311
(1) Versiunile software care sunt în uz trebuie să fie verificate la intervale regulate, pentru a garanta integritatea şi
funcţionarea lor corectă.
(2) Versiunile noi sau modificate ale software-ului nu vor fi folosite pentru procesarea informaţiilor secrete de stat,
până când procedurile de securitate ale acestora nu sunt testate şi aprobate conform CSS.
(3) Un software care îmbunătăţeşte posibilităţile sistemului şi care nu are nici o procedură de securitate nu poate fi
folosit înainte de a fi verificat de către CSTIC.
F. Verificări pentru depistarea viruşilor de calculator şi a software-ului nociv
Art. 312
Verificarea prezenţei viruşilor şi software-ului nociv se face în conformitate cu cerinţele impuse de către agenţia de
acreditare de securitate.
Art. 313
(1) Versiunile de software noi sau modificate - sisteme de operare, subsisteme, pachete de software şi software de
aplicaţie - stocate pe diferite medii care se introduc într-o unitate, trebuie verificate obligatoriu pe sisteme de calcul
izolate, în vederea depistării software-ului nociv sau a viruşilor de calculator, înainte de a fi folosite în SPAD sau RTD SIC. Periodic se va proceda la verificarea software-ului instalat.
(2) Verificările trebuie făcute mai frecvent dacă SPAD sau RTD - SIC sunt conectate la alt SPAD sau RTD -SIC sau la o
reţea publică de comunicaţii.
G. întreţinerea tehnică a SPAD sau RTD - SIC
Art. 314
(1) în contractele de întreţinere a SPAD şi RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii secrete de
stat, se vor specifica cerinţele care trebuie îndeplinite pentru ca personalul de întreţinere şi aparatura specifică a
acestuia să poată fi introduse în zona de operare a sistemelor respective.
(2) Personalul de întreţinere trebuie să deţină certificate de securitate de nivel corespunzător nivelului de secretizare a
informaţiilor la care au acces.
Art. 315
Scoaterea echipamentelor sau a componentelor hardware din zona SPAD sau RTD - SIC se execută în conformitate cu
prevederile procedurilor operaţionale de securitate.
Art. 316
Cerinţele menţionate la art. 314 trebuie stipulate în CSS, iar procedurile de desfăşurare a activităţii respective trebuie
stabilite în procedurile operaţionale de securitate. Nu se acceptă tipurile de întreţinere care constau în aplicarea unor
proceduri de diagnosticare ce implică accesul de la distanţă la sistem, decât dacă activitatea respectivă se desfăşoară
sub control strict şi numai cu aprobarea agenţiei de acreditare de securitate.
H. Achiziţii
Art. 317
Sistemele SPAD sau RTD - SIC, precum şi componentele lor hardware şi software sunt achiziţionate de la furnizori
interni sau externi selectaţi dintre cei agreaţi de către agenţia de acreditare de securitate.
Art. 318
Componentele sistemelor de securitate implementate în SPAD sau RTD - SIC trebuie acreditate pe baza unei
documentaţii tehnice amănunţite privind proiectarea, realizarea şi modul de distribuire al acestora.
Art. 319
SPAD sau RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii secrete de stat sau componentele lor de
bază - sisteme de operare de scop general, produse de limitare a funcţionării pentru realizarea securităţii şi produse
pentru comunicare în reţea - se pot achiziţiona numai dacă au fost evaluate şi certificate de către agenţia de acreditare
de securitate.
Art. 320
Pentru SPAD şi RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii secrete de serviciu, sistemele şi
componentele lor de bază vor respecta, pe cât posibil, criteriile prevăzute de prezentele standarde.
Art. 321
La închirierea unor componente hardware sau software, în special a unor medii de stocare, se va ţine cont că astfel de
echipamente, odată utilizate în SPAD sau RTD - SIC ce procesează, stochează sau transmit informaţii clasificate, vor fi
supuse măsurilor de protecţie reglementate prin prezentele standarde. O dată clasificate, componentele respective nu
vor putea fi scoase din zonele SPAD sau RTD - SIC decât după declasificare.
I. Acreditarea SPAD şi RTD - SIC
Art. 322
(1) Toate SPAD şi RTD - SIC, înainte de a fi utilizate pentru stocarea, procesarea sau transmiterea informaţiilor
clasificate, trebuie acreditate de către agenţia de acreditare de securitate, pe baza datelor furnizate de către CSS,
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procedurilor operaţionale de securitate şi altor documentaţii relevante.
(2) Subsistemele SPAD şi RTD - SIC şi staţiile de lucru cu acces la distanţă sau terminalele vor fi acreditate ca parte
integrantă a sistemelor SPAD şi RTD - SIC la care sunt conectate, în cazul în care un sistem SPAD sau RTD - SIC
deserveşte atât NATO, cât şi organizaţiile/structurile interne ale ţării, acreditarea se va face de către autoritatea
naţională de securitate, cu consultarea ADS şi a agenţiilor INFOSEC, potrivit competenţelor.
J. Evaluarea şi certificarea
Art. 323
în situaţiile ce privesc modul de operare de securitate multi-nivel, înainte de acreditarea propriu-zisă a SPAD sau RTD SIC, hardware-ul, firmware-ul şi software-ul vor fi evaluate şi certificate de către agenţia de acreditare de securitate, în
acest sens, instituţia desemnată la nivel naţional pentru protecţia informaţiilor clasificate va stabili criterii diferenţiate
pentru fiecare nivel de secretizare a informaţiilor vehiculate de SPAD sau RTD - SIC.
Art. 324
Cerinţele de evaluare şi certificare se includ în planificarea sistemului SPAD şi RTD - SIC şi sunt stipulate explicit în CSS,
imediat după ce modul de operare de securitate a fost stabilit.
Art. 325
Următoarele situaţii impun evaluarea şi certificarea de securitate în modul de operare de securitate multi-nivel:
a) pentru SPAD sau RTD - SIC care stochează, procesează sau transmite informaţii clasificate strict secret de
importanţă deosebită;
b) pentru SPAD sau RTD - SIC care stochează, procesează sau transmite informaţii clasificate strict secret, în cazurile
în care:
- SPAD sau RTD - SIC este interconectat cu un alt SPAD sau RTD - SIC - de exemplu, aparţinând altui CSTIC;
- SPAD sau RTD - SIC are un număr de utilizatori posibili care nu poate fi definit exact.
Art. 326
Procesele de evaluare şi certificare trebuie să se desfăşoare, conform principiilor şi instrucţiunilor aprobate, de către
echipe de expertizare cu pregătire tehnică adecvată şi autorizate corespunzător. Aceste echipe vor fi compuse din
experţi selecţionaţi de către agenţia de acreditare de securitate.
Art. 327
(1) în procesele de evaluare şi certificare se va stabili în ce măsură un SPAD sau RTD - SIC îndeplineşte condiţiile de
securitate specificate prin CSS, avându-se în vedere că, după încheierea procesului de evaluare şi certificare, anumite
secţiuni - paragrafe sau capitole - din CSS trebuie să fie modificate sau actualizate.
(2) Procesele de evaluare şi certificare trebuie să înceapă din stadiul de definire a SPAD sau RTD - SIC şi continuă pe
parcursul fazelor de dezvoltare.
K. Verificări de rutină pentru menţinerea acreditării
Art. 328
Pentru toate SPAD şi RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii secrete de stat, CSTIC stabileşte
proceduri de control prin care să se poată stabili dacă schimbările intervenite în SIC sunt de natură a le compromite
securitatea.
Art. 329
(1) Modificările care implică reacreditarea sau pentru care se solicită aprobarea anterioară a agenţiei de acreditare de
securitate trebuie să fie identificate cu claritate şi expuse în CSS.
(2) După orice modificare, reparare sau eroare care ar fi putut afecta dispozitivele de securitate ale SPAD sau RTD SIC, CSTIC trebuie să efectueze o verificare privind funcţionarea corectă a dispozitivelor de securitate.
(3) Menţinerea acreditării SPAD sau RTD - SIC trebuie să depindă de satisfacerea criteriilor de verificare.
Art. 330
(1) Toate SPAD şi RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii secrete de stat sunt inspectate şi
reexaminate periodic de către agenţia de acreditare de securitate.
(2) Pentru SPAD sau RTD - SIC care stochează, procesează sau transmit informaţii strict secrete de importanţă
deosebită, inspecţia se va face cel puţin o dată pe an.
L. Securitatea microcalculatoarelor sau a calculatoarelor personale
Art. 331
(1) Microcalculatorele sau calculatoarele personale care au discuri fixe sau alte medii nevolatile de stocare a
informaţiei, ce operează autonom sau ca parte a unei reţele, precum şi calculatoarele portabile cu discuri fixe sunt
considerate medii de stocare a informaţiilor, în acelaşi sens ca şi celelalte medii amovibile de stocare a informaţiilor.
(2) în măsura în care acestea stochează informaţii clasificate trebuie supuse prezentelor standarde.
Art. 332
Echipamentelor prevăzute la art. 331 trebuie să li se acorde nivelul de protecţie pentru acces, manipulare, stocare şi
transport, corespunzător cu cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor care au fost vreodată stocate sau procesate
pe ele, până la trecerea la un alt nivel de clasificare sau declasificarea lor, în conformitate cu procedurile legale.
M. Utilizarea echipamentelor de calcul proprietate privată
Art. 333
(1) Este interzisă utilizarea mediilor de stocare amovibile, a software-ului şi a hardware-ului, aflate în proprietate
privată, pentru stocarea, procesarea şi transmiterea informaţiilor secrete de stat.
(2) Pentru informaţiile secrete de serviciu sau neclasificate, se aplică reglementările interne ale unităţii.
Art. 334
Este interzisă introducerea mediilor de stocare amovibile, a software-ului şi hardware-ului, aflate în proprietate privată,
în zonele în care se stochează, se procesează sau se transmit informaţii clasificate, fără aprobarea conducătorului
unităţii.
N. Utilizarea echipamentelor contractorilor sau a celor puse la dispoziţie de alte instituţii
Art. 335
Utilizarea într-un obiectiv a echipamentelor şi a software-ului contractanţilor, pentru stocarea, procesarea sau
transmiterea informaţiilor clasificate este permisă numai cu avizul CSTIC şi aprobarea şefului unităţii.
Art. 336
Utilizarea într-un obiectiv a echipamentelor şi software-ului puse la dispoziţie de către alte instituţii poate fi permisă, în
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acest caz echipamentele sunt evidenţiate în inventarul unităţii, în ambele situaţii, trebuie obţinut avizul CSTIC.
O. Marcarea informaţiilor cu destinaţie specială
Art. 337
Marcarea informaţiilor cu destinaţie specială se aplică, în mod obişnuit, informaţiilor clasificate care necesită o
distribuţie limitată şi manipulare specială, suplimentar faţă de caracterul atribuit prin clasificarea de securitate.
CAPIT OLUL IX: C O NT R AVE NŢ II ŞI SANC Ţ IU NI LA NO R M E LE P R IVIND P R O T E C Ţ IA INFO R M AŢ IILO R
CLASIFICAT E
Art. 338
(1) Constituie contravenţii la normele privind protecţia informaţiilor clasificate următoarele fapte:
a) deţinerea fără drept, sustragerea, divulgarea, alterarea sau distrugerea neautorizată a informaţiilor secrete de stat;
b) neîndeplinirea măsurilor prevăzute în art.18, 25-28, 29, 96-139 şi 140-181;
c) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 31,41-43, 213,214;
d) nerespectarea normelor prevăzute în art. 140-142, 145, 159,160, 162,163, 179-181, 183 alin. (1) şi 185-190;
e) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor prevăzute în art. 240 alin. (2) şi (3), art. 243 şi art. 248,
precum şi nerespectarea regulilor prevăzute în art. 274-336.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
a) contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 50.000.000 lei în cazul
faptelor de deţinere fără drept sau de alterare a informaţiilor clasificate şi cu amendă de la 10.000.000 lei la
100.000.000 lei, în cazul faptelor de sustragere, divulgare sau distrugere neautorizată a informaţiilor clasificate;
b) faptele prevăzute în alin. (1) lit. b) şi c) se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 500.000 lei la
25.000.000 lei;
c) faptele prevăzute în alin. (1) lit. d) se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000.000 lei la
50.000.000 lei;
d) faptele prevăzute în alin l lit. e) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(3) Persoanele sau autorităţile care constată contravenţiile pot aplica, după caz, şi sancţiunea complementară,
constând în confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii.
(4) Dispoziţiile reglementărilor generale referitoare la regimul juridic al contravenţiilor se aplică în mod corespunzător.
Art. 339
(1) Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute la art. 338 se constată şi se aplică, în limitele competenţelor ce le revin, de
către persoane anume desemnate din Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne,
Ministerul Justiţiei, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
(2) Pot să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 338, în limitele competenţelor stabilite:
a) persoane anume desemnate din ORNISS;
b) conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice, agenţilor economici cu capital parţial sau integral de stat şi ai altor
persoane juridice de drept public;
c) autorităţile sau persoanele prevăzute de reglementările generale referitoare la regimul juridic al contravenţiilor.
(3) Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor se soluţionează
potrivit reglementărilor generale privind regimul juridic al contravenţiilor.
CAPIT OLUL X: DISPOZIŢ II FINALE
Art. 340
Nomenclatura funcţiilor, condiţiile de studii şi vechime, precum şi salarizarea personalului cu atribuţii privind evidenţa,
întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor
clasificate se stabilesc potrivit actelor normative în vigoare.
Art. 341
Conducătorii unităţilor care gestionează informaţii clasificate vor lua măsuri ca dispoziţiile prezentelor standarde să fie
aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor şi vor întreprinde măsuri pentru:
a) crearea structurilor interne specializate cu atribuţii în aplicarea prezentelor standarde;
b) nominalizarea personalului cu atribuţii şi funcţii privind gestionarea informaţiilor clasificate;
c) iniţierea demersurilor prevăzute de lege şi de prezentele standarde, pentru obţinerea abilitărilor privind accesul la
informaţii clasificate.
Art. 342
La solicitarea persoanelor juridice din sfera de competenţă a Serviciului Român de Informaţii, R.A. Rasirom va evalua
conformitatea şi va prezenta ORNISS propuneri de eliberare a certificatelor de acreditare a calităţii pentru sistemele şi
echipamentele de protecţie fizică a informaţiilor clasificate.
Art. 343
(1) Prezentele standarde se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Normele privind protecţia informaţiilor
clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353 din 15
aprilie 2002.
(2) în eventualitatea unor neconcordanţe între cele două reglementări menţionate la alin (1), au prioritate Normele
privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 353 din 15 aprilie 2002.
Art. 344
Dispoziţiile prezentelor standarde referitoare la contravenţiile şi sancţiunile la normele privind protecţia informaţiilor
clasificate se aplică după 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.
Art. 345
- Anexele nr. 1-32 fac parte integrantă din prezentele standarde naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate.
-****-

ANEXA Nr. 1: FIŞA DE CONSULTARE a documentului "Strict secret de importanţă deosebită"
nr. ________ din _______
privind __________________________
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Numele,
prenumele şi
Nr. funcţia celor care
crt. au luat cunoştinţă
de conţinutul
documentului

Numărul şi Data şi ora
seria certiprimirii
fica-tului de docu-mensecu-ritate
tului

Semnătura celui
care a
primit
documentul

C ine a
Numele,
aprobat
prenumele şi
con-sulta- Data şi ora semnătura
rea docu- resti-tuirii celui care a
men-tului docu-menprimit
(numele,
tului
documentul
pre(în urma
numele,
restituirii)
funcţia)

Obs.

ANEXA Nr. 2:
ROMÂNIA
UNITATEA _______________
Compartimentul _____________
Nr. _____________ din ______
FIŞĂ DE PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ
NUME:
PRENUME:
FUNCŢIA:
COMPARTIMENTUL:
Nr.
crt.

Tema pregătirii

Forma de pregătire

Locul

Perioada

Semnătura
titularului de
fişă

Observaţii

ANEXA Nr. 3: ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE *
Subsemnatul __________ născut în localitatea _________ la data de _______ , fiul (fiica) lui ________ şi a
_______ angajat al _________ în funcţia de _______ , cu domiciliul în localitatea __________ , strada _______ ,
nr. ____ , bl. __ , sc. ___ , et. __ , ap. __ , judeţul/sectorul ______ , posesor al certificatului/autorizaţiei seria ____
,nr. ___ , declar că am luat cunoştinţă de dispoziţiile legale cu privire la protecţia informaţiilor clasificate şi mă angajez
să păstrez cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu, să respect întocmai normele legale cu privire la evidenţa,
manipularea şi păstrarea informaţiilor, datelor şi documentelor secrete de stat şi de serviciu ce mi-au fost încredinţate,
inclusiv după încetarea activităţilor care presupun accesul la aceste informaţii.
Sunt conştient că în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor clasificate voi
răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.
Data .........................
Semnătura .................
DAT ÎN PREZENŢA
________________ (numele şi prenumele funcţionarului de securitate)
Semnătura
_____
* Pentru persoanele care au acces la informaţii secrete de stat şi de serviciu.

ANEXA Nr. 4:
ROMÂNIA
(UNITATEA) _________
Compartimentul ________
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
al informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită
INTRARE
Nr. de
înre-gistrare

Data înregistrării
anul luna ziua

Nr. şi
data
De la cine pro- C on-ţinutul pe
docuvine docuscurt al docu- Nr. ex.
mentului
mentul
mentului
la
expeditor

Nr.
file/
ex.

Nr. Nr. file
ane-xe ane-xe

C ui i s-a
repartizat
documentul

IEŞIRE
Data expedierii
anul luna ziua

Nr. dosarului şi fila
Nr. Nr. file Nr. borderoului unde a fost clasat
Destinatar Nr. ex. Nr. file anexe anexe de expediere documentul sau nr. Obser-vaţii
procesului-verbal de
distrugere

ANEXA Nr. 5:
ROMÂNIA
(UNITATEA) __________
Compartimentul _________
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
al informaţiilor strict secrete şi secrete
INTRARE
Data
înregistrării Nr. şi data De la cine
Nr. de
înre- anul luna ziua docu-men- pro-vine Nr. ex.
tului la
docugistra-re
expe-ditor
mentul
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IEŞIRE
Data
expedierii
Nivelul
anul luna ziua
de
secretizare

Des-tina-tar Nr. ex.

Nr.
file/
ex.

Nr. dosarului şi
fila unde a fost
clasat
Nr. Nr. file Nr. bordedocumentul
Obser-vaţii
anexe anexe roului de
expe-diere (nr. procesuluiverbal de
distrugere)

ANEXA Nr. 6:
ROMÂNIA
(UNITATEA) ________
Compartimentul _______
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
al informaţiilor secrete de serviciu
INTRARE
Data
Nr. şi data
Nr. de
De la cine C onţinutul pe
docu-men- provine docu- scurt al docu- Nr. ex. Nr.
Nr. Nr. file
înre-gis- înregistrării
tului
la
expefile/ ex anexe anexe
trare anul luna ziua
mentul
mentului
ditor

C ui i s-a
repartizat
documentul

IEŞIRE
Data
expedierii
anul luna ziua Destinatar Nr. ex. Nr. file

Nr. Nr. file Nr. borderoului
anexe anexe de expediere

Nr. dosarului şi fila
unde a fost clasat
documentul
(nr. procesuluiverbal de
distrugere)

Observaţii

ANEXA Nr. 7: REGISTRU UNIC de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi a
caietelor pentru însemnări clasificate
Denumirea
mateNr. file
rialelor
distribuite

Nr.
crt./
seria

Numele,
prenumele
celui care a
primit
materialul

Nr. dosarului
Seria şi Data distribuirii Semnăunde a fost
numărul Ziua Luna Anul tura celui
clasat sau nr.
certificare a
procesuluicatului de
primit
verbal de
secu-ritate
mate-rialul
distrugere

Obs.

ANEXA Nr. 8:
ROMÂNIA
(UNITATEA) __________
Compartimentul _________
CONDICA DE PREDARE - PRIMIRE
a documentelor clasificate
C ompunerea documentului

Nr.
crt.

Nr. de
înregistrare

Numele,
prenumele,
seria şi nr.
C lasa
Nr. de certifi-catului de
Denu-mire (nivelul de Ex. nr. dosare, securitate ale Data
persoanei
docu-ment
secremape
tizare)
sau file căreia i-a fost
predat
documentul

Semnătura de
primire

Semnătura de
restituire

Obs.

ANEXA Nr. 9:
ROMÂNIA
(UNITATEA) _________
Compartimentul ________
REGISTRUL
de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate
INTRARE
C omparNr. de
timentul care a
înregistrare
solicitat
copierea

Numele şi
prenumele
celui care a
predat
documentul

Numărul de
Data şi
înregistrare al
semnătura de
documentului
primire a
original şi al
documentului
cererii de copiere pentru copiat

Nivelul de
secretizare al
Nr.
documentului Nr. file anexe
copiat

IEŞIRE
Documentul copiat
Nr.
Total file
exemplare
copiate

pag. 36

Forma de copiere

Data, numele şi prenumele
persoanei care a primit
originalul şi copiile

Observaţii

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Standarde din 2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

ANEXA Nr. 10:
ANTET
(instituţia/ agentul economic)
Nr. _______ din _______

C LASIFIC AREA
(după completare, în funcţie de nivelul maxim de
clasificare a informaţiilor pe care le cuprinde)
APROB
(funcţia, numele şi prenumele conducătorului
instituţiei/agentului economic, semnătura şi ştampila)

PROGRAMUL DE PREVENIRE A SCURGERII DE INFORMAŢII CLASIFICATE DEŢINUTE DE
_____________ (unitatea care îl întocmeşte)
CAPIT OLUL I: BAZA LEGALĂ
Se va menţiona cadrul normativ care a stat la baza întocmirii programului.
CAPIT OLUL II:
1. GENERALITĂŢI
Se va face o scurta prezentare a instituţiei/agentului economic, sucursalelor şi filialelor. Vor fi prezentate elementele de
concretizare a identităţii, statutului juridic, obiectul de activitate.
2. OBIECTIVE
Vor fi prezentate obiectivele urmărite prin măsurile prezentate în program.
Vor fi vizate următoarele obiective minimale:
- apărarea informaţiilor clasificate împotriva acţiunilor de compromitere, sabotaj, sustragere, distrugere neautorizată
sau alterare;
- prevenirea accesului neautorizat la astfel de informaţii, a cunoaşterii şi diseminării lor ilegale;
- înlăturarea riscurilor şi vulnerabilităţilor ce pot pune în pericol protecţia informaţiilor clasificate;
- asigurarea cadrului procedural necesar protecţiei informaţiilor clasificate.
3. PRINCIPII
Se precizează principiile care stau la baza măsurilor de prevenire a scurgerii de informaţii.
Măsurile de prevenire a scurgerii de informaţii se bazează pe:
- autorizarea accesului la informaţiile clasificate absolut necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu (principiul "nevoii de a
cunoaşte ");
- asigurarea aplicării măsurilor de protecţie, în mod diferenţiat, pe zone de securitate şi în funcţie de nivelurile de acces
la informaţii clasificate;
- accesul la informaţii clasificate este permis numai în baza verificărilor şi abilitărilor legale;
- aplicarea, în mod obligatoriu şi unitar, a măsurilor de protecţie atât în locurile în care se depozitează informaţiile
clasificate şi în cazul sistemelor informatice care stochează, prelucrează sau transmit informaţii de acest fel, cât şi al
persoanelor care au acces la acestea şi utilizatorilor reţelelor respective;
- răspunderea personală privind aplicarea măsurilor de protecţie stipulate prin programul de prevenire a scurgerii de
informaţii clasificate.
CAPIT OLUL III:
1. ELEMENTE GENERALE PRIVIND INFORMAŢIILE CLASIFICATE DEŢINUTE DE INSTITUŢIA/AGENTUL ECONOMIC
Se vor face precizări privind clasele şi nivelurile de secretizare a informaţiilor clasificate deţinute de instituţia/agentul
economic (în cazul celor primite de la alţi emitenţi se va menţiona baza juridică a deţinerii, respectiv tipul contractului şi
dacă s-au asumat obligaţii de protejare a secretului prin încheierea de acorduri între părţi).
2. LISTA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE, APROBATE PRIN HOTĂRÂRE A GUVERNULUI (DOCUMENTE, DATE, OBIECTE
SAU ACTIVITĂŢI, INDIFERENT DE SUPORT SAU FORMĂ), PE CLASE ŞI NIVELURI DE SECRETIZARE, DEŢINUTE DE
UNITATEA ÎN CAUZĂ
Instituţiile/agenţii economici vor întocmi lista cuprinzând categoriile informaţiilor clasificate, pe care le deţin, pe clase si
niveluri de secretizare.
Lista va fi actualizată ori de câte ori situaţia o impune (clasificarea sau declasificarea unor informaţii).
3. LOCURI UNDE SE CONCENTREAZĂ, DE REGULĂ ORI TEMPORAR, DATE, INFORMAŢII, DOCUMENTE CLASIFICATE SAU
SE DESFĂŞOARĂ ASTFEL DE ACTIVITĂŢI (CONFORM ANEXEI NT. 10/A)
Vor fi menţionate:
- spaţiile destinate păstrării documentelor clasificate;
- spaţiul destinat sistemului/reţelelor informatice de procesare automată a datelor care preia, prelucrează, stochează
si transmite date si informaţii clasificate;
- alte locuri unde se gestionează sau se manipulează asemenea date, informaţii si documente clasificate sau se
desfăşoară astfel de activităţi.
CAPIT OLUL IV:
1. LISTA FUNCŢIILOR CARE NECESITĂ ACCES LA INFORMAŢII CLASIFICATE
Vor fi precizate funcţiile care necesită accesarea informaţiilor clasificate, pe clase şi niveluri de secretizare, cu
respectarea strictă a principiului "nevoii de a cunoaşte ".
2. PREZENTAREA PERSOANEI/STRUCTURII DESEMNATE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ ATRIBUŢII PE LINIA PROTECŢIE
ACTIVITĂŢILOR, DATELOR, INFORMAŢIILOR ŞI DOCUMENTELOR CLASIFICATE
2.1. Pentru fiecare persoană în parte se vor preciza:
- numele si prenumele;
- datele de identificare (prenumele părinţilor, nume anterioare, data si locul naşterii, profesia si locul de muncă,
domiciliul, telefonul);
2.2. Atribuţiile şi competenţele privind asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate.
Nominalizarea se va face de către conducătorul instituţiei/agentului economic respectiv, situaţia fiind prezentată pe
niveluri de acces, care va fi acordat numai în urma obţinerii abilitării.
3. PREZENTAREA PERSOANELOR CARE AU SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ ACCES LA INFORMAŢII CLASIFICATE, PE NIVELUR
DE SECRETIZARE
Va fi întocmită lista cu persoanele care au sau urmează să aibă acces la informaţii clasificate, nominalizate de către
conducătorul instituţiei/agentului economic (inclusiv cele care lucrează în sistemul informatic şi de telecomunicaţii,
destinat preluării, prelucrării, stocării şi transmiterii de informaţii clasificate) *
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Va fi întocmită, de asemenea, lista cu persoanele cărora li se acordă acces temporar la informaţii clasificate din cadrul
sau din afara instituţiei/agentului economic (inclusiv cele aparţinând firmelor prestatoare de servicii pentru întreţinerea
sau instalarea programelor, care vor fi avizate corespunzător nivelului maxim de secretizare a informaţiilor din
sistemele informatice şi de telecomunicaţii) **
Accesul la informaţii clasificate va fi permis numai după obţinerea abilitării.
Pentru fiecare persoană nominalizată vor fi precizate:
- numele, prenumele şi datele de identificare (prenumele părinţilor, nume anterioare, data şi locul naşterii, profesia şi
locul de muncă, domiciliu, telefonul);
- informaţiile clasificate care îi sunt absolut necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, cu precizarea clasei şi nivelului de
secretizare a acestuia.
_____
* Numărul persoanelor nominalizate in lista respectivă va fi cel mult egal cu cel al funcţiilor ce necesită acces la
informaţiile clasificate.
** Listele respective vor fi actualizate, cu îndeplinirea procedurilor legale de avizare, în raport de necesităţi (extinderea
sau limitarea accesului unor persoane la informaţii clasificate, Tn funcţie de modificarea atribuţiilor de serviciu).
CAPIT OLUL V:
1. MĂSURI DE PROTECŢIE FIZICĂ A CLĂDIRILOR, SPAŢIILOR/LOCURILOR UNDE SE PĂSTREAZĂ SAU SE
CONCENTREAZĂ INFORMAŢII CLASIFICATE ORI SE DESFĂŞOARĂ ASTFEL DE ACTIVITĂŢI (CONFORM ANEXEI Nr. 10/B)
Vor fi stipulate măsuri vizând:
- securitatea clădirilor;
- controlul intrărilor şi ieşirilor;
- paza;
- containerele şi încăperile de securitate;
- încuietorile;
- controlul cheilor şi combinaţiilor;
- dispozitivele de detectare a intruşilor;
- protecţia fizică a copiatoarelor şi dispozitivelor telefax;
- planurile de urgenţă.
2. MĂSURI PROCEDURALE DE PROTECŢIE A DATELOR, INFORMAŢIILOR, DOCUMENTELOR ORI A ACTIVITĂŢILOR
CLASIFICATE
Vor fi prezentate:
- reguli de evidenţă, procesare, manipulare, accesare, multiplicare, transmitere, păstrare şi stocare a datelor,
informaţiilor şi documentelor clasificate indiferent de suport (aprobate de conducerea instituţiei/agentului economic);
- reguli de acces pentru personalul propriu;
- reguli de acces pentru personalul/persoanele din afara instituţiei/agentului economic, inclusiv pentru străini sau
reprezentanţi mass-media.
C AP IT O LU L
VI: P R E Z E NT AR E A
SIST E M U LU I/SU B SIST E M U LU I
INFO R M AT IC
ŞI
DE
T E LE C O M U NIC AŢ II DE ST INAT P R E LU ĂR II, P R E LU C R ĂR II, ST O C ĂR II ŞI T R ANSM IT E R II DE DAT E ŞI
INFORMAŢ II CLASIFICAT E
Vor fi prezentate echipamentele de comunicaţii şi birotică (telefoane, fax, telex, copiatoare) prin care vor fi
transmise/prelucrate informaţii clasificate.
Vor fi. prezentate, de asemenea, echipamentul informatic existent, calculatoarele conectate la Tnternet, sistemele de
protecţie utilizate şi firma prestatoare de servicii pentru întreţinerea sau instalarea programelor (conform anexei nr./
O/C).
În situaţia în care unele dintre aceste echipamente nu sunt protejate corespunzător, se va face precizarea că folosirea
acestora pentru prelucrarea informaţiilor clasificate este interzisă.
CAPIT OLUL VII: MĂSURI DE PROT ECŢ IE ÎMPOT RIVA. OBSERVĂRII ŞI ASCULT ĂRII *
_____
* Zonele în care se elaborează şi/sau se discută informaţii clasificate secret de stat trebuie protejate împotriva
observării şi ascultării pasive şi/sau active. Responsabilitatea înlăturării riscurilor privind observarea şi ascultarea revine
instituţiei/agentului economic, care elaborează sau, după caz, gestionează informaţii clasificate (conform anexei nr.
10/D).
CAPIT OLUL VIII:
1. CONTROALE, ACTIVITĂŢI DE ANALIZĂ ŞI EVALUARE A MODULUI ÎN CARE SE RESPECTĂ PREVEDERILE LEGALE
REFERITOARE LA PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
Vor fi prezentate tematica şi periodicitatea controalelor (inopinate, periodice), cine le execută, documentele ce se
întocmesc şi sancţiunile ce se vor aplica în cazurile de încălcare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor
clasificate.
Se va. întocmi planificarea, activităţilor de evaluare şi analiză a stării de protecţie a informaţiilor clasificate şi se va
prevedea ca anual, după încheierea operaţiunii de inventariere a suporţilor de informaţii clasificate să se analizeze şi să
se evalueze modul în care au fost respectate prevederile programului, prevăzându-se şi măsurile care se impun şi
termenele de remediere a unor nereguli constatate.
2. SOLUŢIONAREA CAZURILOR DE ÎNCĂLCARE A REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PROTECŢIA INFORMAŢIILOR
CLASIFICATE (CONFORM ANEXEI Nr. 10/E)
Se vor face referiri la:
- măsurile ce vor fi luate în cazul constatării încălcării reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate;
- evidenţa încălcărilor reglementărilor de securitate;
- comunicarea compromiterilor;
- scoaterea din evidenţă a documentelor clasificate pierdute sau distruse.
C AP IT O LU L IX: M ĂSU R I DE INST R U IR E ŞI E DU C AŢ IE P R O T E C T IVĂ A P E R SO ANE LO R C AR E AU
AT R IB U Ţ II P E LINIA P R O T E C Ţ IE I INFO R M AŢ IILO R C LASIFIC AT E ŞI A C E LO R C AR E AU AC C E S LA
AST FEL DE INFORMAŢ II (CONFORM ANEXEI Nr. 10/F) *
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Se vor preciza:
- situaţii care impun asemenea măsuri;
- responsabilităţi;
- mijloace şi metode de instruire şi pregătire contrainformativă.
_____
* Planul specific de pregătire a personalului este elaborat la începutul fiecărui an. În conţinutul acestuia vor fi
menţionate responsabilităţile, termenele, mijloacele şi metodele de instruire şi educaţie protectivă. Funcţionarul sau
structura de securitate va ţine evidenţa instruirilor/activităţilor de educaţie protectivă şi va asigura pregătirea tuturor
persoanelor avizate pentru acces la informaţii clasificate, care nu au participat la instruirile organizate.
Întocmit
(numele, prenumele şi semnătura funcţionarului de securitate)
Răspunderea pentru întocmirea, avizarea şi aplicarea programului de prevenire a scurgerii de informaţii
clasificate revine conducătorului unităţii deţinătoare.
Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate se actualizează, anual sau ori de câte ori se impune
(identificarea unor noi riscuri şi vulnerabilităţi, apariţia unor noi situaţii sau acte normative), modificările efectuate
aducându-se de fiecare dată la cunoştinţă instituţiei abilitate, unde se transmite sub formă de completare pentru a fi
avizat.
Se întocmeşte în 2 exemplare (un exemplar la beneficiar şi unul la instituţia abilitată).

ANEXA Nr. 10/A: LOCURI UNDE SE CONCENTREAZĂ, DE REGULĂ ORI TEMPORAR, DATE,
INFORMAŢII ŞI DOCUMENTE CLASIFICATE SAU SE DESFĂŞOARĂ ASTFEL DE ACTIVITĂŢI
De la caz la caz, pentru fiecare zonă administrativă, zonă de securitate sau incintă în care se desfăşoară activităţi, se
lucrează cu/se gestionează informaţii clasificate vor fi menţionate măsurile de securitate protectivă existente şi
garanţiile pe care le prezintă în protecţia informaţiilor şi activităţilor clasificate. De asemenea, se vor menţiona sarcinile
şi atribuţiile ce trebuie îndeplinite conform Regulamentului de organizare şi funcţionare internă.
Măsurile de protecţie fizică a încăperilor şi locurilor unde se păstrează sau se manipulează informaţii clasificate sau se
desfăşoară astfel de activităţi se vor organiza şi implementa în funcţie de zonele de securitate. Accesul în zonele de
securitate şi încăperile în care se derulează activităţi ori se lucrează cu informaţii clasificate va fi permis exclusiv
persoanelor abilitate, potrivit nivelurilor de clasificare, cu respectarea principiului "nevoii de a cunoaşte".
Zonele în care sunt manipulate sau stocate informaţii clasificate trebuie organizate şi administrate în aşa fel încât să
corespundă uneia dintre următoarele categorii:
a) Zona de securitate clasa I, care presupune că orice persoană aflată în interiorul acesteia are acces la informaţii
secrete de stat, de nivelul "strict secret" şi "strict secret de importanţă deosebită". O asemenea zonă. necesită:
- un perimetru clar definit şi protejat, în care toate intrările şi ieşirile sunt supravegheate;
- controlul sistemului de intrare, care să permită numai accesul persoanelor verificate corespunzător şi autorizate în
mod special;
- indicarea clasei şi nivelului de securitate a informaţiilor existente în zonă;
b) Zona de securitate clasa a II-a, care presupune că gestionarea informaţiilor de nivel secret se realizează prin
aplicarea unor măsuri specifice de protecţie împotriva accesului persoanelor neautorizate.
O asemenea zonă necesită:
- perimetru clar definit şi protejat, în care toate intrările şi ieşirile sunt supravegheate;
- controlul sistemului de intrare, pentru a permite accesul neînsoţit numai persoanelor verificate şi autorizate să
pătrundă în această zonă. Pentru toate celelalte persoane trebuie să existe reguli de însoţire, supraveghere şi prevenire
a accesului neautorizat la informaţii clasificate sau în sectoare în care sunt manipulate şi stocate astfel de informaţii.
Incintele în care nu se lucrează zilnic 24 de ore vor fi inspectate după orele de program, pentru a verifica dacă
informaţiile clasificate sunt asigurate în mod corespunzător.
c) Zona administrativă
În jurul zonelor de securitate clasa I sau clasa a II-a poate fi stabilită o zonă administrativă cu perimetru vizibil definit,
în interiorul căreia să existe posibilitatea de control al personalului şi vehiculelor, în zona administrativă sunt permise
manipularea şi păstrarea numai a informaţiilor secrete de serviciu.

ANEXA Nr. 10/B: MĂSURI DE PROTECŢIE FIZICĂ A CLĂDIRILOR, SPAŢIILOR/LOCURILOR
UNDE SE PĂSTREAZĂ SAU SE CONCENTREAZĂ DATE, INFORMAŢII ŞI DOCUMENTE
CLASIFICATE ORI SE DESFĂŞOARĂ ASTFEL DE ACTIVITĂŢI
Securitatea clădirilor
Clădirile, spaţiile/locurile în care se află informaţii clasificate trebuie protejate împotriva accesului neautorizat.
Măsurile de protecţie (grilaje la ferestre, încuietori la uşi, pază la intrări, sisteme automate pentru controlul accesului,
controale şi patrule de securitate, sisteme de alarmă sau pentru detectarea intruşilor etc.) vor fi dimensionate în raport
cu:
- a) clasa de securitate a informaţiilor, suportul, volumul şi modul de depozitare a acestora în clădire;
- b) calitatea containerelor în care sunt depozitate informaţiile clasificate;
- c) locul de dispunere a spaţiilor/locurilor unde se păstrează sau se concentrează date, informaţii şi documente
clasificate ori se desfăşoară astfel de activităţi;
- d) caracteristicile clădirii.
Controlul intrărilor şi ieşirilor
Intrările în zonele de securitate clasa I şi clasa a II-a vor fi controlate prin permis de intrare sau printr-un sistem special
de recunoaştere personală aplicat personalului permanent, în mod obligatoriu se va institui un sistem de control al
vizitatorilor pentru prevenirea accesului neautorizat la informaţiile clasificate.
Se recomandă ca permisul de intrare să nu arate, în clar, identitatea organizaţiei emitente sau locul în care deţinătorul
are acces. Controlul intrărilor şi ieşirilor poate fi însoţit de un sistem de identificare automată, care trebuie considerat
suplimentar, fără a presupune o înlocuire totală a pazei.
Dacă se apreciază necesar, la intrarea sau la ieşirea din zonele de securitate clasa I sau clasa a II-a, se vor efectua
controale pentru depistarea şi/sau prevenirea tranzitării fără drept a informaţiilor şi materialelor clasificate.
Paza
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Folosirea paznicilor pentru asigurarea zonelor de securitate şi a informaţiilor clasificate se va face numai după ce au
fost verificaţi, li s-a acordat abilitarea de securitate corespunzătoare zonei şi li s-a efectuat pregătirea de specialitate.
Vor fi precizate inclusiv măsuri de control şi supraveghere corespunzătoare a paznicilor.
Patrulările în zonele de securitate clasa I şi clasa a II-a se vor realiza în afara orelor de program şi în zilele
nelucrătoare, la intervale care vor fi stabilite în funcţie de ameninţarea locală, pentru a exista garanţia că informaţiile
clasificate sunt protejate în mod corespunzător.
Pentru eficientizarea sistemelor de pază, în special în zonele de securitate unde, în interesul securităţii, paznicii nu pot
avea intrare directă, trebuie asigurate măsuri menite să prevină accesul neautorizat şi să detecteze eventualele
încercări de pătrundere fără drept în aceste perimetre, prin folosirea unor modalităţi adecvate (televiziune cu circuit
închis, sisteme de alarmă sau pentru inspectare vizuală). De la caz la caz, astfel de modalităţi pot fi folosite şi ca
substitute ale patrulelor.
Containere şi încăperi de securitate
Containerele folosite pentru păstrarea informaţiilor clasificate se împart în trei clase:
- clasa A: containere aprobate la nivel naţional pentru depozitarea informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită
în zone de securitate clasa I sau clasa a II-a;
- clasa B: containere aprobate la nivel naţional pentru păstrarea informaţiilor strict secrete şi secrete în zone de
securitate clasa I sau clasa a II-a;
- clasa C: mobilier de birou adecvat numai pentru păstrarea informaţiilor secrete de serviciu.
Încăperile de securitate sunt construite (amenajate) în zone de securitate clasa I sau clasa a II-a, unde informaţiile
clasificate secret de stat sunt păstrate pe rafturi deschise sau sunt expuse pe hărţi, diagrame etc. Pereţii, podelele,
plafoanele, uşile şi încuietorile acestor încăperi vor oferi o protecţie echivalentă clasei containerului de securitate
aprobat pentru păstrarea informaţiilor clasificate respective.
Încuietori
Încuietorile folosite la containerele şi încăperile de securitate în care sunt păstrate informaţii clasificate se împart în trei
grupe astfel:
- grupa A: încuietori aprobate la nivel naţional pentru containerele din clasa A;
- grupa B: încuietori aprobate la nivel naţional pentru containerele din clasa B;
- grupa C: încuietori indicate numai pentru mobilierul de birou adecvat numai pentru păstrarea informaţiilor secrete de
serviciu (pentru clasa C).
Controlul cheilor şi combinaţiilor
Cheile containerelor şi încăperilor de securitate nu trebuie scoase din clădirea sau zona de securitate în care se află
documentele clasificate.
Combinaţiile încuietorilor (containerelor de securitate) vor fi cunoscute numai de persoanele abilitate.
Pentru cazurile de urgenţă, un rând de chei suplimentare (o evidenţă scrisă a fiecărei combinaţii) vor fi păstrate în
plicuri mate sigilate într-un compartiment stabilit de conducerea instituţiei/agentului economic, sub control
corespunzător, în containere separate. Evidenţa fiecărei combinaţii trebuie păstrată în plic separat. Cheilor şi plicurilor
trebuie să li se asigure protecţie la nivelul de securitate a informaţiilor clasificate la care acestea permit accesul.
Cunoaşterea combinaţiilor încuietorilor de la containerele de securitate va fi restrânsă la un număr minim de persoane.
Cheile şi combinaţiile vor fi schimbate:
- a) ori de câte ori are loc o schimbare de personal;
- b) de fiecare dată când se constată că a avut loc un compromis de natură să le facă vulnerabile;
- c) la intervale regulate, de preferinţă o dată la şase luni (fără a se depăşi 12 luni).
Dispozitive de detectare a intruşilor
Când se folosesc sisteme de alarmă, televiziune cu circuit închis sau alte dispozitive destinate supravegherii zonelor de
securitate sau protecţiei informaţiilor clasificate, sursa de alimentare trebuie să aibă atât conectare permanentă, cât şi
de rezervă (eventual, o baterie reîncărcabilă). Orice defectare sau intervenţie neautorizată asupra acestor sisteme
trebuie să declanşeze o alarmă sau un alt sistem de avertizare pentru personalul care monitorizează instalaţia
respectivă.
Protecţia fizică a copiatoarelor şi dispozitivelor telefax
Copiatoarele şi dispozitivele telefax trebuie protejate fizic, în măsura în care este necesar să se garanteze folosirea lor
numai de către persoanele autorizate.
Planuri de urgenţă
Fiecare autoritate şi instituţie/agent economic vor pregăti planuri pentru protejarea informaţiilor clasificate în cazuri de
urgenţă, care să prevadă inclusiv evacuarea şi distrugerea acestora atunci când este cazul.
Protecţia, evacuarea şi/sau distrugerea materialelor strict secrete şi secrete, în cazuri de urgenţă, nu trebuie să
afecteze protecţia, evacuarea şi/sau distrugerea materialelor strict secrete de importanţă deosebită, sau a materialelor
codificate, care vor avea totdeauna prioritate faţă de alte documente clasificate.

ANEXA Nr. 10/C : PROTECŢIA SISTEMELOR/SUBSISTEMELOR INFORMATICE DESTINATE
PRELUĂRII, PRELUCRĂRII, STOCĂRII ŞI TRANSMITERII DE DATE ŞI INFORMAŢII
CLASIFICATE ŞI A ÎNCĂPERILOR ÎN CARE ACESTEA SE AFLĂ AMPLASATE
- Administratorul şi utilizatorii sistemului destinat preluării, prelucrării, stocării şi transmisiei de date şi informaţii
clasificate sunt numiţi de şeful instituţiei/agentului economic
- Administratorul, utilizatorii şi persoanele care au acces la date şi informaţii cu caracter secret de stat, procesate prin
sisteme de prelucrare automată a datelor sunt supuse procedurilor de selecţionare, verificare şi avizare, potrivit
nivelurilor de acces.
- Încăperile unde sunt amplasate sisteme/subsisteme informatice destinate preluării, prelucrării, stocării şi transmisiei
de date şi informaţii cu caracter secret de stat vor fi asigurate cu sisteme de supraveghere şi control-acces potrivit
standardelor în vigoare, corespunzător nivelurilor de clasificare a informaţiilor.
- Sistemul/subsistemul informatic destinat preluării, prelucrării, stocării şi transmisiei de date şi informaţii secrete de
stat va fi prevăzut cu sistem de secretizare prin metode, mijloace şi echipamente pentru asigurarea integrităţii,
confidenţialităţii şi disponibilităţii acestora.
- Utilizarea sistemelor informatice care preiau, prelucrează, stochează şi transmit date cu caracter secret de stat se
face pe bază de parole şi coduri şi chei de criptare care se păstrează în plicuri sigilate la dispoziţia şefului unităţii.
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- Accesul în sistemul/subsistemul informatic destinat preluării, prelucrării, stocării şi transmiterii de date şi informaţii
clasificate se atribuie, individual şi diferenţiat, în conformitate cu atribuţiile de serviciu ale fiecărui utilizator pentru
pornirea, utilizarea şi oprirea sistemului de calcul, introducerea, citirea, modificarea, ştergerea sau transferul de date
în/din bazele de date ale sistemului informatic gestionarea şi manipularea cheilor de criptare/decriptare.
- Consultarea, introducerea, modificarea sau ştergerea informaţiilor din baza de date se execută numai cu aprobarea
şefului instituţiei/agentului economic, asigurându-se o evidenţă strictă, în scopul realizării eventualei examinări ulterioare
a activităţii, a interacţiunii utilizatorilor cu sistemele de calcul, prin memorarea momentului, tipului operaţiei, codului
utilizatorului şi datelor accesate de acesta.
- Elaborarea de lucrări din bazele de date ale sistemului/subsistemului destinat preluării, prelucrării, stocării şi
transmiterii de date şi informaţii clasificate se efectuează numai pe baza ordinelor rezolutive, ale conducerii unităţii,
date pe adrese sau documente interne de lucru.
- Suporţii de memorie externă (discurile, discurile portabile, dischetele, benzile magnetice, casetele de bandă
magnetică, compact-discurile, discurile optice sau magneto-optice), utilizaţi în sistemul/subsistemul destinat preluării,
prelucrării, stocării şi transmiterii de date şi informaţii clasificate, au regimul documentelor cu caracter secret de stat şi
se păstrează la compartimentul de documente secrete, fiind supuşi procedurilor restrictive identice acestora.
- Instalarea, depanarea sau modificarea configuraţiei sistemului de calcul destinat preluării, prelucrării, stocării şi
transmiterii de date şi informaţii clasificate se execută de personal abilitat, verificat contrainformativ şi controlat.
- Săptămânal, administratorul sistemului informatic destinat preluării, prelucrării, stocării şi transmiterii de date şi
informaţii clasificate va elimina fişierele temporare de lucru sau ieşite din uz şi va verifica integritatea fişierelor stocate
pe discuri.
- Intrarea şi ieşirea atât a persoanelor cât şi a materialelor vor fi controlate.
- În incintele în care sistemul/subsistemul poate fi modificat nu se va permite accesul unui singur angajat autorizat (se
va institui regula celor doi).
- Persoanele care solicită acces temporar sau intermitent în aceste încăperi vor obţine aprobare de vizitator de la
administratorul de sistem; vizitatorii trebuie supravegheaţi permanent pentru a preveni accesul la echipamentele
informatice în scopuri ilicite.
Un pericol în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate procesate, stocate şi transmise prin sistemul de prelucrare
automată a datelor îl reprezintă orice acţiune, inacţiune sau împrejurare de natură să afecteze integritatea,
disponibilitatea sau confidenţialitatea datelor, precum şi funcţionalitatea programelor şi echipamentelor aferente unui
sistem informatic.
Constituie pericole:
- pierderea, sustragerea, înlocuirea, alterarea sau distrugerea neautorizată ori accidentală a datelor, programelor,
suporţilor materiali ai acestora sau a echipamentelor aferente;
- operarea greşită în timpul preluării, prelucrării, transferului, stocării sau arhivării datelor;
- interceptarea şi interpretarea transmisiilor efectuate în cadrul reţelei de calculatoare;
- forţarea accesului, accesul neautorizat sau întârzierea accesului autorizat la date, programe, suporţii materiali ai
acestora sau la echipamentele aferente;
- eludarea restricţiilor privind accesul la date, prin modificarea neautorizată a configuraţiilor instalate, programelor sau
a drepturilor de acces;
- copierea neautorizată a datelor;
- interceptarea şi interpretarea radiaţiilor electromagnetice sau acustice produse de echipamentele de calcul,
dispozitivele de transmisiuni sau canalele de comunicaţie;
- interceptarea discuţiilor sau convorbirilor telefonice referitoare la sistemul informatic;
- exploatarea informativă a personalului implicat în dezvoltarea, întreţinerea sau exploatarea sistemului informatic;
- introducerea în exploatare de produse informatice fără o prealabilă testare care să ofere garanţii de funcţionare
corectă şi controlată;
- păstrarea, amplasarea, exploatarea, întreţinerea sau depozitarea în condiţii improprii a sistemelor de calcul, suporţilor
materiali de date sau a dispozitivelor şi echipamentelor destinate asigurării protecţiei şi securităţii datelor;
- nerespectarea reglementărilor referitoare la secretul de stat sau a regulilor de compartimentare a muncii;
- nerespectarea regulilor privind depozitarea, manipularea sau distrugerea suporţilor de memorie externă şi a
dispozitivelor şi echipamentelor scoase din uz;
- nerespectarea prevederilor, metodologiilor şi a documentaţiilor tehnice de întreţinere şi exploatare a sistemelor
informatice;
- apariţia de anomalii în funcţionarea sistemelor de operare, pachetelor de programe sau programelor de aplicaţie;
- apariţia de anomalii în funcţionarea sistemelor informatice;
- apariţia de deranjamente ale canalelor de comunicaţie;
- discutarea în condiţii de insecuritate sau cu persoane neautorizate, a unor aspecte privind sistemele de calcul,
informaţiile şi datele înmagazinate;
- producerea de calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren, etc.);
- producerea de evenimente cu efect distructiv (explozii, incendii, spargeri de conducte, acte de sabotaj, acţiuni
teroriste, acte de vandalism, şocuri electromagnetice, etc);
- producerea pe orice cale de evenimente cu efecte similare.
POSIBILE PERICOLE, AMENINŢĂRI ORI ATACURI LA ADRESA SECURITĂŢII SISTEMULUI/REŢELELOR
INFORMATICE
- ascultare pasivă (atac contra confidenţialităţii): accesarea sistemului în scopul modificării informaţiilor generate,
transmise, stocate sau afişate pe componentele vulnerabile ale acestuia;
- intercepţia: penetrarea neautorizată a sistemului, în scopul modificării informaţiilor transmise pe o cale de
comunicaţie;
- deducerea prin interferenţă: acţiunea unui utilizator autorizat de a corela informaţiile la care are acces, în scopul
deducerii unor informaţii clasificate la care nu are dreptul de acces;
- deghizarea ("înşelarea" mecanismelor de autentificare): însuşirea şi folosirea identităţii unui utilizator autorizat,
pentru accesarea sistemului;
- crearea şi utilizarea unor canale disimulate ("ocolirea" controalelor de acces) în scopul transmiterii de informaţii de la
pag. 41

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Standarde din 2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

un utilizator autorizat către unul neautorizat;
- utilizarea aşa-zisei "porţi secrete" (trap-desk) pentru evitarea controalelor de acces.

ANEXA Nr. 10/D: MĂSURI DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA OBSERVĂRII ŞI ASCULTĂRII
Protecţia împotriva ascultărilor pasive (posibile prin ascultare directă sau furnizate de comunicaţii nesigure) se
realizează pe baza asistenţei tehnice din partea instituţiilor abilitate, prin izolarea fonică a pereţilor, uşilor, podelelor şi
plafoanelor zonelor sensibile.
Protecţia împotriva ascultărilor active (prin microfoane, radio-emiţători şi alte dispozitive implantate) necesită inspecţii
de securitate tehnică şi/sau fizică a structurii încăperii, accesoriilor, instalaţiilor tehnico-sanitare, echipamentelor şi
mobilierului de birou, sistemelor de comunicaţii etc. Aceste inspecţii vor fi realizate de instituţii competente.
Zone sigure din punct de vedere tehnic
Accesul în zonele protejate împotriva ascultărilor se va controla în mod special.
Încăperile vor fi încuiate sau păzite corespunzător standardelor de securitate fizică., inclusiv când nu sunt ocupate, iar
cheile vor fi tratate ca materiale clasificate. Periodic, se vor organiza inspecţii fizice şi/sau tehnice. De asemenea, astfel
de inspecţii se vor organiza, în mod obligatoriu, ca urmare a oricărei intrări neautorizate, a unei suspiciuni privind
accesul personalului extern şi după executarea lucrărilor de reparaţii, întreţinere, zugrăvire, redecorare etc. Nici un
obiect nu se va introduce în aceste zone, fără a fi verificat de către personal specializat în depistarea dispozitivelor de
ascultare.
În mod curent, în zonele asigurate din punct de vedere tehnic nu se vor instala telefoane. Totuşi, când instalarea
acestora este absolut necesară, trebuie prevăzute cu un dispozitiv de deconectare pasiv.
Inspecţiile de securitate tehnică în zonele unde se poartă discuţii extrem de sensibile trebuie întreprinse în mod
obligatoriu premergător începerii convorbirilor, atât pentru identificarea fizică a dispozitivelor de ascultare cât şi pentru
verificarea sistemelor telefonice, electrice, sau de altă natură, care ar putea fi folosite ca mediu de atac.
Verificarea dotărilor electrice/electronice din birouri
Înainte de a fi folosite în zonele în care se lucrează ori se discută despre informaţii strict secrete de importanţă
deosebită şi strict secrete, echipamentele de comunicaţii şi dotările de orice fel din birouri, în principal cele electrice şi
electronice, trebuie verificate de specialişti în securitatea comunicaţiilor, pentru a preveni transmiterea ilicită sau din
neglijenţă a unor informaţii inteligibile.
În aceste zone se va organiza o evidenţă a tipului şi numărului de inventar ale fiecărei piese de mobilier sau
echipament introduse sau mutate din încăperi, care va fi păstrată sub cheie, iar cheile vor fi protejate corespunzător.

ANEXA Nr. 10/E: SOLUŢIONAREA CAZURILOR DE ÎNCĂLCARE A REGLEMENTĂRILOR PRIVIND
PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
Cazurile de încălcare a reglementărilor de securitate vor fi comunicate imediat conducătorului instituţiei/agentului
economic şi instituţiilor abilitate.
Orice încălcare a reglementărilor de securitate va fi cercetată de persoane special desemnate, cu experienţă în
activitatea de securitate pentru a stabili:
- dacă şi în ce mod au fost compromise informaţii clasificate;
- dacă persoanele neautorizate care au avut, sau ar fi putut avea acces la informaţii clasificate, prezintă suficientă
încredere şi loialitate, astfel încât rezultatul compromiterii să nu creeze prejudicii;
- măsurile de remediere, corective sau disciplinare (inclusiv juridice), care sunt recomandate.
În situaţia în care persoanele care au luat cunoştinţă de conţinutul informaţiilor clasificate prezintă încredere, vor fi
instruite în mod corespunzător pentru a preveni diseminarea, în caz contrar se va proceda la evaluarea prejudiciului
rezultat şi vor fi întreprinse măsurile necesare diminuării acestuia.
Evidenţa încălcărilor reglementărilor de securitate
În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi altor persoane
juridice de drept public sau privat, deţinătoare de informaţii clasificate, se va organiza evidenţa cazurilor de încălcare a
reglementărilor de securitate, a rapoartelor de investigaţii şi măsurilor corective întreprinse, în consecinţă. Aceste
evidenţe vor fi păstrate timp de trei ani de către structura/funcţionarul de securitate şi vor fi puse la dispoziţie în timpul
controalelor efectuate de reprezentanţii autorizaţi ai instituţiilor abilitate.
Comunicarea compromiterilor
Informaţiile clasificate sunt compromise când conţinutul acestora (total sau parţial) este cunoscut de persoane
neautorizate (care nu au autorizare valabilă de acces la acestea) ori când au fost supuse riscului acestei cunoaşteri
neautorizate (informaţiile clasificate pierdute, chiar şi temporar, în afara unei zone de securitate sunt considerate a fi
compromise).
Instituţiile abilitate vor fi încunoştinţate prin cel mai operativ sistem de comunicare asupra circumstanţelor
compromiterii unor astfel de informaţii.
Scopul principal al comunicării compromiterii este de a da posibilitatea recuperării informaţiilor, evaluării prejudiciilor şi
întreprinderii acţiunilor necesare sau aplicabile pentru minimalizarea consecinţelor.
Informarea preliminară trebuie să conţină:
a) o descriere a informaţiilor respective (clasificare şi marcare, numărul de înregistrare, numărul de exemplare,
conţinutul, data, emitentul);
b) o scurtă prezentare a împrejurărilor în care a avut loc compromiterea, inclusiv data constatării, perioada în care
informaţiile au fost expuse compromiterii şi, dacă se cunoaşte, persoanele neautorizate care au avut sau ar fi putut
avea acces la acestea;
c) precizări cu privire la eventuala informare a emitentului.
La solicitarea instituţiilor abilitate, informările preliminare vor fi completate pe măsura derulării cercetărilor.
Evaluările proprii ale instituţiilor/agenţilor economici, referitoare la prejudiciile şi acţiunile ce urmează a fi întreprinse
pentru înlăturarea sau diminuarea acestora, vor fi prezentate în cel mai scurt timp instituţiilor abilitate.
Scoaterea din evidenţă a documentelor clasificate pierdute sau distruse
Când există indicii certe, confirmate în scris de instituţiile abilitate cu atribuţii de control şi investigare a compromiterii
informaţiilor clasificate, că documentul dat în răspundere este iremediabil pierdut (şi nu rătăcit), acesta va fi scos din
evidenţa compartimentului care l-a gestionat, numai după finalizarea cercetărilor, cu avizul instituţiilor abilitate.

ANEXA Nr. 10/F: MĂSURI DE INSTRUIRE ŞI EDUCAŢIE PROTECTIVĂ A PERSOANELOR CARE
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AU ATRIBUŢII PE LINIA PROTECŢIEI INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ŞI A CELOR CARE AU
ACCES LA ASTFEL DE INFORMAŢII
Educaţia protectivă are ca principal obiectiv instruirea persoanelor care au acces la informaţii clasificate în vederea
aplicării măsurilor legale referitoare la protejarea informaţiilor clasificate.
Educaţia personalului se realizează prin derularea unor activităţi specifice în cadrul cărora persoanelor care accesează
informaţii clasificate le sunt prezentate:
- prevederile legislaţiei în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;
- conţinutul programului de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate;
- competenţele instituţiilor abilitate în domeniul protecţiei datelor şi informaţiilor clasificate;
- aspectele semnificative pe linia protecţiei secretelor de stat cu relevanţă în domeniul specific de activitate;
- mijloacele şi metodele utilizate de structurile specializate în culegerea de date şi informaţii clasificate;
- consecinţele nerespectării normelor legale în domeniu;
- alte elemente de interes pentru siguranţa naţională.
Ca mijloace frecvent utilizate în procesul de educaţie protectivă se pot folosi documentare, filme de specialitate,
diapozitive, materiale publicitare etc.

ANEXA Nr. 11:
ROMÂNIA
(UNITATEA) ______
Compartimentul _____
CONDICA DE PREDARE - PRIMIRE
a cheilor de la încăperile şi containerele de securitate
Numele şi
prenumele
Nr.
C rt. persoanei căreia
i-a fost predată
cutia cu chei

Data şi
ora
primirii

Semnătura
Nr.
de primire sigiliului

Data şi
ora
predării

Numele şi
prenumele
persoanei care
ridică cutia cu
chei

Semnătura
de primire

Obs.

ANEXA Nr. 12:
ROMÂNIA
(instituţia) ______
Compartimentul _____
CERTIFICAT DE SECURITATE
Seria _________ Nr. ______ din _______
Prin prezentul certificat se autorizează accesul la informaţii secrete de stat, nivelul ______ , pentru dl./d-na (numele,
prenumele, datele de identificare) _____ , angajat al instituţiei noastre în funcţia de ____________.
Certificatul este valabil în perioada ________________.
Şeful instituţiei,
_________ (semnătura, ştampila)
Posesor:_______________ (nume, prenume şi semnătură)

ANEXA Nr. 13:
ROMÂNIA
(instituţia) ______
Compartimentul _____
AUTORIZAŢIE DE ACCES LA INFORMAŢII CLASIFICATE
Seria _________ Nr. __________ din __________
Prin prezenta se autorizează accesul la informaţii clasificate secret de stat, nivelul _____ , pentru dl./d-na (numele,
prenumele, datele de identificare) ______ , angajat al instituţiei noastre în funcţia de ___________.
Autorizaţia este valabilă în perioada ______________.
Şeful instituţiei,
_________ (semnătura, ştampila)
Posesor:_______________ (nume, prenume şi semnătură)

ANEXA Nr. 14:
ROMÂNIA
INSTITUŢIA DEŢINĂTOARE
Nr. ______ din ________
Către
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
În vederea eliberării certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel ______ , pentru
(numele, prenumele şi datele de identificare ale persoanei) ______ , angajat al (denumirea completă a instituţiei), în
funcţia de __________ ,vă rugăm să iniţiaţi procedurile de verificare necesare.
Menţionăm că în prezent persoana deţine/nu deţine certificat de securitate/autorizaţie de acces la informaţii clasificate
pentru nivelul ______ .
Anexăm în original chestionarul de securitate corespunzător nivelului solicitat.
Semnătură
Şef instituţie

ANEXA Nr. 15:
Formular de bază - date personale
Nr. ____ din ______

SECRET DE SERVICIU
(după completare)
Ex. unic

SPAŢIU REZERVAT INSTITUŢIEI SOLICITANTE
Instituţia solicitantă: ______
Nivelul de acces solicitat: SECRET |_| s.s. |_| S.S.I.D. |_|
Motivul solicitării: ______
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DATE GENERALE DESPRE SOLICITANT
NUME: ______
NUME ANTERIOARE: ______
PRENUME: ______
DATA NAŞTERII: ______
LOCUL NAŞTERII: sat: ______ comună: ______ oraş/municipiu: ______ judeţ: ______
CETĂŢENIA la naştere: ______ actuală: ______
CARTE/BULETIN DE IDENTITATE:
Seria: ___ Nr. _______ Eliberat de: ______ La data: ______
Cod numeric personal: ___________
DOMICILIUL PERMANENT:
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix: ______ Telefon mobil: ________
Fax: ______ E-mail: ______
DOMICILIUL FLOTANT:
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix: ______ Telefon mobil: ________
Fax: ______ E-mail: ______
DOMICILII PERMANENTE ŞI FLOTANTE ÎN ULTIMII CINCI ANI:
Tipul de domiciliu: Permanent: ______ Flotant: ______
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Tipul de domiciliu: Permanent: ______ Flotant: ______
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
ADRESE ŞI REŞEDINŢE ÎN STRĂINĂTATE ÎN ULTIMII CINCI ANI:
(pentru perioade peste 3 luni)
Perioada ________ Ţara _________ Localitatea: _________
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Perioada ________ Ţara _________ Localitatea: _________
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
STUDII CIVILE ŞI MILITARE:
Nr. crt.

Perioada

Instituţia

Felul studiilor

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
Nr. crt.

Limba

Nivelul

(În cazul atestatelor se vor indica instituţia şi data)
SITUAŢIA MILITARĂ
Fără stagiu militar satisfăcut: |_| Militar activ: |_| În rezervă: |_|
Seria livretului militar: _________ Numărul livretului militar: ______
Eliberat de centrul militar: __________ la data: ______
PAŞAPOARTE:
Turistic
Seria: ______ Numărul: ______ Eliberat de: ______ La data: ______
De serviciu
Seria: ______ Numărul: ______ Eliberat de: ______ La data: ______
Diplomatic
Seria: ______ Numărul: ______ Eliberat de: ______ La data: ______
CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE ÎN ULTIMII CINCI ANI:
Nr.
crt.

Ţara

Localitatea

Perioada

Scopul

SITUAŢIA PROFESIONALĂ:
CIVIL:
Profesia: __________________________
Ministerul: __________________________
Instituţia, la care este încadrat: __________________________
De la data: ________________
Funcţia: __________________
De la data: ________________
Adresa de la locul de muncă: __________________________
Telefon: ___________ Fax: ___________ E-mail: _________
MILITAR:
Gradul: _________________ Funcţia: _________________
Arma de bază: _________________ Arma de încadrare _________________
Unitatea: _________________
Indicativul eşalonului superior: _________________
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LOCURI DE MUNCĂ ÎN ULTIMII CINCI ANI:
Nr. crt.

INSTITUŢIA

PERIOADA

FUNC ŢII DEŢINUTE

SITUAŢIA FAMILIALĂ ACTUALĂ
Celibatar(ă): |_| Căsătorit(ă): |_| Concubinaj |_|
Despărţit(ă) în fapt: |_| Divorţat(ă): |_| Văduv(ă) |_|
Recăsătorit(ă): |_|
Alte situaţii: _________________
Date referitoare la data şi locul încheierii căsătoriei sau legate de situaţia actuală _________________
DATE DESPRE PARTENERUL DE VIAŢĂ
(SOŢ/SOŢIE, CONCUBIN/CONCUBINĂ)
NUME: _________________
NUME ANTERIOARE: _________________
PRENUMELE: _________________
DATA NAŞTERII: _________________
LOCUL NAŞTERII: comună: _______ oraş: _______ judeţ: _______
CETĂŢENIA.: la. naştere: _______ actuală: _______
PROFESIA: ______________
LOCUL DE MUNCĂ: ______________
DOMICILIUL PERMANENT:
Localitatea: __________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix.: _________ Telefon mobil: _________
Fax: _________ E-mail: _________
DOMICILIUL FLOTANT:
Localitatea: __________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix.: _________ Telefon mobil: _________
DOMICILII PERMANENTE ŞI FLOTANTE ÎN ULTIMII CINCI ANI:
Tipul de domiciliu: Permanent: ______ Flotant: ______
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Tipul de domiciliu: Permanent: ______ Flotant: ______
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Tipul de domiciliu: Permanent: ______ Flotant: ______
Localitatea: _________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
COPII (inclusiv cei din alte căsătorii)
Nume şi prenume

Data naşterii

Localitatea

Domiciliul

Locul de muncă

Funcţia

DATE DESPRE PĂRINŢI
TATĂL
NATURA RELAŢIEI: tată natural |_| tată adoptiv: |_| tată-vitreg: |_|
NUME: __________________
NUME ANTERIOARE: __________________
PRENUME: __________________
PROFESIA: __________________
DATA NAŞTERII: _________
LOCUL NAŞTERII: comună: _________ oraş: _________ judeţ: _________
CETĂŢENIA la naştere: _________ actuală: _________
DOMICILIUL PERMANENT:
Localitatea: __________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix.: _________ Telefon mobil: _________
Fax: _________ E-mail: _________
DOMICILIUL FLOTANT:
Localitatea: __________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix.: _________ Telefon mobil: _________
Fax: _________ E-mail: _________
MAMA
NATURA RELAŢIEI: mamă naturală: |_| mamă adoptivă: |_| mamă vitregă: |_|
NUME: __________________
NUME ANTERIOARE: __________________
PRENUME: __________________
PROFESIA: __________________
DATA NAŞTERII: _________
LOCUL NAŞTERII: comună: _________ oraş: _________ judeţ: _________
CETĂŢENIA la naştere: _________ actuală: _________
DOMICILIUL PERMANENT:
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Localitatea: __________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix.: _________ Telefon mobil: _________
Fax: _________ E-mail: _________
DOMICILIUL FLOTANT:
Localitatea: __________ Judeţul/Sectorul: _______
Strada: ______ Numărul: ___ Bloc: ___ Scara: __ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ____
Telefon fix.: _________ Telefon mobil: _________
Fax: _________ E-mail: _________
DATE DESPRE FRAŢI/SURORI
NUME: __________________
PRENUME: __________________
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: __________________
DOMICILIUL: __________________
NUME: __________________
PRENUME: __________________
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: __________________
DOMICILIUL: __________________
ANTECEDENTE ŞI CAZIER
Aţi fost vreodată reţinut, arestat preventiv, anchetat, pus sub acuzare, judecat, condamnat (inclusiv la amendă penală
sau interzicerea unor drepturi), graţiat, amnistiat, eliberat pe cauţiune, eliberat condiţionat? DA |_| NU |_|
Aţi fost vreodată anchetat administrativ, sancţionat administrativ, amendat de către poliţie sau autorităţi civile (nu se
menţionează amenzile pentru abateri minore, cum sunt cele pentru parcare, dar se menţionează cele pentru fapte
grave, precum conducerea sub influenţa alcoolului sau tulburarea ordinii publice)? DA |_| NU |_|
Aţi fost vreodată judecat în Consiliul de Onoare, anchetat, judecat sau condamnat de o Curte Marţială, trimis într-o
unitate disciplinară în timpul cât v-aţi aflat în serviciul militar? DA |_| NU |_|
Dacă aţi răspuns cu da la vreuna din întrebările de mai sus, detaliaţi în spaţiul de mai jos, inclusiv perioadele şi instituţiile
care au sancţionat faptele dvs. .
Nr.
crt.

FAPTA SĂVÂRŞITĂ

PERIOADA

INSTITUŢIA

DATE DE SECURITATE
Aţi fost vreodată implicat în acţiuni de: spionaj, terorism, tentative de subminare a ordinii democratice prin mijloace
violente?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Aţi fost vreodată membru sau simpatizant al unei grupări implicate în acţiuni menţionate mai sus?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Aţi fost vreodată în relaţii apropiate cu o persoană care a activat sau a simpatizat cu astfel de grupări?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Dacă aţi răspuns cu da la vreuna dintre întrebări detaliaţi mai jos.
____________________________________
Aţi colaborat cu organele fostei Securităţi care au desfăşurat activităţi de poliţie politică?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Consideraţi că aţi atras atenţia vreunui serviciu de informaţii sau de securitate străin?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Consideraţi că au fost făcute presiuni asupra dumneavoastră sau asupra membrilor familiei dumneavoastră ca urmare
a unui incident survenit pe teritoriul altei ţări?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Sunteţi în relaţii permanente de natură profesională sau personală cu cetăţeni străini?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Consideraţi că vi s-a solicitat vreodată să furnizaţi informaţii clasificate în afara atribuţiilor de serviciu?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Dacă aţi răspuns cu da la vreuna dintre întrebări detaliaţi mai jos.
____________________________________
Aveţi rude apropiate, din cele menţionate mai sus, care locuiesc în străinătate sau care au locuit mai mult de trei luni în
străinătate?
Solicitantul DA |_| NU |_|
Partenerul de viaţă DA |_| NU |_|
Dacă aţi răspuns cu da detaliaţi mai jos.
____________________________________
Nr.
crt.
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DECLARAŢIE
Subsemnatul, ___________________
Declar că toate datele furnizate mai sus sunt reale.
Declar că am luat cunoştinţă de cerinţele procedurii de verificare şi avizare pentru acces la informaţiile naţionale
clasificate şi le accept.
Consimt ca toate datele pe care le furnizez să fie verificate, conştient fiind de consecinţele legale ale declaraţiilor false
sau omisiunilor cu bună ştiinţă.
Mă angajez să furnizez orice date suplimentare care îmi vor fi solicitate în eventualitatea unor neclarităţi, precum şi să
informez, din proprie iniţiativă, asupra oricărei modificări apărute în cele declarate mai sus.
Sunt de acord ca neacordarea avizului de securitate să nu-mi fie motivată.
Data,
Semnătura,
Dată în prezenţa (numele şi prenumele funcţionarului de securitate)
Semnătura

ANEXA Nr. 16:
SECRET DE SERVICIU
(după completare)
Ex. unic

FORMULAR SUPLIMENTAR
(se completează pentru nivelurile STRIC T SEC RET şi
STRIC T SEC RET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ)
Nr. _____ din _________

SPAŢIU REZERVAT INSTITUŢIEI SOLICITANTE
Instituţia solicitantă: __________
Nivelul de acces solicitat: s.s. |_| S.S.I.D. |_|
Motivul solicitării: __________
DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI
NUME: __________
PRENUME: __________
DATA NAŞTERII: __________
LOCUL NAŞTERII: sat: __________ comună: __________ oraş/municipiu: __________ judeţ: __________
CETĂŢENIA actuală: __________
DATA COMPLETĂRII FORMULARULUI DE BAZĂ: __________
DATE SUPLIMENTARE DESPRE SOLICITANT
În afara domiciliilor, adreselor şi reşedinţelor indicate în formularul de bază, în ultimii zece ani aţi mai avut şi altele?
ÎN ROMÂNIA
Perioada: __________ Judeţ: __________ Localitatea __________
Strada: __________ Numărul: ___ Bloc: ____ Scara: ___ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ______
Perioada: __________ Judeţ: __________ Localitatea __________
Strada: __________ Numărul: ___ Bloc: ____ Scara: ___ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ______
ÎN STRĂINĂTATE
Perioada: __________Ţara: __________ Localitatea __________
Strada: __________ Numărul: ___ Bloc: ____ Scara: ___ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ______
Perioada: __________Ţara: __________ Localitatea __________
Strada: __________ Numărul: ___ Bloc: ____ Scara: ___ Etajul: ___ Apartamentul: ___ Codul poştal: ______
RUDE
Cumnaţi/cumnate
GRAD DE RUDENIE
NUMELE AC TUAL
NUMELE LA NAŞTERE
NUME ANTERIOARE
PRENUMELE
DATA NAŞTERII
LOC UL NAŞTERII
C ETĂŢENIA AC TUALĂ
DOMIC ILIUL PERMANENT
OC UPAŢIA AC TUALĂ

Părinţii partenerului de viaţă (naturali, vitregi sau adoptivi).
TATĂL

MAMA

GRADUL DE RUDENIE
NUMELE AC TUAL
NUMELE LA NAŞTERE
NUME ANTERIOARE
PRENUMELE
DATA NAŞTERII
LOC UL NAŞTERII
C ETĂŢENIA AC TUALĂ
DOMIC ILIUL PERMANENT
OC UPAŢIA AC TUALĂ

REFERINŢE
Nominalizaţi date de identificare a minimum două persoane, care sunt de acord să prezinte referinţe despre
dumneavoastră şi care vă cunosc de cel puţin cinci ani.
Numele şi prenumele
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STARE DE SĂNĂTATE
Aţi fost vreodată diagnosticat cu boală psihică?
Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi:
__________________
Aţi suferit incidente de natură medicală care au provocat pierderea temporară a cunoştinţei?
Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi:
__________________
Sunteţi conştient de vreo altă problemă medicală, neacoperită de răspunsurile anterioare, care ar putea afecta
protecţia informaţiilor clasificate?
Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi:
__________________
Aţi avut sau aveţi probleme legate de consumul de alcool?
Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi:
__________________
Aţi consumat sau consumaţi substanţe care creează dependenţă sau droguri?
Dacă răspunsul este afirmativ, detaliaţi:
__________________
RELAŢIILE DE FAMILIE
Aveţi neînţelegeri dese în familie:
DA |_| NU |_|
Detaliaţi cu privire la motivul acestora:
__________________
Aveţi persoane în întreţinere din afara căsătoriei?
DA |_| NU |_| Cunoscute |_| Necunoscute |_|
Faceţi referire cu privire la relaţiile pe care le aveţi cu cumnaţii/cumnatele stabiliţi/stabilite în străinătate, precum şi la
părinţii partenerului de viaţă stabiliţi în străinătate.
__________________
DECLARAŢIE
Subsemnatul , __________________
Declar că toate datele furnizate mai sus sunt reale.
Declar că am luat cunoştinţă de cerinţele procedurii de verificare şi avizare pentru acces la informaţiile naţionale
clasificate şi le accept.
Consimt ca toate datele pe care le furnizez să fie verificate, conştient fiind de consecinţele legale ale declaraţiilor false
sau omisiunilor cu bună ştiinţă.
Mă angajez: să furnizez orice date suplimentare care îmi vor fi solicitate în eventualitatea unor neclarităţi, precum şi să
informez, din proprie iniţiativă, asupra oricărei modificări apărute în cele declarate mai sus.
Sunt de acord ca neacordarea avizului de securitate să nu-mi fie motivată.
Data,
Semnătura,
Dată în prezenţa (numele şi prenumele funcţionarului de securitate)
Semnătura

ANEXA Nr. 17:
Formular financiar
Nr. _____ din ________
(Se completează numai pentru S.S.I.D.)

SECRET DE SERVICIU
(după completare)
Ex. unic

SPAŢIU REZERVAT INSTITUŢIEI SOLICITANTE
Instituţia, solicitantă: ______________
Motivul solicitării: ________________
DATE GENERALE DESPRE SOLICITANT
NUME: ________________________
NUME ANTERIOARE: ___________
PRENUME: ____________________
DATA NAŞTERII: _______________
LOCUL NAŞTERII: sat: ________ comună: ________ oraş/municipiu: ________ judeţ: ________
CETĂŢENIA actuală: ________
SITUAŢIA FAMILIALĂ
Cum vă apreciaţi situaţia financiară ?
Confortabilă: |_| Acceptabilă: |_| Dificilă: |_| Nu pot aprecia: |_|
Locuinţă
Locuinţa pe care o folosiţi împreună cu ceilalţi membri ai familiei este:
Proprietate personală: |_| Închiriată: |_| Locuinţă de serviciu: |_|
PROPRIETĂŢI MOBILE/IMOBILE
Detaliaţi:
______________________
Venituri şi cheltuieli lunare tipice pentru dumneavoastră şi partenerul de viaţă
Venit anual net realizat în urma activităţii principale. ___________________
Venituri suplimentare realizate din alte activităţi ______________________
Total venituri anuale pe gospodărie. ______________________________
Evaluaţi care este valoarea totală a debitelor curente care vă grevează _____
Sunteţi dvs. sau partenerul de viaţă beneficiarii unor câştiguri provenind din jocuri de noroc sau alt gen de astfel de
câştiguri: DA |_| NU |_|
Dacă Da detaliaţi:
______________________
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Dumneavoastră şi partenerul dumneavoastră de viaţă economisiţi
Curent |_| Ocazional |_| Rar |_|
Comparativ cu anul anterior aveţi obligaţii şi datorii financiare:
Mai mari: |_| Mai mici: |_| Cam la fel: |_|
Sunteţi interesat, dvs. sau partenerul de viaţă în colaborarea cu anumite societăţi comerciale înregistrate în ţară?
DA |_| NU |_|
Dacă "da", detaliaţi:
- denumirea societăţii comerciale, adresa, domeniul de activitate
- caracterul interesului (asociere, membru în Consiliul de administraţie, consilier etc.)
Aveţi relaţii, dvs. sau partenerul de viaţă cu firme înregistrate în străinătate?
DA |_| NU |_|
Dacă da, detaliaţi:
- denumirea firmei, adresa, domeniul de activitate
- caracterul interesului (asociere, membru în Consiliul de administraţie, consilier, contracte de colaborare,
concesionare, comision etc.)
- ţara de înmatriculare.
Împotriva dvs. sau a asociaţilor dvs. au fost iniţiate, în ultimii 10 ani, proceduri de executare silită?
DA |_| NU |_|
Dacă da, detaliaţi:
- motivul procedurii
- instanţa judecătorească care a hotărât măsura
- autoritatea care a pus-o în aplicare
Aveţi alte interese financiare care ar putea intra în conflict cu îndatoririle dumneavoastră de serviciu?
DA |_| NU |_|
Detaliaţi:
______________________
Detaliaţi alte aspecte care ne-ar putea ajuta să înţelegem mai bine situaţia dumneavoastră financiara ?
Detaliaţi:
______________________
DECLARAŢIE
Subsemnatul, ______________________
Declar că toate datele furnizate mai sus sunt reale.
Declar că am luat cunoştinţă de cerinţele procedurii de verificare şi avizare pentru acces la informaţiile naţionale
clasificate şi le accept.
Consimt ca toate datele pe care le furnizez să fie verificate, conştient fiind de consecinţele legale ale declaraţiilor false
sau omisiunilor cu bună ştiinţă.
Mă angajez: să furnizez orice date suplimentare care îmi vor fi solicitate în eventualitatea unor neclarităţi, precum şi să
informez, din proprie iniţiativă, asupra oricărei modificări apărute în cele declarate mai sus.
Sunt de acord ca neacordarea avizului de securitate să nu-mi fie motivată.
Data,
Semnătura,
Dată în prezenţa ______________ (numele şi prenumele funcţionarului de securitate)
Semnătura

ANEXA Nr. 18:
ROMÂNIA
(Instituţia) _______________
Compartimentul ___________
REGISTRUL
pentru evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate
Numele,
prenumele şi
Nr. datele de idencrt.
tificare ale
pose-sorului

Funcţia şi
departamentul/
compartimentul în
care îşi
desfăşoară
activitatea

Nivelul
de
acces

Data
Seria şi
eliberării
numărul
Perioada
Data
Motivul Obs.
certificertifide valacatului/
catului/
bilitate retra-gerii retra-gerii
autori-zaţiei autori-zaţiei

ANEXA Nr. 19:
ROMÂNIA
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL
AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
Nr. _______ din ________
Către
(Autoritatea desemnată de securitate)
În vederea eliberării avizului de securitate, nivel _______ , pentru (numele, prenumele şi datele de identificare ale
persoanei) ________ , angajat al (denumirea completă a instituţiei ______ , în funcţia de ___________ , vă rugăm
să iniţiaţi procedurile de verificare necesare.
Menţionăm că în prezent persoana deţine/nu deţine certificat de securitate/autorizaţie de acces la informaţii clasificate
pentru nivelul __________ .
Anexăm în original chestionarul de securitate corespunzător nivelului solicitat.
Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,
(Semnătura)

ANEXA Nr. 20:
pag. 49

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Standarde din 2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

ROMÂNIA
(Autoritatea desemnată de securitate)
Nr. _______ din ________
Către,
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
La adresa dumneavoastră nr. ______ din _______ vă comunicăm avizarea pozitivă/negativă a accesului la informaţii
secrete de stat de nivel ______ pentru (numele, prenumele şi datele de identificare ale persoanei) _________ angajat
al instituţiei (denumirea instituţiei solicitante) __________ în funcţia de ____ .
Şeful autorităţii desemnate de securitate.

ANEXA Nr. 21:
ROMÂNIA
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL
AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
Nr. ________ din. _______
Către
(Instituţia solicitantă)
La adresa dumneavoastră nr. ______ din _______ vă comunicăm avizarea pozitivă/negativă a accesului la informaţii
secrete de stat de nivel ______ pentru (numele, prenumele şi datele de identificare ale persoanei) _________ angajat
al instituţiei dvs. în funcţia de ____ .
Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,
(Semnătura,)

ANEXA Nr. 22:
ROMÂNIA
(Instituţia) _____________
Nr. ________ din _________
Către
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
Vă comunicăm eliberarea la data de ________ a certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate cu seria _____, nr. _____ pentru dl/d-na (numele, prenumele, datele de identificare) _____________ ,
angajat al instituţiei noastre în funcţia de ________ .
Certificatul/autorizaţia este valabil/ă în perioada ____________, pentru accesul la informaţii clasificate de nivel
_______ .
Şeful instituţiei,
____________ (semnătura, ştampila)

ANEXA Nr. 23:
ROMÂNIA
(Instituţia) _______________
Compartimentul ___________
REGISTRUL
pentru evidenţa autorizaţiilor speciale
Numele, prenumele şi
Nr.
C rt. datele de identificare ale
posesorului

Denumirea şi adresa
completă a unităţii
deţinătorului

Data
eliberării
autorizaţiei

Numărul şi
seria
autorizaţiei

Perioada de
valabilitate

Obs.

ANEXA Nr. 24:
ANTETUL INSTITUŢIEI/AGENTULUI ECONOMIC
Adresă _______ Tel./Fax _______
Către ORNISS
CERERE
pentru eliberarea autorizaţiei de securitate industrială
Vă rugăm să eliberaţi autorizaţia de securitate industrială pentru _______ (denumirea completă a instituţiei/agentului
economic) cu sediul în _______ (adresa completă) în vederea participării la proceduri de atribuire a contractelor
clasificate.
Anexăm, în original, chestionarul de securitate industrială pentru obţinerea autorizaţiei de securitate.
Directorul instituţiei/agentului economic,
_______ (semnătura, stampila)

ANEXA Nr. 25:
Secret de serviciu
(după completare)
(SE COMPLETEAZĂ NUMAI PENTRU ELIBERAREA
AUTORIZAŢIEI DE SECURITATE INDUSTRIALĂ)
CHESTIONAR
de securitate industrială
1. AGENTUL ECONOMIC SOLICITANT
Denumire completă: __________________________________
Nr. din Registrul Comerţului: ____________________________
Data ultimei actualizări la Registrul Comerţului: _______________
Denumiri anterioare (dacă este cazul): _____________________
Cod fiscal: _______ Cod SIRUES: _______
Stare Firmă
Adresa completă pentru sediul social:
Str. _______ nr. ___
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Sectorul/judeţul _______ Localitatea _______
Nr. telefon _______ fax: _______
Telex _______ e-mail _______
Adresă site Internet _______
Cod poştal (Căsuţa poştală, dacă este cazul): _______
Adrese anterioare (dacă este cazul): _______
Statutul juridic: _______
Forma de proprietate: _______
Capitalul
Capitalul social: _______
Data ultimei modificări a capitalului social: _______
Capital subscris vărsat: _______
Capital disponibil _______
Nr. acţiuni: _______ Valoare acţiuni: _______
Acţiune nominativă. Există? Da |_| Nu |_|
Autoritatea/persoana care o deţine _______
Adresa site Internet _______
Creştere preconizată _______ la data de: _______
Organigrama societăţii (se ataşează la chestionar)
Acţionari persoane fizice (care deţin peste 5 % din capitalul social)
Număr _______
- 1. Nume, prenume ______________
Data şi locul naşterii ______________
Nr. şi seria actului de identitate _______
Adresa completă:
Str. _______ nr. ___
Sectorul/judeţul _______ Localitatea _______
Nr. telefon _______ fax: _______
Telex _______ e-mail _______
Adresă site Internet _______
Cod poştal (Căsuţa poştală, dacă este cazul): _______
Ţara _______
Procentul de acţiuni/părţi sociale deţinut _____ % începând cu anul: _____
(În cazul în care sunt mai mulţi se pot prezenta în anexă, după prezentul model)
Acţionari persoane juridice ______________
Agenţi economici la care firma solicitantă este acţionar
Numărul de agenţi economici: ______________
Ce reprezintă pentru dvs.?
|_| Furnizor
|_| Client
|_| Altceva
Procentul de acţiuni deţinut _____ % începând cu anul: _______
Firmele la care persoane din consiliul de administraţie sunt acţionari:
- 1. Numele şi prenumele persoanei: ______________
Denumirea completă a firmei: ______________
Nr. din Registrul Comerţului ______________
2. CONDUCEREA
AGENTULUI
ECONOMIC
ŞI
FUNCŢIONARUL/STRUCTURA
RESPONSABIL/RESPONSABILĂ
Director general
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie: ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Director economic
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Director ştiinţific/tehnic/comercial
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie: ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Membrii consiliului de administraţie
- 1. Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie ______________
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Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă):
- a)
- b)
- c) ___
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
Funcţionarul/Structura de securitate responsabil/responsabilă cu protecţia informaţiilor secrete de stat din cadrul
agentului economic solicitant:
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Funcţia: _____________________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar |_| în conducere |_| proprietar (denumire, adresă completă)
(Datele de la această rubrică se vor completa de către toate persoanele din structura de securitate a agentului
economic)
3. DATE DESPRE PROFILUL ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Obiectul(ele) principal(e) de activitate: ______________
Număr de angajaţi permanent: ______________
Întreprinderea dvs. este distribuitorul autorizat al altor agenţi economici? (situaţia în ultimii 5 ani)
|_| Da |_| Nu
Numele şi adresa completă (dacă este cazul)
4. SCURT RAPORT PENTRU ULTIMII 3 ANI DE EXERCIŢIU FINANCIAR
Sfârşit perioadă financiară
Active fixe - TOTAL
C onturi în lei:
C onturi în valută:
C reanţe:
Stocuri:
Active circulante - TOTAL:
C apital social:
C apital vărsat:
Împrumuturi pe termen lung:
Împrumuturi pe termen scurt
Datorii - TOTAL
Total pasiv:
Cifra de afaceri:
Total venituri
Total cheltuieli:
Profit brut:
Pierderi (unde este cazul):

5. BONITATE ŞI GARANŢII BANCARE
Bănci cu care lucraţi (se vor completa următoarele informaţii pentru fiecare bancă):
Denumire: ______________
Adresă completă:
Str. _______ nr. ____
Sectorul/judeţul _______ localitatea _______
Nr. telefon _______ fax: _______
Telex _______ e-mail _______
Adresă site Internet ______________
Număr cont: ______________
Data deschiderii contului: ______________
Creditul este: |_| garantat |_| negarantat
Mărimea creditului: ______________
Mijloace de plată la cumpărare
|_| acreditiv |_| ordin de plată |_| transfer bancar |_| condiţii speciale
|_| Altele: _______
Există reclamaţii împotriva firmei pentru plăţile cu furnizorii sau clienţii?
|_| Da |_| Nu
Dacă DA:
Numărul reclamaţiilor: _______
Data înregistrării: _______
Pentru suma de (valoarea fiecărei plăţi contestate):
Reclamaţia a fost rezolvată? |_| Da |_| Nu
Alte comentarii legate de aceasta: _______
6. INFORMAŢII DE SECURITATE
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C onsideraţi că firma dumneavoastră a atras atenţia unui serviciu de informaţii sau
de securitate străin?

DA

NU

Au existat cazuri când au fost solicitate informaţii cu caracter sensibil în afara
atribuţiilor de serviciu?
Instituţia sau vreunul dintre angajaţi a fost implicat(ă) sau a sprijinit activităţi de:
- spionaj
- terorism
- sabotaj?
Aţi avut vreodată angajaţi care au sprijinit sau au fost implicaţi în una dintre
activităţile de mai sus?
Aveţi cunoştinţă de orice alte împrejurări, condiţii (factori de risc), nedeclarate în
răspunsurile precedente, care au putut influenţa activitatea dvs. sau a personalului
din subordine, cum ar fi: obişnuinţa utilizării unor substanţe psihotrope, dependenţa
de alcool, dificultăţi financiare deosebite?

7. DATE REFERITOARE LA SISTEMUL DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
7.1. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR
MENŢIONAŢI NIVELUL DE CLASIFICARE A INFORMAŢIILOR GESTIONATE:
|_| secrete de stat
- S.S.I.D. |_|
- S.S. |_|
- S |_|
|_| secrete de serviciu
7.1.1. LOCUL/LOCURILE UNDE SE CONCENTREAZĂ DATE ŞI INFORMAŢII SECRETE DE STAT
DA

NU

- încăpere destinată numai protecţiei informaţiilor
- încăpere destinată numai sistemului/subsistemului de calcul destinat preluării,
prelucrării, stocării şi transmisiei datelor şi informaţiilor secrete de stat
- încăperile sunt prevăzute cu:
- pereţi antifonaţi
- uşi şi încuietori speciale
- podele şi tavane speciale pentru zone sensibile
- alte locuri unde se concentrează date şi informaţii sau se desfăşoară activităţi cu
caracter secret de stat

În legătură cu acestea se vor face precizări privind poziţia faţă de punctul de acces şi control, împrejurimi, garanţiile ce
le prezintă în asigurarea protecţiei datelor şi informaţiilor ori activităţilor secrete de stat
7.1.2. MĂSURI DE PROTECŢIE FIZICĂ A ÎNCĂPERILOR SAU LOCURILOR UNDE SE PĂSTREAZĂ SAU SE CONCENTREAZĂ
DATE ŞI INFORMAŢII SECRETE DE STAT ORI ACTIVITĂŢI CU CARACTER SECRET DE STAT
DA
NU
Zone de securitate existente:
Zonă de securitate clasa I/II (pentru gestionarea informaţiilor secrete de stat)
- perimetrul este clar definit şi protejat, având toate intrările şi ieşirile controlate
- accesul persoanelor neautorizate este permis conform prevederilor interne, cu
escortă sau prin controale specifice
Zonă administrativă (pentru manipularea şi depozitarea informaţiilor SEC RETE DE SERVIC IU)
- perimetrul oferă posibilitatea de control al personalului şi/sau vehiculelor
- sunt utilizate:
registre şi jurnale speciale pentru corespondenţă, evidenţă, transport etc.
mape speciale de păstrare
sigilii
fişe de predare-primire
ecusoane de acces
mobilă de birou adecvată zonei administrative
7.1.3. PREZENTAREA SISTEMULUI/SUBSISTEMULUI INFORMATIC ŞI DE TELEC OMUNIC AŢII DESTINAT
PRELUĂRII, PRELUC RĂRII, STOC ĂRII ŞI TRANSMISIEI DE DATE ŞI INFORMAŢII SEC RETE DE STAT
Echipament de comunicaţie şi de birotică existent (telefoane, fax, telex, xerox)
- în zona de securitate clasa I
- în zona de securitate clasa a II-a
Echipament informatic
- aveţi acces la Internet
- este utilizat un sistem de securizare
pe server-ul principal
la nivel de utilizator
7.1.4. MĂSURI PROC EDURALE DE PROTEC ŢIE A INFORMAŢIILOR SEC RETE DE STAT SAU A AC TIVITĂŢILOR
C U C ARAC TER SEC RET DE STAT
Aveţi elaborate proceduri privind:
- clasificarea informaţiilor după niveluri de securitate
- accesul pentru personalul propriu
- accesul pentru personalul din afară, inclusiv străini şi reprezentanţi ai massmedia
- multiplicarea, transportul şi circulaţia documentelor în interiorul şi în afara
instituţiei, atât în timpul, cât şi în afara programului de lucru
- protecţia sistemului/subsistemului informatic şi de telecomunicaţii
- controlul intern, activitatea de analiză şi evaluare a modului în care se respectă
prevederile legale în vigoare, din care să reiasă periodicitatea controalelor, cine le
execută, documentele ce se întocmesc şi cum se valorifică, răspunderi şi sancţiuni
- instruirea personalului autorizat a avea acces

7.2. PROTECŢIA PERSONALULUI
LISTA PERSOANELOR C ARE AU AC C ES SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ AC C ES LA INFORMAŢII SEC RETE DE STAT
NR.
NUME,
PRENUME
DATĂ, LOC
PROFESIE,
DOMIC ILIU,
NIVEL
OBSERVAŢII
**
C RT.
PRENUME
PĂRINŢI
NAŞTERE
FUNC ŢIE
TELEFON
DE AC C ES
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** )

Se va înscrie ca menţiune dacă are/urmează să aibă acces şi orice alte observaţii considerate necesare.
8. DATE CU PRIVIRE LA PROCESE PENALE SAU CONTRAVENŢII CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII LEGILOR
DA
NU
În ultimii 10 ani a fost declanşată împotriva întreprinderii dvs. o acţiune în justiţie
care să se fi soldat printr-o hotărâre definitivă ce a afectat grav activitatea
acesteia?
În caz de răspuns afirmativ, precizaţi când, de ce, denumirea instanţei judecătoreşti, sentinţa, pedeapsa şi
perioada de executare.
În ultimii 5 ani întreprinderea pe care o conduceţi a fost acuzată de încălcarea legii
şi, drept urmare, să fiţi sancţionat cu amendă?
În caz de răspuns afirmativ, arătaţi când, cum, de ce, autoritatea care a constatat fapta şi cuantumul amenzii.

Orice schimbare referitoare la datele cuprinse în chestionar se transmite imediat sub formă de completare la
chestionar.
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
conducătorului unităţii solicitante _____________
Ştampila unităţii solicitante _____________
Localitatea şi data completării chestionarului
_____________
ANGAJAMENT
Subsemnatul(a) __________ (numele, iniţiala tatălui, prenumele - cu majuscule) în calitate de _______ (funcţia) la
_________ (denumirea completă a instituţiei/agentului economic) cu sediul în _____________ (adresa completă)
certific pe propria-mi răspundere că informaţiile declarate în prezentul chestionar sunt exacte.
Declar că personalul angajat care are/va avea acces la informaţii secrete de stat a luat la cunoştinţă de prevederile
legale referitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat şi mă angajez că le voi respecta.
Am cunoştinţă de faptul că, dacă, prin imprudenţa şi/sau neglijenţa noastră, o informaţie, un procedeu sau un fişier al
cărui depozitar suntem şi care are un nivel de clasificare, va fi distrus, deturnat, sustras, reprodus sau adus la
cunoştinţă fie publicului, fie unei persoane neautorizate, cei vinovaţi vor suporta consecinţele potrivit legislaţiei în
vigoare.
Data _____________
Semnătura _____________

ANEXA Nr. 26:
Secret de serviciu
(după completare)
(SE COMPLETEAZĂ NUMAI PENTRU ELIBERAREA
CERTIFICATULUI DE SECURITATE INDUSTRIALĂ DE NIVEL "SECRET")
CHESTIONAR
de securitate industrială
Autorizare pentru nivelul de securitate:
|_| SECRET
1. AGENTUL ECONOMIC SOLICITANT
Denumire completă: __________________________________
Nr. din Registrul Comerţului: ____________________________
Data ultimei actualizări la Registrul Comerţului: _______________
Denumiri anterioare (dacă este cazul): _____________________
Cod fiscal: _______ Cod SIRUES: _______
Stare Firmă
Adresa completă pentru sediul social:
Str. _______ nr. ___
Sectorul/judeţul _______ Localitatea _______
Nr. telefon _______ fax: _______
Telex _______ e-mail _______
Adresă site Internet _______
Cod poştal (Căsuţa poştală, dacă este cazul): _______
Adrese anterioare (dacă este cazul): _______
Statutul juridic: _______
Forma de proprietate: _______
Capitalul
Capitalul social: _______
Data ultimei modificări a capitalului social: _______
Capital subscris vărsat: _______
Capital disponibil _______
Nr. acţiuni/părţi sociale: _______ Valoare acţiuni/părţi sociale: _______
Acţiune nominativă. Există? Da |_| Nu |_|
Autoritatea/persoana care o deţine _______
Adresa site Internet _______
Creştere preconizată _______ la data de: _______
Organigrama societăţii (se ataşează la chestionar)
Acţionari persoane fizice (care deţin peste 5 % din capitalul social)
Număr _______
- 1. Nume, prenume ______________
Data şi locul naşterii ______________
Nr. şi seria actului de identitate _______
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Adresa completă:
Str. _______ nr. ___
Sectorul/judeţul _______ Localitatea _______
Nr. telefon _______ fax: _______
Telex _______ e-mail _______
Adresă site Internet _______
Cod poştal (Căsuţa poştală, dacă este cazul): _______
Ţara _______
Procentul de acţiuni/părţi sociale deţinut _____ % începând cu anul: _____
(În cazul în care sunt mai mulţi se pot prezenta în anexă, după prezentul model)
Acţionari persoane juridice ______________
Agenţi economici la care firma solicitantă este acţionar
Numărul de agenţi economici: ______________
Ce reprezintă pentru dvs.?
|_| Furnizor
|_| Client
|_| Altceva
Procentul de acţiuni/părţi sociale deţinut _____ % începând cu anul: _______
Firmele la care persoane din consiliul de administraţie sunt acţionari:
- 1. Numele şi prenumele persoanei: ______________
Denumirea completă a firmei: ______________
Nr. din Registrul Comerţului ______________
2. AUTORIZAREA DEJA OBŢINUTĂ
Autorizaţie: |_| Da |_| Nu
Numărul şi seria autorizaţiei de securitate:
Valabilă de la: __________ la __________
Autoritatea emitentă: ____________________
3. CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII ŞI FUNCŢIONARUL/STRUCTURA DE SECURITATE RESPONSABIL/RESPONSABILĂ
Director general
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie: ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Director economic
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Director ştiinţific/tehnic/comercial
Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie: ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Membrii consiliului de administraţie
- 1. Nume şi prenume: ______________
Prenumele tatălui ______________
Data numirii în funcţie ______________
Pregătire profesională ______________
Data naşterii: _______ locul: _______ ţara _______
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar
Membrii Consiliului de Administraţie
- 1. Nume şi prenume: _____________
Prenumele tatălui _____________
Data numirii în funcţie _____________
Pregătire profesională _____________
Data naşterii: _____________ locul: _____________ ţara _____________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă):
- a)
- b)
- c) ___
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
Funcţionarul/Structura de securitate responsabil/responsabilă cu protecţia informaţiilor secrete de stat din
întreprinderea solicitantă:
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Nume şi prenume: _____________
Prenumele tatălui _____________
Funcţia: _____________
Pregătire profesională _____________
Data naşterii: _________ locul: _________ ţara _________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
(Datele de la această rubrică se vor completa de către toate persoanele din structura de securitate a agentului
economic.)
4. DATE DESPRE PROFILUL ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Obiectul(ele) principal(e) de activitate: _____________
Număr de angajaţi permanent: _____________
Întreprinderea dvs. este distribuitorul autorizat al altor agenţi economici? (situaţia în ultimii 5 ani)
|_| Da |_| Nu
Numele şi adresa completă (dacă este cazul) _____________
Mărci înregistrate
Nume şi descriere (ce reprezintă) _____________
Cărui tip de clienţi se adresează activitatea/serviciile/produsele dvs.? _____________
5. BONITATE ŞI GARANŢII BANCARE
Bănci cu care lucraţi (se vor completa următoarele informaţii pentru fiecare bancă):
Denumire: _____________
Adresă completă:
Str. __________ nr. ____
Sectorul/judeţul __________ localitatea __________
Nr. telefon __________ fax: __________
Telex __________ e-mail __________
Adresă site Internet __________
Număr cont: __________
Data deschiderii contului: __________
Creditul este: |_| garantat |_| negarantat
Mărimea creditului: __________
Mijloace de plată la cumpărare
|_| acreditiv |_| ordin de plată |_| transfer bancar |_| condiţii speciale
|_| Altele: __________
Există reclamaţii împotriva firmei pentru plăţile cu furnizorii sau clienţii?
|_| Da |_| Nu
Dacă DA:
Numărul reclamaţiilor: __________
Data înregistrării: __________
Pentru suma de (valoarea fiecărei plăţi contestate): __________
Reclamaţia a fost rezolvată? |_| Da |_| Nu
Alte comentarii legate de aceasta: __________
6. SCURT RAPORT PENTRU ULTIMII 3 ANI DE EXERCIŢIU FINANCIAR
Sfârşit perioadă financiară
Active fixe - TOTAL
C onturi în lei:
C onturi în valută:
C reanţe:
Stocuri:
Active circulante - TOTAL:
C apital social:
C apital vărsat:
Împrumuturi pe termen lung:
Împrumuturi pe termen scurt
Furnizori şi conturi asimilate:
Datorii - TOTAL
Total pasiv:
Cifra de afaceri:
Total venituri
Total cheltuieli:
Profit brut:
Pierderi (unde este cazul):
Venituri din export
Trezoreria netă:

7. INFORMAŢII DE SECURITATE
C onsideraţi că firma dumneavoastră a atras atenţia unui serviciu de informaţii sau
de securitate străin?
Au existat cazuri când au fost solicitate informaţii cu caracter sensibil în afara
atribuţiilor de serviciu?
Instituţia sau vreunul dintre angajaţi a fost implicat(ă) sau a sprijinit activităţi de:
- spionaj
- terorism
- sabotaj?
Aţi avut vreodată angajaţi care au sprijinit sau au fost implicaţi în una dintre
activităţile de mai sus?
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Aveţi cunoştinţă de orice alte împrejurări, condiţii (factori de risc), nedeclarate în
răspunsurile precedente, care au putut influenţa activitatea dvs. sau a personalului
din subordine, cum ar fi: obişnuinţa utilizării unor substanţe psihotrope, dependenţa
de alcool, dificultăţi financiare deosebite?

8. DATE REFERITOARE LA SISTEMUL DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
8.1. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR
8.1.1. LOCUL/LOCURILE UNDE SE CONCENTREAZĂ DATE ŞI INFORMAŢII SECRETE DE STAT
DA

NU

- încăpere destinată numai protecţiei informaţiilor
- încăpere destinată numai sistemului/subsistemului de calcul destinat preluării,
prelucrării, stocării şi transmisiei datelor şi informaţiilor secrete de stat
- încăperile sunt prevăzute cu:
- pereţi antifonaţi
- uşi şi încuietori speciale
- podele şi tavane speciale pentru zone sensibile
- alte locuri unde se concentrează date şi informaţii sau se desfăşoară activităţi cu
caracter secret de stat

În legătură cu acestea se vor face precizări privind poziţia faţă de punctul de acces şi control, împrejurimi, garanţiile ce
le prezintă în asigurarea protecţiei datelor şi informaţiilor ori activităţilor secrete de stat.
8.1.2. MĂSURI DE PROTECŢIE FIZICĂ A ÎNCĂPERILOR SAU LOCURILOR UNDE SE PĂSTREAZĂ SAU SE CONCENTREAZĂ
DATE ŞI INFORMAŢII SECRETE DE STAT ORI ACTIVITĂŢI CU CARACTER SECRET DE STAT
DA
NU
Zone de securitate existente:
Zonă de securitate clasa a II-a (pentru gestionarea informaţiilor până la nivelul SEC RET, cu acces neautorizat
conform prevederilor interne, cu escortă sau prin controale specifice)
- perimetrul este clar definit şi protejat, având toate intrările şi ieşirile controlate
- accesul persoanelor neautorizate este permis conform prevederilor interne, cu
escortă sau prin controale specifice
Zonă administrativă (pentru manipularea şi depozitarea informaţiilor SEC RETE DE SERVIC IU)
- perimetrul oferă posibilitatea de control al personalului şi/sau vehiculelor
- sunt utilizate:
registre şi jurnale speciale pentru corespondenţă, evidenţă, transport etc.
mape speciale de păstrare
sigilii
fişe de predare-primire
ecusoane de acces
mobilă de birou adecvată zonei administrative
8.1.3. PREZENTAREA SISTEMULUI/SUBSISTEMULUI INFORMATIC ŞI DE TELEC OMUNIC AŢII DESTINAT
PRELUĂRII, PRELUC RĂRII, STOC ĂRII ŞI TRANSMISIEI DE DATE ŞI INFORMAŢII SEC RETE DE STAT
Echipament de comunicaţie şi de birotică existent (telefoane, fax, telex, xerox)
- în zona de securitate clasa I
- în zona de securitate clasa a II-a
Echipament informatic
- aveţi acces la Internet
- este utilizat un sistem de securizare
pe server-ul principal
la nivel de utilizator
8.1.4. MĂSURI PROC EDURALE DE PROTEC ŢIE A INFORMAŢIILOR SEC RETE DE STAT SAU A AC TIVITĂŢILOR
C U C ARAC TER SEC RET DE STAT
Aveţi elaborate proceduri privind:
- clasificarea informaţiilor după niveluri de securitate
- accesul pentru personalul propriu
- accesul pentru personalul din afară, inclusiv străini şi reprezentanţi ai massmedia
- multiplicarea, transportul şi circulaţia documentelor în interiorul şi în afara
instituţiei, atât în timpul, cât şi în afara programului de lucru
- protecţia sistemului/subsistemului informatic şi de telecomunicaţii
- controlul intern, activitatea de analiză şi evaluare a modului în care se respectă
prevederile legale în vigoare, din care să reiasă periodicitatea controalelor, cine le
execută, documentele ce se întocmesc şi cum se valorifică, răspunderi şi sancţiuni
- instruirea personalului autorizat a avea acces

8.2. PROTECŢIA PERSONALULUI
LISTA PERSOANELOR CARE AU ACCES SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ ACCES LA INFORMAŢII SECRETE DE STAT
LISTA PERSOANELOR C ARE AU AC C ES SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ AC C ES LA INFORMAŢII SEC RETE DE STAT
NR.
NUME,
PRENUME
DATĂ, LOC
PROFESIE,
DOMIC ILIU,
NIVEL
OBSERVAŢII
**
C RT.
PRENUME
PĂRINŢI
NAŞTERE
FUNC ŢIE
TELEFON
DE AC C ES

** )

Se va înscrie ca menţiune dacă are/urmează să aibă acces şi orice alte observaţii considerate necesare.
9. DATE CU PRIVIRE LA PROCESE PENALE SAU CONTRAVENŢII CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII LEGILOR
DA
NU
În ultimii 10 ani a fost declanşată împotriva întreprinderii dvs. o acţiune în justiţie?
În caz de răspuns afirmativ, precizaţi când, de ce, denumirea instanţei judecătoreşti, sentinţa, pedeapsa şi
perioada de executare.
În ultimii 5 ani întreprinderea pe care o conduceţi a fost acuzată de încălcarea
legii?
În caz de răspuns afirmativ, arătaţi când, cum, de ce, autoritatea care a constatat fapta şi cuantumul amenzii.

Orice schimbare referitoare la datele cuprinse în chestionar se transmite imediat sub formă de completare la
chestionar.
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Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
conducătorului unităţii solicitante _____________
Ştampila unităţii solicitante _____________
Localitatea şi data completării chestionarului
_____________
ANGAJAMENT
Subsemnatul(a) __________ (numele, iniţiala tatălui, prenumele - cu majuscule) în calitate de _______ (funcţia) la
_________ (denumirea completă a instituţiei/agentului economic) cu sediul în _____________ (adresa completă)
certific pe propria-mi răspundere că informaţiile declarate în prezentul chestionar sunt exacte.
Declar că personalul angajat care are/va avea acces la informaţii secrete de stat a luat la cunoştinţă de prevederile
legale referitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat şi mă angajez că le voi respecta.
Am cunoştinţă de faptul că, dacă, prin imprudenţa şi/sau neglijenţa noastră, o informaţie, un procedeu sau un fişier al
cărui depozitar suntem şi care are un nivel de clasificare, va fi distrus, deturnat, sustras, reprodus sau adus la
cunoştinţă fie publicului, fie unei persoane neautorizate, cei vinovaţi vor suporta consecinţele potrivit legislaţiei în
vigoare.
Data _____________
Semnătura _____________

ANEXA Nr. 27:
Secret de serviciu
(după completare)
(SE COMPLETEAZĂ NUMAI PENTRU ELIBERAREA
CERTIFICATULUI DE SECURITATE INDUSTRIALĂ
DE NIVEL "STRICT SECRET" ŞI "STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ")
Observaţie! Pentru nivelul "STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ" se completează şi rubricile cu "* ".
CHESTIONAR
de securitate industrială
Autorizare pentru nivelul de securitate:
|_| STRICT SECRET
* |_| STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ
1. AGENTUL ECONOMIC SOLICITANT
Denumire completă: _____________
Nr. din Registrul Comerţului: _____________
Data ultimei actualizări la Registrul Comerţului: _________________
Denumiri anterioare (dacă este cazul):
Cod fiscal: _________ Cod SIRUES: __________
Stare Firmă
Adresa completă pentru sediul social:
Str. ________ nr. ____
Sectorul/judeţul ________ localitatea ________
Nr. telefon ________ fax: ________
Telex ________ e-mail ________
Adresă site Internet ________________
Cod poştal (căsuţa poştală, dacă este cazul): ________
Adrese anterioare (dacă este cazul): ________________
Statutul juridic ________
Forma de proprietate: ________
Capitalul
Capitalul social: ________________
Data ultimei modificări a capitalului social: ________________
Capitalul subscris vărsat: ________________
Capital disponibil ________________
Nr. acţiuni/părţi sociale: ________ Valoarea unei acţiuni/părţi sociale: ________
Acţiune nominativă. Există? |_| Da |_| Nu
Autoritatea/persoana care o deţine ________________
Adresa site Internet ________________
Creştere preconizată ________ la data de: ________
Organigrama societăţii (se ataşează la chestionar)
Asociaţi persoane fizice (care deţin peste 5 % din capitalul social)
Număr ________
- 1. Nume, prenume ________________
Data şi locul naşterii ________________
Nr. şi seria actului de identitate ________________
Adresa completă:
Str. ________ nr. ____
Sectorul/judeţul ________ localitatea ________
Nr. telefon ________ fax: ________
Telex ________ e-mail ________
Adresă site Internet ________________
Cod poştal (căsuţa poştală, dacă este cazul): ________
Ţara ________
Procentul de acţiuni/părţi sociale deţinut _____ % începând cu anul: ______
(În cazul în care sunt mai mulţi, se pot prezenta în anexă, după prezentul model.)
Asociaţi persoane juridice
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Se completează un chestionar identic cu cel al agentului economic solicitant, până la capitolul 7 inclusiv, de către
acţionarii care nu deţin autorizaţie/certificat de securitate.
* Agenţi economici la care firma solicitantă este asociată
Numărul de agenţi economici: ________________
Pentru fiecare agent economic se vor completa următoarele date:
Denumirea: ________________
Adresa completă:
Str. ________ nr. ___
Sectorul/judeţul ________ localitatea ________
Nr. telefon ________ fax: ________
Telex ________ e-mail ________
Adresă site Internet ________________
Cod poştal (căsuţa poştală, dacă este cazul): ________
Ţara ________
Ce reprezintă pentru dvs.?
|_| Furnizor
|_| Client
|_| Altceva
Procentul de acţiuni/părţi sociale deţinut ____ % începând cu anul: _______
* Firmele la care persoane din consiliul de administraţie sunt acţionari
- 1. Numele şi prenumele persoanei: ________________
Denumirea completă a firmei: _______________
Nr. din Registrul Comerţului _____________________
2. NIVELUL DE AUTORIZARE DEJA OBŢINUT
Autorizaţie/Certificat obţinut |_| Da |_| Nu
Nivelul de acces al certificatului deţinut:
|_|
Seria şi numărul autorizaţiei/certificatului de securitate:
Valabil de la: ________ la ________
Autoritatea emitentă: ________________
3. CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII ŞI FUNCŢIONARUL/STRUCTURA DE SECURITATE
Director general
Nume şi prenume: ________________
Prenumele tatălui ________________
Data numirii în funcţie: ________________
Pregătire profesională ________________
Data naşterii: ________ locul: ________ ţara ________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Director economic
Nume şi prenume: ________________
Prenumele tatălui ________________
Data numirii în funcţie: ________________
Pregătire profesională ________________
Data naşterii: ________ locul: ________ ţara ________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Director ştiinţific/tehnic/comercial
Nume şi prenume: ________________
Prenumele tatălui ________________
Data numirii în funcţie: ________________
Pregătire profesională ________________
Data naşterii: ________ locul: ________ ţara ________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
Membrii consiliului de administraţie
- 1. Nume şi prenume: ________________
Prenumele tatălui ________________
Data numirii în funcţie ________________
Pregătire profesională ________________
Data naşterii: ___________ locul: ___________ ţara ____________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă):
- a)
- b)
- c) ___
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
Funcţionarul/Structura de securitate responsabil/responsabilă cu protecţia informaţiilor clasificate din instituţia
solicitantă:
Nume şi prenume: ________________
Prenumele tatălui ________________
Funcţia: ________________
Pregătire profesională ________________
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Data naşterii: ________ locul: ________ ţara ________
Firme la care este |_| acţionar, |_| în conducere, |_| proprietar (denumire, adresă completă)
(Datele de la această rubrică se vor completa de către toate persoanele din structura de securitate a agentului
economic.}
* 4. SUCURSALE, FILIALE SAU PUNCTE DE LUCRU
* Denumire completă:
Denumiri anterioare (dacă este cazul):

Datele schimbărilor

*

Adresa completă:
Str. ________ nr. ___
Sectorul/judeţul ________ localitatea ________
Nr. telefon ________ fax: ________
Telex ________ e-mail ________
Adresă site Internet ________________
Cod poştal (căsuţa poştală, dacă este cazul): ________
Ţara ________
Adrese anterioare (dacă este cazul): ________________
* Forma de deţinere a

spaţiului:

|_| proprietate
Numărul actului şi forma juridică: _____

|_| închiriată
De la (denumire, adresă
completă): ________

*

Agentul economic deţine:
|_| birouri |_| magazine |_| hoteluri |_| fabrici |_| depozite
|_| ateliere |_| laboratoare |_| şantiere |_| spaţii de prezentare
|_| camere securizate Altele: ________
* Descrierea amplasamentului sediului:
|_| zonă comercială centrală |_| zonă comercială periferică |_| zonă rurală
|_| zonă industrială |_| incintă comercială |_| zonă rezidenţială
* Spaţii subînchiriate altor agenţi economici, cu specificarea denumirii şi obiectului lor de activitate: ________
5. DATE DESPRE PROFILUL ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Obiectul(ele) principal(e) de activitate: ________________
Număr de angajaţi permanent: ________________
Cu studii superioare: ________
Cu studii medii: ________
Personal auxiliar: ________
Număr de colaboratori
Persoane fizice ________
Persoane juridice ________
* Vânzări la intern (situaţia în ultimii 5 ani)
Procentul din vânzările totale ________
Termenele de livrare (în zile) ________
Condiţii de plată (numerar, cec, ordin de plată, cont curent etc.) ________
* Importuri (situaţia în ultimii 5 ani)
Procentul importurilor la realizarea produselor ________
Ce se importă (materie primă şi/sau ansamble, subansamble, produse finite) ________
Ţările de unde se importă: ________
Termene de import (în zile) ________
Condiţii de plată (numerar, cec, ordin de plată, cont curent etc.) ________
* Exporturi (situaţia în ultimii 5 ani)
Procent din activitate reprezentat de importuri: ________
Ce se exportă (materie primă şi/sau ansamble, subansamble, produse finite) ________
Ţările în care se exportă: ________
Termene de export (în zile) ________
Condiţii de plată (numerar, cec, ordin de plată, cont curent etc.) ________
Instituţia dvs. este distribuitorul autorizat al altor agenţi economici? (situaţia în ultimii 5 ani)
|_| Da |_| Nu
Numele şi adresa completă (dacă este cazul) ________
Mărci înregistrate
Nume şi descriere (ce reprezintă) ________
Căror tip de clienţi se adresează activitatea/serviciile/produsele dvs.? ________________
* Principalii clienţi cu care instituţia dvs. are contract (denumire,

Valoarea fiecărui contract

Perioada

adresă completă)

6. BONITATE ŞI GARANŢII BANCARE
Bănci cu care lucraţi (se vor completa următoarele informaţii pentru fiecare bancă):
Denumire: ________________
Adresă completă:
Str. ________ nr. ___
Sectorul/judeţul ________ localitate ________
Nr. telefon ________ fax: ________
Telex ________ e-mail ________
Adresă site Internet ________________
Număr cont: ________________
Data deschiderii contului: ________
Creditul este: |_| garantat |_| negarantat
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Mărimea creditului: ________________
Natura garanţiei (dacă este credit "garantat"): ________
* Creditul este utilizat în totalitate? |_| Da |_| Nu
* Banca a acordat facilitatea de neacoperire a contului? |_| Da |_| Nu
* Dacă DA, până la ce sumă poate merge neacoperirea: ________
* Dacă DA, această facilitate este folosită? |_| Da |_| Nu
Mijloace de plată la cumpărare
|_| acreditiv |_| ordin de plată |_| transfer bancar |_| condiţii speciale
|_| Altele: ________________
Există reclamaţii împotriva firmei?
|_| Da |_| Nu
Dacă DA:
Numărul reclamaţiilor: ________
Data înregistrării: ________
Pentru suma de (valoarea fiecărei plăţi contestate): ________
Reclamaţia a fost rezolvată: |_| Da |_| Nu
Alte comentarii legate de aceasta: ________
* Planuri viitoare (noi investiţii, pătrundere pe noi pieţe etc.) ________
7. SCURT RAPORT PENTRU ULTIMII 3 ANI DE EXERCIŢIU FINANCIAR
Sfârşit perioadă financiară
Active fixe - TOTAL
C onturi în lei:
C onturi în valută:
C reanţe:
Stocuri:
Active circulante - TOTAL:
Total active:
C apital social:
C apital vărsat:
C apitaluri proprii:
Împrumuturi pe termen lung:
Împrumuturi pe termen scurt
Furnizori şi conturi asimilate:
Datorii - TOTAL
Total pasiv:
Cifra de afaceri:
Total venituri
Total cheltuieli:
Profit brut:
Pierderi ( unde este cazul):
Venituri din export
Trezoreria netă:

8. INFORMAŢII DE SECURITATE
DA

NU

C onsideraţi că firma dumneavoastră a atras atenţia unui serviciu de informaţii sau
de securitate străin?
C redeţi că au fost făcute presiuni asupra firmei sau angajaţilor ca urmare a unui
incident survenit pe teritoriul altei ţări?
Sunt menţinute relaţii permanente, profesionale, personale cu cetăţeni străini ?
Natura acestora.
Au existat cazuri când au fost solicitate informaţii cu caracter sensibil în afara
atribuţiilor de serviciu?
Întreprinderea sau vreunul din angajaţi a fost implicat(ă) sau a sprijinit activităţi
de:
spionaj
terorism
sabotaj?
Aţi avut vreodată angajaţi care au sprijinit sau au fost implicaţi într-una dintre
activităţile de mai sus?
Aveţi cunoştinţă de orice alte împrejurări, condiţii (factori de risc), nedeclarate în
răspunsurile precedente, care au putut influenţa activitatea dvs. sau a personalului
din subordine, cum ar fi: obişnuinţa utilizării unor substanţe psihotrope, dependenţa
de alcool, dificultăţi financiare deosebite?

9. DATE REFERITOARE LA SISTEMUL DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
9.1. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR
cellSpacing=0 width=690 border=1>
9.1.1. LOC UL/LOC URILE UNDE SE C ONC ENTREAZĂ DATE ŞI INFORMAŢII SEC RETE DE STAT
DA
- încăpere destinată numai protecţiei informaţiilor secrete de stat
- încăpere destinată numai sistemului/subsistemului de calcul destinat preluării,
prelucrării, stocării şi transmisiei datelor şi informaţiilor secrete de stat
- încăperile sunt prevăzute cu:
- pereţi antifonaţi
- uşi şi încuietori speciale
- podele şi tavane speciale pentru zone sensibile
- alte locuri unde se concentrează date şi informaţii sau se desfăşoară activităţi cu
caracter secret de stat
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În legătură cu acestea se vor face precizări privind poziţia faţă de punctul de acces şi control, împrejurimi, garanţiile ce
le prezintă în asigurarea protecţiei datelor şi informaţiilor ori activităţilor secrete de stat
________________________
cellSpacing=0 width=690 border=1>
9.1.2. MĂSURI DE PROTEC ŢIE FIZIC Ă A ÎNC ĂPERILOR SAU LOC URILOR UNDE SE PĂSTREAZĂ SAU SE
C ONC ENTREAZĂ DATE ŞI INFORMAŢII SEC RETE DE STAT ORI AC TIVITĂŢI C U C ARAC TER SEC RET DE STAT
DA
NU
Zone de securitate existente:
Zonă de securitate clasa I (pentru gestionarea informaţiilor până la nivelul STRIC T SEC RET DE IMPORTANŢĂ
DEOSEBITĂ, cu acces autorizat)
- perimetrul este clar definit şi protejat, având toate intrările şi ieşirile controlate
- este marcată zona specificarea restricţiei şi menţionarea zonei de securitate
- există control al sistemului de intrare, care să permită doar accesul persoanelor
autorizate pentru intrarea în zonă
(Dacă DA, descrieţi sistemul(ele) de protecţie mecanică, electrică, electronică, informaţională, optică, acustică
etc.)
- sistemul de protecţie utilizat este omologat şi/sau aprobat de un serviciu
specializat
(Dacă DA, menţionaţi care.)
Zonă de securitate clasa a II-a (pentru gestionarea informaţiilor până la nivelul SEC RET, cu acces neautorizat
conform prevederilor interne, cu escortă sau prin controale specifice)
- perimetrul este clar definit şi protejat, având toate intrările şi ieşirile controlate
- accesul persoanelor neautorizate este permis conform prevederilor interne, cu
escortă sau prin controale specifice
Zonă administrativă (pentru manipularea şi depozitarea informaţiilor SEC RETE DE SERVIC IU)
- perimetrul oferă posibilitatea de control a personalului şi/sau vehiculelor
- sunt utilizate:
registre şi jurnale speciale pentru corespondenţă, evidenţă, transport etc.
mape speciale de păstrare
sigilii
fişe de predare-primire
ecusoane de acces
mobilă de birou adecvată zonei administrative
9.1.3. PREZENTAREA SISTEMULUI/SUBSISTEMULUI INFORMATIC ŞI DE TELEC OMUNIC AŢII DESTINAT
PRELUĂRII, PRELUC RĂRII, STOC ĂRII ŞI TRANSMISIEI DE DATE ŞI INFORMAŢII SEC RETE DE STAT
Echipament de comunicaţie şi de birotică existent (telefoane, fax, telex, xerox)
- în zona de securitate clasa I
- în zona de securitate clasa a II-a
Echipament informatic
- număr calculatoare ___________
- utilizaţi calculatoarele în reţea Intranet
- aveţi acces la Internet
- este utilizat un sistem de securizare
pe server-ul principal
la nivel de utilizator
* Menţionaţi tipul server-ului principal şi distribuitorul, administratorul (în cazul în care este o firmă specializată

care asigură servicii), precum şi locul/locurile unde sunt amplasate calculatoarele conectate în reţea la serverul care stochează informaţii clasificate
9.1.4. MĂSURI PROC EDURALE DE PROTEC ŢIE A INFORMAŢIILOR SEC RETE DE STAT SAU A AC TIVITĂŢILOR
C U C ARAC TER SEC RET DE STAT
Aveţi elaborate proceduri privind:
- clasificarea informaţiilor după niveluri de securitate
- accesul pentru personalul propriu
- accesul pentru personalul din afară, inclusiv străini şi reprezentanţi ai massmedia
- multiplicarea, transportul şi circulaţia documentelor în interiorul şi în afara
întreprinderii, atât în timpul cât şi în afara programului de lucru
- protecţia sistemului/subsistemului informatic şi de telecomunicaţii
- controlul intern, activitatea de analiză şi evaluare a modului în care se respectă
prevederile legale în vigoare, din care să reiasă periodicitatea controalelor, cine le
execută, documentele ce se întocmesc şi cum se valorifică, răspunderi şi sancţiuni
- instruirea personalului autorizat a avea acces

9.2. PROTECŢIA PERSONALULUI
9.2.1. LISTA PERSOANELOR CARE AU ACCES SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ ACCES LA INFORMAŢII SECRETE DE STAT
LISTA PERSOANELOR C ARE AU AC C ES SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ AC C ES LA INFORMAŢII SEC RETE DE STAT
NR.
NUME,
PRENUME
DATĂ, LOC
PROFESIE,
DOMIC ILIU,
NIVEL
OBSERVAŢII
**
C RT.
PRENUME
PĂRINŢI
NAŞTERE
FUNC ŢIE
TELEFON
DE AC C ES

** )

Se va înscrie ca menţiune dacă are/urmează să aibă acces şi orice alte observaţii considerate necesare.
9.2.2. LISTA PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ ADMINISTREZE SISTEMUL/SUBSISTEMUL INFORMATIC ŞI DE
TELECOMUNICAŢII, PRECUM ŞI CEI CARE LUCREAZĂ ÎN REŢEAUA INTRANET CU ACCES LA INFORMAŢII SECRETE D
STAT
LISTA PERSOANELOR C ARE AU AC C ES SAU URMEAZĂ SĂ AIBĂ AC C ES LA INFORMAŢII SEC RETE DE STAT
NR.
NUME,
PRENUME
DATĂ, LOC
PROFESIE,
DOMIC ILIU,
NIVEL
OBSERVAŢII
**
C RT.
PRENUME
PĂRINŢI
NAŞTERE
FUNC ŢIE
TELEFON
DE AC C ES

*)

Se va înscrie echipamentul pe care-l administrează sau faptul că are acces Intranet.
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10. DATE CU PRIVIRE LA PROCESE PENALE SAU CONTRAVENŢII CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII LEGILOR
DA
NU
În ultimii 10 ani a fost declanşată împotriva întreprinderii dvs. o acţiune în justiţie?
În caz de răspuns afirmativ, precizaţi când, de ce, denumirea instanţei judecătoreşti, sentinţa, pedeapsa şi
perioada de executare.
În ultimii 5 ani întreprinderea pe care o conduceţi a fost acuzată de încălcarea
legii?
În caz de răspuns afirmativ, arătaţi când, cum, de ce, autoritatea care a constatat fapta şi cuantumul amenzii.

Orice schimbare referitoare la datele cuprinse în chestionar se transmite imediat sub formă de completare la
chestionar.
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
conducătorului unităţii solicitante _____________
Ştampila unităţii solicitante _____________
Localitatea şi data completării chestionarului
_____________
ANGAJAMENT (1)
Subsemnatul(a) __________ (numele, iniţiala tatălui, prenumele - cu majuscule) în calitate de _______ (funcţia) la
_________ (denumirea completă a instituţiei/agentului economic) cu sediul în _____________ (adresa completă)
certific pe propria-mi răspundere că informaţiile declarate în prezentul chestionar sunt exacte.
Declar că personalul angajat care are/va avea acces la informaţii secrete de stat a luat la cunoştinţă de prevederile
legale referitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat şi mă angajez că le voi respecta.
Am cunoştinţă de faptul că, dacă, prin imprudenţa şi/sau neglijenţa noastră, o informaţie, un procedeu sau un fişier al
cărui depozitar suntem şi care are un nivel de clasificare, va fi distrus, deturnat, sustras, reprodus sau adus la
cunoştinţă fie publicului, fie unei persoane neautorizate, cei vinovaţi vor suporta consecinţele potrivit legislaţiei în
vigoare.
Data _____________
Semnătura _________
(1) Se completează atât pentru nivelul "STRICT SECRET", cât şi pentru nivelul "STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ
DEOSEBITĂ".

ANEXA Nr. 28:
ROMÂNIA
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
AUTORIZAŢIE DE SECURITATE INDUSTRIALĂ
Nr. ___________ din _________________
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat autorizează ___________ (denumirea completă a
instituţiei/agentului economic) pentru participarea la proceduri de negociere a unui contract, în cadrul căruia sunt
gestionate informaţii clasificate.
Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de ___________ .
Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
___________ (semnătura, ştampila)

ANEXA Nr. 29:
ROMÂNIA
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
CERTIFICAT D E SECURITATE INDUSTRIALĂ
Nr. ________ din _________________
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat certifică __________ (denumirea completă a
instituţiei/agentului economic) pentru derularea contractului în care sunt gestionate informaţii secrete de stat de nivelul
____________ .
Prezentul certificat este valabil pe durata derulării contractului.
Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
_____________ (semnătura, ştampila.)

ANEXA Nr. 30:
ANTETUL INSTITUŢIEI/AGENTULUI ECONOMIC
Adresa __________ Tel./Fax:
Către ORNISS
CERERE
pentru eliberarea certificatului de securitate industrială
Vă rugăm să eliberaţi certificatul de securitate industrială nivel _____ pentru _______ (denumirea completă a
instituţiei/agentul economic;) cu sediul în ______ (adresa completă) în vederea derulării contractului clasificat
____________________ .
Obiectul contractului este _____________________________________ .
Beneficiarul este ____________________________________________ .
Menţionăm că în prezent întreprinderea noastră deţine/nu deţine autorizaţie de securitate/certificat de securitate
industrială pentru nivelul ________ .
Anexăm, în original, chestionarul de securitate industrială.
Directorul instituţiei/agentului economic
_____________ (semnătura, ştampila.)

ANEXA Nr. 31:
ROMÂNIA
(Instituţia) _____________
Compartimentul _________
REGISTRUL
pentru evidenţa autorizaţiilor de securitate industrială
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Denumirea şi
Nr. adresa completă a
obiectivului
crt.
industrial

Data eliberării
autorizaţiei de
securitate
industrială

Seria şi numărul
autorizaţiei de
Perioada de
securitate
valabilitate
industrială

Data
retragerii

Motivul
retragerii

Obs.

ANEXA Nr. 32:
ROMÂNIA
(Instituţia) _________________
Compartimentul _____________
REGISTRUL
pentru evidenţa certificatelor de securitate industrială
Data
Seria şi
Denumirea şi
eliberării
numărul
Nr. adresa completă a Nivelul de
Perioada de
certificatului
certificatului
crt.
obiectivului
acces
valabilitate
de
securitate
de
securitate
industrial
industrială
industrială

Data
Motivul
retragerii retragerii

Obs.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 485 din data de 5 iulie 2002
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HOTĂRÂRE nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 31 alin. (1), art. 32 şi ale art. 42 lit. h) din
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
585/2002, se aplică în mod corespunzător şi informaţiilor secrete de serviciu în ceea ce priveşte:
a) clasificarea, declasificarea şi măsurile minime de protecţie;
b) regulile generale de evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere şi
distrugere;
c) obligaţiile şi răspunderile ce revin conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice, agenţilor economici şi altor
persoane juridice;
d) accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui stat, precum şi al persoanelor apatride la
informaţii clasificate şi în locurile în care se desfăşoară activităţi, se expun obiecte sau se execută lucrări din această
categorie;
e) exercitarea controlului asupra măsurilor de protecţie.
Art. 2
(1) Pentru identificarea documentelor cu caracter secret de serviciu numărul de înregistrare al acestora va fi precedat
de litera S, iar pe fiecare pagină se va înscrie "secret de serviciu".
(2) Informaţiile secrete de serviciu constituite în dosare, precum şi cele legate în volume distincte se marchează pe
copertă şi pe pagina de titlu.
Art. 3
Evidenţa documentelor secrete de serviciu se ţine separat de cea a documentelor secrete de stat şi nesecrete, în
registrul special destinat acestui scop, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
Art. 4
Este interzisă scoaterea din incinta unităţii deţinătoare a informaţiilor secrete de serviciu fără aprobarea conducătorului
acesteia.
Art. 5
Funcţiile care presupun accesul la informaţii secrete de serviciu se stabilesc de către conducătorii unităţilor deţinătoare.
Art. 6
(1) Accesul personalului la informaţiile secrete de serviciu este permis numai în baza autorizaţiei scrise, conform
modelului prezentat în anexa nr. 2, emisă de conducătorul unităţii.
(2) Evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu se ţine centralizat de structura/funcţionarul de
securitate în Registrul pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu, conform modelului
prezentat în anexa nr. 3.
Art. 7
(1) În vederea eliberării autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu persoana care urmează să ocupe o
funcţie ce presupune accesul la astfel de informaţii prezintă structurii/funcţionarului de securitate, în condiţiile legii,
recomandări şi referinţe asupra onestităţii şi profesionalismului, din partea persoanelor cu funcţii de conducere cărora li
se subordonează direct sau a reprezentanţilor autorizaţi ai altor persoane juridice, după caz, şi va semna un
angajament de confidenţialitate.
(2) După ce verifică autenticitatea documentelor menţionate la alin. (1) structura/funcţionarul de securitate prezintă
conducătorului unităţii propuneri privind oportunitatea eliberării autorizaţiei de acces la informaţiile secrete de serviciu.
Art. 8
(1) Retragerea autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu se face de către conducătorul unităţii deţinătoare,
în următoarele cazuri:
a) la încetarea raporturilor de muncă ori de serviciu, după caz, dintre unitate şi deţinătorul autorizaţiei sau a calităţii de
demnitate publică;
b) când atribuţiile specifice postului pe care este încadrat deţinătorul autorizaţiei nu mai presupun accesul la astfel de
informaţii;
c) când deţinătorul autorizaţiei a încălcat reglementările privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
(2) După retragerea autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu structura/funcţionarul de securitate
procedează la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal.
Art. 9
Accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui stat, precum şi al persoanelor apatride la
informaţii secrete de serviciu este permis în condiţiile stabilite prin Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România, pe baza autorizaţiei speciale de acces.
Art. 10
Transportul informaţiilor secrete de serviciu se efectuează conform reglementărilor în materie, stabilite prin hotărâre a
Guvernului.
Art. 11
(1) În cazul compromiterii informaţiilor secrete de serviciu conducătorii unităţilor deţinătoare vor dispune efectuarea
cercetării administrative pentru a stabili condiţiile în care s-a produs, responsabilităţile şi posibilităţile de recuperare sau
limitare a prejudiciilor.
(2) Unităţile deţinătoare de informaţii secrete de serviciu vor aduce de îndată la cunoştinţă instituţiilor învestite cu
atribuţii de coordonare a activităţii şi de control al măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform
competenţelor materiale, cazurile de compromitere a informaţiilor secrete de serviciu.
(3) Pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de compromiterea informaţiilor secrete de serviciu unităţile deţinătoare se
pot adresa instanţelor judecătoreşti.
Art. 12
Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea penală, civilă, contravenţională sau disciplinară, după
caz, în condiţiile legii.
Art. 13
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(1) Sancţiunile contravenţionale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 se aplică şi în cazul nerespectării
normelor ce privesc protecţia informaţiilor secrete de serviciu, în măsura în care se referă la obligaţiile ce rezultă din
activităţile prevăzute la art. 1.
(2) Limitele amenzilor contravenţionale în cazul nerespectării normelor ce privesc protecţia informaţiilor secrete de
serviciu se reduc la jumătate, fără ca limitele minime speciale astfel stabilite să se situeze sub limitele minime generale
prevăzute de lege.
Art. 14
Nerespectarea prevederilor art. 4 şi ale art. 6 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment sau
cu amendă de la 500.000 lei la 10.000.000 lei.
Art. 15
În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, autorităţile şi
instituţiile publice, agenţii economici cu capital integral sau parţial de stat şi celelalte persoane juridice de drept public
sau privat care utilizează informaţii secrete de serviciu vor emite norme proprii de aplicare a prezentei hotărâri.
Art. 16
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Directorul Serviciului Român de Informaţii,
Vasile Iancu
Ministrul apărării naţionale,
Ioan Mircea Paşcu
Ministrul de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXA Nr. 1:
Secret de serviciu (după completare)
Exemplar unic
ROMÂNIA ................................ (unitatea)
Compartimentul ................................
Nr .........................din ....................
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ a informaţiilor secrete de serviciu
Data deschiderii evidenţei ...................
Data închiderii evidenţei .....................
Intrare
Data
Numărul şi De la cine C onţinutul pe
Număr Număr C ui i s-a
Numărul de înregistrării
data
Număr de Număr de
provine
scurt al
de de file repartizat
înregistrare
documentului documentul documentului exemplare file/exemplar anexe anexe documentul
anul luna ziua la expeditor

Ieşire
Data expedierii

Numărul dosarului
şi fila unde a fost
Număr Număr Numărul
Destinatarul Număr de Număr de
de file borderoului clasat documentul
exemplare de file anexe anexe
de
(nr. procesuluianul luna ziua
expediere
verbal de
distrugere)

Observaţii

ANEXA Nr. 2:
Antetul unităţii
AUTORIZAŢIE DE ACCES LA INFORMATII SECRETE DE SERVICIU
Seria ...............numărul ...........................
Prin prezenta se autorizează accesul la informaţii secrete de serviciu al domnului/doamnei ..........................................
, (numele, prenumele, codul numeric personal) angajat/angajată al/a unităţii noastre în funcţia de
...............................................................................
Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de ......................
Şeful unităţii, ..................................... (semnătura şi ştampila)
Şeful structurii de securitate/ Funcţionarul de securitate, .........................................

ANEXA Nr. 3:
Secret de serviciu
(după completare)
Exemplar unic
ROMÂNIA ................................ (unitatea)
Compartimentul ................................
Nr .........................din ....................
REGISTRUL pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu
Data deschiderii evidenţei .................
Data închiderii evidenţei ....................
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Nr.
crt.

Numele,
prenumele şl
datele de
Identificare ale
posesorului

Funcţia şl
compartimentul
Data
Seria şl
Perioada
Data
Motivul
în care îşi
eliberării numărul
de
retragerii retragerii Observaţii
desfăşoară
autorizaţiei autorizaţiei valabilitate
activitatea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 575 din data de 5 august 2002
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LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice - REPUBLICARE *)
_____
*)Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 112/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind
mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 iulie 2020, rectificată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 30 iulie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 337 din 8 mai 2014 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 pentru
modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 388 din 26 mai 2014, aprobată prin Legea nr. 165/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905
din 12 decembrie 2014.
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României, în condiţiile
prezentei legi.
(2) Prezenta lege se aplică mărcilor de produse şi servicii, individuale, colective şi de certificare, ce fac obiectul unei
înregistrări sau solicitări de înregistrare în România, ca urmare a unei protecţii europene ori pe cale internaţională,
precum şi indicaţiilor geografice.
(3) Persoanele fizice sau juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul în afara teritoriului României beneficiază de
dispoziţiile prezentei legi, în condiţiile convenţiilor internaţionale privind mărcile şi indicaţiile geografice la care România
este parte.
Art. 2
Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele,
culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiţia ca aceste semne
să fie capabile:
a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; şi
b) să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităţilor competente şi publicului să
stabilească cu claritate şi precizie obiectul protecţiei conferite titularului lor.
Art. 3
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) înregistrarea mărcii - modul de dobândire a drepturilor asupra unei mărci, în temeiul prezentei legi sau al convenţiilor
şi tratatelor internaţionale la care România este parte;
b) marca anterioară - marca înregistrată, precum şi marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul mărcilor, cu
condiţia ca ulterior să fie înregistrată;
c) marca Uniunii Europene - marca înregistrată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.001 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE), seria L, nr. 154 din 16 iunie 2017;
d) marca notorie - marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau
serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă;
e) marca colectivă - o marcă desemnată astfel la data depunerii cererii şi care este în măsură să facă distincţia între
produsele sau serviciile membrilor unei asociaţii care deţine drepturile asupra mărcii şi produsele sau serviciile altor
întreprinderi;
f) marca de certificare - marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de
titularul mărcii în ceea ce priveşte materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea,
exactitatea sau alte caracteristici şi care este aptă să distingă aceste produse sau servicii de produsele sau serviciile
care nu beneficiază de o astfel de certificare;
g) indicaţia geografică - denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o ţară, regiune sau localitate a
unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esenţial atribuite
acestei origini geografice;
h) solicitant - persoana în numele căreia este depusă o cerere de înregistrare a mărcii;
i) titular - persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat pe numele ori pe denumirea căreia
marca este înregistrată în Registrul mărcilor; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanelor juridice şi celelalte
entităţi care au capacitatea, în nume propriu, de a fi titulari de drepturi şi obligaţii de orice natură, de a încheia contracte
sau de a efectua alte acte juridice şi de a sta în judecată;
j) mandatar autorizat - consilierul în proprietate industrială, care poate avea şi calitatea de reprezentant în procedurile
în faţa OSIM, denumit în continuare mandatar;
k) OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
l) Registrul mărcilor - baza de date, administrată de OSIM, care cuprinde mărcile înregistrate în România, precum şi
toate datele înscrise referitoare la aceste înregistrări, indiferent de suportul pe care sunt păstrate aceste date;
m) Registrul indicaţiilor geografice - colecţia de date, administrată de OSIM, care cuprinde indicaţiile geografice
înregistrate în România, precum şi toate datele înscrise referitoare la aceste înregistrări, indiferent de suportul pe care
sunt păstrate aceste date;
n) Convenţia de la Paris - Convenţia pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, Paris, aşa cum a fost
revizuită şi modificată, ratificată de România prin Decretul nr. 1.177/1968, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 6
ianuarie 1969;
o) ţările Uniunii de la Paris - ţările cărora li se aplică Convenţia de la Paris şi care sunt constituite în Uniunea pentru
protecţia proprietăţii industriale;
p) Aranjamentul de la Madrid - Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 aprilie
1891, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de România prin Decretul nr. 1.176/1968, publicat în Buletinul
Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969;
q) Protocolul referitor la Aranjament - Protocolul de la Madrid din 27 iunie 1989 referitor la Aranjamentul de la Madrid
privind înregistrarea internaţională a mărcilor, ratificat de România prin Legea nr. 5/1998, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 11 din 15 ianuarie 1998;
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r) Clasificarea de la Nisa - clasificarea instituită prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a
produselor şi serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la
Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979, şi la care România a aderat prin Legea nr. 3/1998 privind
aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internaţională în domeniul proprietăţii industriale;
s) Regulamentul privind marca Uniunii Europene - Regulamentul (UE) 2017/1.001 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, denumit în continuare Regulament privind marca Uniunii
Europene;
ş) întreprindere - orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de natura sa juridică ori modul ei de
finanţare.
CAPIT OLUL II: Protecţia mărcilor
Art. 4
(1) Dreptul asupra mărcii este dobândit şi protejat prin înregistrarea acesteia la OSIM.
(2) Mărcile Uniunii Europene beneficiază de protecţie pe teritoriul României, potrivit prevederilor Regulamentului privind
marca Uniunii Europene.
Art. 5
(1) Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute:
a) semnele care nu pot constitui o marcă în sensul art. 2;
b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;
c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile
comerciale loiale şi constante;
d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna felul,
calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, provenienţa geografică sau data fabricaţiei produsului ori a prestării serviciului
sau alte caracteristici ale acestora;
e) semnele constituite exclusiv din forma produsului sau din altă caracteristică impusă chiar de natura produsului sau
care este necesară obţinerii unui rezultat tehnic ori care dă valoare substanţială produsului;
f) mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare, de exemplu cu privire la provenienţa geografică, calitatea
sau natura produsului sau a serviciului;
g) mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislaţiei Uniunii Europene, ale legislaţiei naţionale
sau ale acordurilor internaţionale la care Uniunea Europeană sau România este parte, care prevăd protecţia denumirilor
de origine şi a indicaţiilor geografice;
h) mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislaţiei Uniunii Europene sau ale acordurilor
internaţionale la care Uniunea Europeană este parte, care prevăd protecţia menţiunilor tradiţionale pentru vinuri;
i) mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislaţiei Uniunii Europene sau ale acordurilor
internaţionale la care Uniunea Europeană este parte, care prevăd protecţia specialităţilor tradiţionale garantate;
j) mărcile care sunt compuse din sau reproduc în elementele lor esenţiale o denumire anterioară a unui soi de plante,
înregistrată în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene sau cu legislaţia naţională ori cu acordurile internaţionale la
care Uniunea Europeană sau România este parte, care conferă protecţie drepturilor de proprietate asupra unui soi de
plante şi care se referă la soiuri de plante din aceeaşi specie sau din specii înrudite îndeaproape;
k) mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură
de renume în România;
l) mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;
m) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
n) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de
stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii Europene şi care intră sub
incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris;
o) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, alte
embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi care aparţin
organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii Europene;
p) mărcile care conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, insigne, blazoane, semne heraldice
de interes public, altele decât cele prevăzute la art. 6 ter din Convenţia de la Paris.
(2) Înregistrarea unei mărci nu este refuzată sau, după caz, înregistrarea nu este anulată în conformitate cu dispoziţiile
alin. (1) lit. b), c) sau d) dacă înainte de data de depozit a cererii de înregistrare sau înainte de data depunerii cererii de
anulare marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi în cazul în care caracterul distinctiv a fost dobândit după data depunerii cererii de
înregistrare, dar înainte de data înregistrării mărcii.
Art. 6
(1) O marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive
relative:
a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele şi serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost
înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau
similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului,
un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.
(2) În sensul alin. (1), sunt mărci anterioare:
a) mărcile Uniunii Europene, mărcile înregistrate în România sau mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaţionale
şi având efect în România, a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii
sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susţinerea acesteia;
b) mărcile Uniunii Europene în privinţa cărora este invocată, în mod valabil, senioritatea, potrivit prevederilor
Regulamentului privind marca Uniunii Europene, chiar dacă această din urmă marcă a expirat sau a făcut obiectul unei
renunţări;
c) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a) şi b), sub condiţia înregistrării ulterioare a mărcilor;
d) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorităţii invocate, sunt
notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenţiei de la Paris.
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(3) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi
anulată dacă:
a) este identică sau similară în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România, sau în Uniunea Europeană, în
sensul prevederilor alin. (2), indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care aceasta este solicitată sau înregistrată
sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca
anterioară se bucură de un renume în România, sau, în cazul mărcii Uniunii Europene, se bucură de renume în Uniunea
Europeană şi dacă utilizarea mărcii ulterioare ar duce fără motiv justificat la obţinerea unor foloase necuvenite din
caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora;
b) există o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicaţii geografice depusă în conformitate cu
legislaţia naţională sau cu legislaţia Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau de
data priorităţii invocate în sprijinul cererii, sub rezerva înregistrării sale ulterioare, iar denumirea de origine sau indicaţia
geografică respectivă conferă persoanei autorizate să o folosească dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare
în România;
c) există un semn asupra căruia au fost dobândite drepturi anterior datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii
sau, dacă este cazul, înaintea datei priorităţii invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii şi dacă acest semn
conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România;
d) înregistrarea acesteia este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu şi fără
consimţământul titularului mărcii, cu excepţia situaţiei în care mandatarul sau reprezentantul titularului îşi justifică
demersul;
e) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la lit. c) şi alin. (2), în special un drept la nume, un drept la
imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;
f) marca poate fi confundată cu o marcă anterioară protejată în străinătate, cu condiţia ca, la data depunerii cererii,
solicitantul să fi acţionat cu rea-credinţă.
(4) O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, nu este susceptibilă a fi anulată atunci când titularul unui
drept prevăzut la alin. (2) sau alin. (3) lit. a) - c), e) sau f) este de acord cu înregistrarea mărcii ulterioare.
Art. 7
(1) Natura produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii nu constituie niciun obstacol la
înregistrarea acesteia.
(2) Atunci când există motive pentru respingerea înregistrării unei mărci numai pentru o parte din produsele sau
serviciile pentru care această marcă a fost solicitată, respingerea înregistrării acoperă numai produsele sau serviciile în
cauză.
CAPIT OLUL III: Cererea de înregistrare a mărcii
Art. 8
Dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus primul, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii.
Art. 9
(1) Cererea de înregistrare a mărcii, depusă la OSIM, redactată în limba română şi conţinând elementele prevăzute la
alin. (2), constituie depozitul reglementar al mărcii.
(2) Cererea de înregistrare a mărcii conţine următoarele elemente:
a) solicitarea explicită a înregistrării mărcii;
b) datele de identificare a solicitantului şi, după caz, a mandatarului;
c) o reprezentare a mărcii în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 2 lit. b);
d) lista produselor şi/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii;
e) dovada achitării taxei de depunere şi de publicare a cererii de înregistrare a mărcii.
(3) Suplimentar cerinţelor prevăzute la alin. (2), cererea cuprinde menţiuni exprese privind:
a) culoarea sau culorile revendicate ca element distinctiv al mărcii;
b) tipul mărcii, dacă aceasta este tridimensională sau de un alt tip decât cele verbale sau figurative;
c) o transliterare sau o traducere a mărcii ori a unor elemente ale mărcii, atunci când marca este compusă, în tot sau
în parte, din alte caractere decât cele latine ori din alte cifre decât cele arabe sau romane sau dintr-unul ori mai multe
cuvinte într-o altă limbă decât limba română.
(4) Cererea se referă la o singură marcă şi este prezentată în condiţiile prevăzute de regulamentul*) de aplicare a
prezentei legi.
_____
*)A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998
privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2010.
(5) Cererile de înregistrare depuse în baza Aranjamentului de la Madrid sau a Protocolului referitor la Aranjament
trebuie să îndeplinească condiţiile acestor tratate.
(6) Depunerea cererii de înregistrare a mărcii se poate face la registratura OSIM, prin poştă sau pe cale electronică, în
condiţiile prevăzute de regulamentul*) de aplicare a prezentei legi.
_____
*)A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998
privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2010.
Art. 10
(1) Produsele şi serviciile pentru care se solicită protecţia mărcii sunt indicate de către solicitant cu suficientă claritate şi
precizie pentru a permite autorităţilor competente şi operatorilor economici să determine întinderea protecţiei
solicitate.
(2) Produsele şi serviciile pentru care se solicită înregistrarea unei mărci se clasifică în conformitate cu sistemul de
clasificare stabilit de Clasificarea de la Nisa. Produsele şi serviciile sunt grupate pe clase, fiecare grup de produse sau
servicii fiind precedat de numărul clasei căreia îi aparţine, în ordinea claselor.
(3) Utilizarea unor termeni generali sau a indicaţiilor generale cuprinse în titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa se
interpretează ca incluzând toate produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicaţiei sau al termenului
respectiv.
(4) Produsele şi serviciile nu pot fi considerate ca asemănătoare pe motiv că figurează în aceeaşi clasă şi nici nu pot fi
considerate ca fiind diferite pe motiv că figurează în clase diferite ale Clasificării de la Nisa.
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Art. 11
(1) Titularii mărcilor înregistrate în raport cu întreg titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa pot declara că intenţia lor la
data depunerii cererii de înregistrare a mărcii a fost de a solicita protecţia unor produse sau servicii în afara celor
acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, cu condiţia ca produsele sau serviciile astfel indicate să fie incluse în
lista alfabetică a clasei respective din ediţia Clasificării de la Nisa în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare a
mărcii.
(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune la OSIM până la data de 30 septembrie 2020 şi precizează în mod clar
şi precis produsele şi serviciile, altele decât cele acoperite de sensul literal al indicaţiilor oferite de titlul clasei, la care se
referea iniţial intenţia titularului. OSIM modifică Registrul mărcilor în mod corespunzător.
(3) Formularea declaraţiei prevăzute la alin. (1) nu aduce atingere aplicării dispoziţiilor art. 26 alin. (4), art. 55 alin. (1)
lit. a) şi art. 59 alin. (1).
(4) În cazul mărcilor pentru care nu se depune nicio declaraţie în termenul prevăzut la alin. (2) se consideră că de la
expirarea termenului respectiv acestea desemnează doar produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al
indicaţiilor cuprinse în titlul clasei respective.
(5) În cazul în care Registrul mărcilor este modificat conform dispoziţiilor alin. (2), drepturile exclusive conferite de
marcă nu împiedică un terţ să continue utilizarea unei mărci, dacă utilizarea pentru produsele sau serviciile respective:
a) a început înainte ca registrul să fie modificat; şi
b) nu a încălcat drepturile titularului în considerarea sensului literal al înregistrării produselor şi serviciilor în registru la
momentul respectiv.
(6) Modificarea listei de produse sau servicii conform dispoziţiilor alin. (2) nu conferă titularului mărcii dreptul de a se
opune unei mărci ulterioare sau de a depune o cerere de anulare a înregistrării unei mărci depuse ulterior, dacă:
a) marca depusă ulterior era deja utilizată sau era deja depusă o cerere de înregistrare a mărcii pentru produse sau
servicii înainte ca registrul să fie modificat; şi
b) utilizarea mărcii pentru produsele sau serviciile respective nu a încălcat sau nu ar fi încălcat drepturile titularului în
considerarea sensului literal al desemnării produselor şi serviciilor în registru la momentul respectiv.
Art. 12
(1) Data depozitului reglementar este data la care a fost depusă la OSIM cererea de înregistrare a mărcii în condiţiile în
care aceasta conţine toate elementele prevăzute la art. 9 alin. (1).
(2) Când o cerere de înregistrare a mărcii a fost reglementar depusă pentru prima dată într-o altă ţară membră a
Uniunii de la Paris sau membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, solicitantul poate revendica data primului depozit
printr-o cerere de înregistrare în România a aceleiaşi mărci, cu condiţia ca această din urmă cerere să fie depusă la
OSIM în termen de 6 luni de la data constituirii primului depozit.
Art. 13
(1) Dacă solicitantul a prezentat anumite produse şi servicii sub o marcă în cadrul unei expoziţii internaţionale oficiale
sau oficial recunoscute, în sensul Convenţiei privind expoziţiile internaţionale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928,
ratificată de România prin Legea nr. 246/1930, revizuită la 30 noiembrie 1972, organizată pe teritoriul României sau
într-un stat membru al Convenţiei de la Paris, şi dacă o cerere de înregistrare a mărcii sub care au fost prezentate
aceste produse şi servicii a fost depusă la OSIM într-un termen de 6 luni de la data primei prezentări în expoziţie,
solicitantul beneficiază de un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziţie.
(2) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. (1) nu va prelungi termenul de prioritate prevăzut la art. 12 alin. (2).
Art. 14
(1) Drepturile de prioritate prevăzute la art. 12 şi 13 trebuie invocate prin cererea de înregistrare a mărcii, justificate
prin acte de prioritate, şi sunt supuse taxei legal stabilite.
(2) Actele de prioritate se depun şi taxa legală se plăteşte în maximum 30 de zile de la data cererii de înregistrare a
mărcii.
(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage nerecunoaşterea priorităţii invocate.
Art. 15
(1) Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar, în
condiţiile prevăzute de lege, precum şi de regulamentul*) de aplicare a prezentei legi.
____
*)A se vedea nota de subsol de la art. 9 alin. (4).
(2) Reprezentarea solicitantului prin mandatar este obligatorie când solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul şi nicio
unitate industrială sau comercială efectivă şi funcţională pe teritoriul Uniunii Europene ori în Spaţiul Economic European,
cu excepţia depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
Art. 16
(1) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii va comunica, odată cu cererea sau cel târziu în termen de 30 de zile de
la depunerea acesteia la OSIM, dovada plăţii taxei de examinare a cererii, în cuantumul prevăzut de lege.
(2) În cazul neplăţii taxelor în termen se consideră că solicitantul a renunţat la înregistrarea mărcii şi cererea se
respinge.
Art. 17
(1) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii sau titularul mărcii înregistrate care se referă la mai multe produse sau
servicii poate solicita la OSIM divizarea cererii iniţiale sau a înregistrării mărcii în două sau mai multe cereri ori
înregistrări, indicând produsele sau serviciile în cadrul cererilor sau înregistrărilor divizionare, cu plata taxei prevăzute de
lege.
(2) Cererile sau înregistrările divizionare păstrează data de depozit a cererii iniţiale şi, dacă este cazul, beneficiul
dreptului de prioritate, dobândit potrivit art. 12 alin. (2) sau art. 13 alin. (1).
(3) În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost deja publicată conform art. 19 alin. (1) sau art. 25 alin. (4),
divizarea şi cererea divizionară se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Prin publicare nu se deschide o
nouă perioadă de depunere a opoziţiilor sau observaţiilor.
(4) Cererea de divizare poate fi depusă la OSIM oricând în cursul procedurii de înregistrare a mărcii sau după încheierea
acesteia.
(5) Cererea de divizare nu este admisibilă:
a) dacă este formulată înainte de atribuirea datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii;
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b) dacă este formulată în termenul de opoziţie prevăzut la art. 26 alin. (1);
c) dacă are ca efect divizarea între produsele sau serviciile care fac obiectul unei opoziţii, până la data rămânerii
definitive a deciziei de soluţionare a opoziţiei sau de retragere a opoziţiei;
d) dacă are ca efect divizarea între produsele sau serviciile care fac obiectul unei cereri de anulare sau de decădere,
până la soluţionarea definitivă a acesteia;
e) după înscrierea în Registrul mărcilor a unei măsuri de executare silită, până la radierea acesteia.
(6) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii sau titularul mărcii înregistrate va depune documentele cerute de OSIM
pentru divizarea cererii sau înregistrării iniţiale şi va plăti taxa legală în termen de 30 de zile de la data solicitării divizării.
În caz contrar, OSIM va lua act că solicitantul sau titularul a renunţat la divizarea cererii sau înregistrării iniţiale.
CAPIT OLUL IV: Procedura de înregistrare a mărcii
Art. 18
(1) În termen de 7 zile de la data primirii cererii de înregistrare a mărcii, OSIM examinează dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi, în caz afirmativ, atribuie dată de depozit cererii.
(2) Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1), OSIM va notifica solicitantului lipsurile cererii,
acordând un termen de 30 de zile pentru depunerea completărilor. În cazul în care solicitantul completează în termen
lipsurile notificate de OSIM, data depozitului este aceea la care cererea de înregistrare a mărcii a fost completată
conform art. 9 alin. (1). În caz contrar, cererea se respinge.
Art. 19
(1) În termen de 7 zile de la atribuirea datei de depozit, cererea de înregistrare a mărcii care îndeplineşte cerinţele
prevăzute la art. 9 alin. (3) şi art. 10 alin. (1) şi (2) se publică, în format electronic, în condiţiile prevăzute de
regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(2) Cererile de înregistrare a unor mărci vădit contrare ordinii publice sau bunelor moravuri nu se publică.
(3) Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) şi art. 10 alin. (1) şi (2), OSIM va notifica
solicitantului lipsurile cererii, acordând un termen de 30 de zile pentru depunerea completărilor. În cazul în care
solicitantul completează în mod corespunzător lipsurile cererii în termenul acordat de OSIM, cererea de înregistrare a
mărcii se publică în condiţiile prevăzute la alin. (1). În caz contrar, cererea se respinge.
Art. 20
(1) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 19, orice persoană fizică
sau juridică şi orice grup sau organism care reprezintă fabricanţii, producătorii, furnizorii de servicii, comercianţii sau
consumatorii pot formula observaţii scrise privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz
prevăzute la art. 5 alin. (1).
(2) Persoanele şi grupurile sau organismele prevăzute la alin. (1) nu dobândesc calitatea de parte în procedura de
înregistrare a mărcii.
(3) Observaţiile prevăzute la alin. (1) sunt comunicate solicitantului, care poate formula comentarii cu privire la
acestea.
Art. 21
(1) OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii sub condiţia achitării taxelor de examinare a cererii
prevăzută de lege şi hotărăşte admiterea cererii de înregistrare a mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea acesteia, în
termen de 6 luni de la publicarea cererii.
(2) OSIM examinează:
a) calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) şi i), după caz;
b) condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2), dacă în cerere se invocă o prioritate;
c) motivele de refuz prevăzute la art. 5 alin. (1) şi, dacă este cazul, observaţiile formulate.
(3) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1), OSIM este obligat la restituirea taxelor percepute.
Art. 22
(1) Când un element neesenţial al mărcii este lipsit de caracter distinctiv şi dacă acest element este de natură să
creeze îndoieli asupra întinderii protecţiei mărcii, OSIM cere solicitantului să declare, în termen de 30 de zile de la data
notificării, că nu invocă un drept exclusiv asupra acestui element. Declaraţia se publică odată cu admiterea cererii de
înregistrare a mărcii.
(2) În lipsa declaraţiei prevăzute la alin. (1) cererea de înregistrare a mărcii se admite în parte sau se respinge, după
caz.
Art. 23
(1) Examinarea motivelor de refuz privind marca notorie se face potrivit unor criterii, cum ar fi:
a) gradul de distinctivitate, iniţială sau dobândită, a mărcii notorii în România;
b) durata şi întinderea utilizării în România a mărcii notorii în legătură cu produsele şi serviciile pentru care o marcă se
solicită a fi înregistrată;
c) durata şi întinderea publicităţii mărcii notorii în România;
d) aria geografică de utilizare a mărcii notorii în România;
e) gradul de cunoaştere a mărcii notorii pe piaţa românească de către segmentul de public căruia i se adresează;
f) existenţa unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, aparţinând altei persoane
decât aceea care pretinde că marca sa este notorie.
(2) Pentru examinarea motivelor de refuz, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), OSIM poate cere de la autorităţi
publice, instituţii publice, precum şi de la persoane juridice de drept privat documente, în vederea stabilirii notorietăţii
mărcii în România.
Art. 24
Când un motiv de refuz, dintre cele prevăzute la art. 6, se aplică numai la anumite produse sau servicii pentru care
înregistrarea mărcii a fost solicitată, înregistrarea va fi refuzată numai pentru aceste produse sau servicii.
Art. 25
(1) Dacă în urma examinării cererii de înregistrare a mărcii, potrivit prevederilor art. 21, se constată îndeplinirea
condiţiilor legale, OSIM hotărăşte admiterea acesteia.
(2) Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea mărcii, OSIM notifică solicitantul, acordându-i un termen
de 30 de zile în care acesta să îşi poată prezenta punctul de vedere ori să îşi retragă cererea. Termenul poate fi
prelungit cu încă 30 de zile, la cererea solicitantului şi cu plata taxei prevăzute de lege.
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(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), OSIM va decide, după caz, admiterea cererii de înregistrare a mărcii,
respingerea acesteia ori va lua act de retragerea cererii.
(4) Cererea de înregistrare a mărcii admisă potrivit prevederilor alin. (1) şi (3) se publică în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială, în format electronic, în vederea formulării opoziţiilor.
(5) În cazul respingerii cererii de înregistrare a mărcii potrivit alin. (3), decizia de respingere se publică după ce a rămas
definitivă.
Art. 26
(1) În termen de două luni de la data publicării admiterii cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 25 alin. (4), orice
persoană interesată poate formula opoziţie la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 6.
(2) Opoziţia trebuie să fie formulată în scris, să cuprindă temeiurile de drept şi motivele pe care se sprijină şi să fie
însoţită de dovada plăţii taxei prevăzute de lege.
(3) Opoziţia poate fi formulată pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu condiţia ca toate drepturile
invocate să aparţină aceluiaşi titular.
(4) La cererea solicitantului, titularul unei mărci anterioare care a formulat opoziţia depune la OSIM dovada că:
a) în decursul unei perioade de 5 ani care precedă data depunerii sau data de prioritate a cererii de înregistrare a mărcii,
marca anterioară a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele şi serviciile pentru care
aceasta a fost înregistrată;
b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii cu privire la care s-a formulat opoziţie.
(5) Dispoziţiile alin. (4) sunt aplicabile dacă marca anterioară a fost înregistrată cu cel puţin 5 ani anterior datei
depunerii sau datei de prioritate a cererii de înregistrare a mărcii cu privire la care s-a făcut opoziţie.
(6) Oponentul prezintă dovezile de utilizare prevăzute la alin. (4) în termen de cel mult două luni de la primirea
notificării din partea OSIM. În absenţa dovezilor de utilizare, opoziţia se respinge.
(7) În cazul în care marca anterioară este o marcă a Uniunii Europene, utilizarea efectivă a acesteia se stabileşte în
conformitate cu art. 18 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.
(8) Dacă marca anterioară nu a fost utilizată decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost
înregistrată, aceasta nu se consideră înregistrată, în sensul examinării opoziţiei, decât pentru acea parte de produse
sau servicii.
(9) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), se consideră că opoziţia nu a fost făcută.
Art. 27
(1) OSIM notifică solicitantului cererii de înregistrare a mărcii opoziţia formulată, acordând un termen de două luni în
vederea unei soluţionări amiabile. La cererea comună a părţilor, acest termen poate fi prelungit cu o perioadă care va fi
indicată în mod expres de părţi şi care nu poate depăşi 3 luni.
(2) Dacă în termenul acordat conform alin. (1) părţile nu ajung la o înţelegere, OSIM notifică oponentul, acordând
acestuia un termen de 30 de zile pentru a prezenta probe şi argumente în susţinerea opoziţiei.
(3) OSIM comunică solicitantului mărcii înscrisurile depuse în susţinerea opoziţiei conform alin. (2) şi acordă acestuia un
termen de 30 de zile în care să îşi prezinte punctul de vedere cu privire la motivele opoziţiei.
(4) În lipsa punctului de vedere al solicitantului, opoziţia se soluţionează pe baza actelor existente la dosar.
(5) Dovezile de utilizare depuse conform dispoziţiilor art. 26 alin. (4) sunt comunicate solicitantului care, în termen de
30 de zile de la comunicare, îşi poate prezenta punctul de vedere cu privire la acestea.
(6) Opoziţia se soluţionează pe baza argumentelor şi înscrisurilor depuse de părţi cu respectarea termenelor acordate
de OSIM în acest sens.
(7) Înscrisurile depuse în cadrul procedurii de opoziţie sunt prezentate în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru
comunicare şi un exemplar pentru OSIM.
Art. 28
(1) Opoziţia formulată împotriva înregistrării mărcii se soluţionează de o comisie din cadrul Serviciului mărci şi indicaţii
geografice al OSIM, potrivit regulamentului*) de aplicare a prezentei legi.
____
*)A se vedea nota de subsol de la art. 9 alin. (4).
(2) În cel mult două luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 27 alin. (2) sau (3), după caz, comisia emite o
decizie motivată privind soluţionarea opoziţiei, care se comunică părţilor în termen de 30 de zile de la pronunţare şi
care poate fi contestată conform procedurii prevăzute la art. 97 alin. (1).
Art. 29
(1) Procedura de opoziţie poate fi suspendată în următoarele situaţii:
a) când se bazează pe o cerere de înregistrare a mărcii, până la luarea unei decizii definitive privind înregistrarea
acesteia;
b) când există dovezi că marca opusă face obiectul unei acţiuni în anulare sau de decădere, până la soluţionarea
definitivă a cauzei.
(2) Decizia de suspendare a opoziţiei motivată se comunică părţilor şi poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare conform procedurii prevăzute la art. 97 alin. (1).
(3) Pe durata suspendării, oricare dintre părţi poate cere reluarea soluţionării opoziţiei, dacă motivul de suspendare nu
mai subzistă.
Art. 30
(1) Solicitantul poate, în orice moment, să îşi retragă cererea de înregistrare a mărcii sau să îşi limiteze lista de
produse sau de servicii. Când cererea a fost deja publicată, retragerea sau limitarea se publică în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială.
(2) Cererea de înregistrare a mărcii poate fi modificată, la cererea solicitantului, numai pentru rectificarea numelui sau a
adresei solicitantului, a unor greşeli de exprimare sau de transcriere sau a unor erori evidente ori pentru alte rectificări
ce nu modifică în mod substanţial marca sau nu extind lista de produse ori de servicii. În cazul în care asemenea
modificări vizează reprezentarea mărcii sau lista de produse sau servicii şi sunt aduse după publicarea cererii de
înregistrare a mărcii conform art. 19 şi art. 25 alin. (4), cererea se publică astfel cum a fost modificată.
(3) În situaţia publicării cererii modificate în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dispoziţiile art. 26 alin. (1) se aplică în
mod corespunzător.
(4) Orice modificare cerută de solicitant care afectează substanţial marca ori lista de produse sau de servicii trebuie să
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facă obiectul unei noi cereri de înregistrare a mărcii.
Art. 31
În cursul procedurii de înregistrare a mărcii, OSIM poate cere solicitantului lămuririle şi actele pe care le consideră
necesare, dacă există o îndoială asupra exactităţii sau a conţinutului elementelor cererii de înregistrare a mărcii.
Art. 32
(1) OSIM înscrie în Registrul mărcilor acele mărci admise la înregistrare pentru care s-a încheiat procedura de
înregistrare şi eliberează certificatul de înregistrare a mărcii, cu plata taxei legale, în termen de 30 de zile de la data
notificării titularului privind încheierea procedurii de înregistrare a mărcii. Data încheierii procedurii de înregistrare a mărcii
se înscrie în registru.
(2) Procedura de înregistrare a unei mărci se consideră încheiată la data la care cererea de marcă admisă la
înregistrare nu mai poate face obiectul unei opoziţii sau, în cazul în care a fost depusă o opoziţie, la data la care decizia
privind opoziţia a devenit definitivă sau opoziţia a fost retrasă. Dispoziţiile prezentului alineat se aplică şi cererilor de
înregistrare internaţională a mărcilor.
(3) În cazul neachitării taxei legale în termenul prevăzut la alin. (1), se consideră că titularul a renunţat la înregistrarea
mărcii. Renunţarea se înscrie în Registrul mărcilor şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
(4) Mărcile înscrise în Registrul mărcilor conform dispoziţiilor alin. (1) se publică în Buletinul Oficial de Proprietate
Industrială.
(5) Registrul mărcilor este public.
CAPIT OLUL V: Durata, reînnoirea şi modificarea înregistrării mărcii
Art. 33
(1) Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului reglementar al mărcii, pentru o perioadă de
10 ani.
(2) La cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei
prevăzute de lege.
(3) Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută de către titularul mărcii sau de către orice altă persoană
autorizată în acest sens prin lege sau în baza unui contract, într-un termen de cel puţin 6 luni anterior datei expirării
înregistrării, în condiţiile prevăzute în regulamentul*) de aplicare a prezentei legi.
____
*)A se vedea nota de subsol de la art. 9 alin. (4).
(4) Reînnoirea înregistrării mărcii operează începând cu ziua imediat următoare expirării duratei de protecţie în curs.
(5) Taxa pentru reînnoirea înregistrării mărcii este datorată odată cu cererea de reînnoire. Cererea de reînnoire poate fi
făcută şi taxa poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la expirarea duratei de protecţie, cu majorarea prevăzută de
lege.
(6) Neplata taxei în condiţiile prevăzute la alin. (5) este sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.
(7) OSIM informează titularul mărcii cu privire la expirarea înregistrării, cu cel puţin 6 luni înainte de data acestei
expirări, fără ca lipsa unei astfel de informări să atragă răspunderea oficiului.
Art. 34
(1) Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii va conţine:
a) solicitarea expresă a reînnoirii înregistrării mărcii;
b) datele de identificare a titularului şi, dacă este cazul, numele şi domiciliul, respectiv sediul mandatarului;
c) numărul de înregistrare a mărcii în Registrul mărcilor;
d) data depozitului reglementar al cererii de înregistrare a mărcii.
(2) Când titularul solicită reînnoirea numai pentru o parte din produsele şi serviciile înscrise în Registrul mărcilor, acesta
va indica şi numele acelor produse sau servicii pentru care se solicită reînnoirea înregistrării mărcii.
Art. 35
(1) Dacă OSIM constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru reînnoirea înregistrării mărcii, notifică
aceasta titularului, care poate prezenta un răspuns în termen de 30 de zile de la primirea notificării. În lipsa unui
răspuns în termen, cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se respinge.
(2) Solicitantul cererii de reînnoire poate contesta decizia de respingere a reînnoirii înregistrării, în termenul şi cu
procedura prevăzute la art. 97.
Art. 36
(1) Reînnoirea înregistrării mărcii se înscrie în Registrul mărcilor şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială,
în termen de maximum 3 luni de la depunerea la OSIM a cererii de reînnoire.
(2) OSIM eliberează titularului un certificat de reînnoire a înregistrării mărcii.
Art. 37
(1) Pe durata protecţiei mărcii, titularul poate solicita la OSIM, cu plata taxei prevăzute de lege, introducerea de
modificări neesenţiale ale unor elemente ale mărcii, sub condiţia ca acestea să nu afecteze în mod substanţial marca
sau caracterul distinctiv al mărcii. Lista de produse şi servicii nu poate fi extinsă.
(2) OSIM va înscrie în Registrul mărcilor modificările introduse, conform alin. (1), şi va publica marca, astfel cum a fost
modificată.
Art. 38
În tot cursul perioadei de protecţie a mărcii, titularul acesteia poate solicita OSIM, cu plata taxei prevăzute de lege,
înscrierea modificărilor intervenite cu privire la numele, denumirea, adresa sau sediul titularului în Registrul mărcilor.
Modificările înscrise în Registrul mărcilor se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
CAPIT OLUL VI: Drepturi conferite de marcă
Art. 39
(1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.
(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a
mărcii înregistrate, titularul acesteia poate cere instanţei judecătoreşti competente, printr-o acţiune în contrafacere, să
interzică terţilor să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:
a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;
b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau
serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând
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riscul de asociere între semn şi marcă;
c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii identice, similare sau diferite de cele
pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă prin utilizarea
semnului fără motiv justificat se obţin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce
atingere acestora;
d) un semn identic sau asemănător cu marca care este utilizat în alt scop decât acela de a distinge produsele sau
serviciile, atunci când utilizarea acestui semn, fără motive întemeiate, atrage obţinerea de foloase necuvenite din
caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.
(3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte:
a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestor produse;
b) oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea
serviciilor sub acest semn;
c) importul sau exportul de produse sub acest semn;
d) utilizarea semnului pe documente comerciale sau pentru publicitate;
e) utilizarea semnului ca denumire comercială ori ca parte a unei denumiri comerciale;
f) utilizarea semnului în publicitatea comparativă într-un mod care contravine Legii nr. 158/2008 privind publicitatea
înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată.
(4) În cazul în care există riscul ca ambalajul, etichetele, elementele sau dispozitivele de securitate ori de autenticitate
sau orice alte suporturi pe care se aplică marca să poată fi utilizate pentru produse sau servicii într-o manieră care ar
constitui o încălcare a drepturilor titularului unei mărci conform alin. (2) şi (3), titularul mărcii respective are dreptul de a
interzice, atunci când acestea sunt efectuate în activitatea comercială, următoarele acte:
a) aplicarea unui semn identic sau similar cu marca pe ambalaje, etichete, elemente sau dispozitive de securitate ori de
autenticitate sau pe orice alte suporturi pe care se poate aplica marca;
b) oferirea, introducerea pe piaţă sau deţinerea în aceste scopuri, precum şi importul sau exportul ambalajelor,
etichetelor, elementelor sau dispozitivelor de securitate sau de autenticitate sau a oricăror alte suporturi pe care se
poate aplica marca.
(5) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a
mărcii înregistrate, titularul unei mărci înregistrate este îndreptăţit totodată să împiedice terţii să introducă în cursul
activităţii comerciale produse pe teritoriul României, fără a le pune în liberă circulaţie în România, în cazul în care aceste
produse, inclusiv ambalajele acestora, provin din ţări terţe şi poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică cu marca
înregistrată în România pentru respectivele produse sau care nu poate fi diferenţiată, în aspectele sale esenţiale, de
marca înregistrată.
(6) Dreptul titularului mărcii prevăzut la alin. (5) se stinge dacă, în cursul procedurilor de constatare a contrafacerii
mărcii înregistrate, iniţiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile
vamale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.383/2003 al Consiliului, declarantul sau deţinătorul produselor
prezintă dovezi potrivit cărora titularul mărcii înregistrate nu este îndreptăţit să interzică introducerea produselor pe
piaţă în ţara de destinaţie finală.
Art. 40
(1) Într-o acţiune în contrafacere întemeiată pe prevederile art. 39, la cererea pârâtului, titularul unei mărci anterioare
prezintă dovada că, în perioada de 5 ani care precedă data introducerii acţiunii, marca a fost utilizată în mod efectiv
pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată şi care sunt invocate, sau dovada că există
motive justificate pentru neutilizarea mărcii, cu condiţia ca procedura de înregistrare a mărcii anterioare să fi fost
încheiată de cel puţin 5 ani la data introducerii acţiunii. În caz contrar, acţiunea se respinge.
(2) În cazul în care marca anterioară a fost utilizată doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a
fost înregistrată, aceasta se va considera înregistrată doar pentru acea parte de produse sau servicii.
(3) În cadrul acţiunilor în contrafacere întemeiate pe dispoziţiile art. 39, titularul unei mărci nu este îndreptăţit să
interzică utilizarea unei mărci înregistrate ulterior, dacă această marcă ulterioară nu ar putea fi anulată în conformitate
cu dispoziţiile art. 56 alin. (3), art. 58 şi art. 59.
(4) În cadrul acţiunilor în contrafacere întemeiate pe dispoziţiile art. 39, titularul unei mărci nu este îndreptăţit să
interzică utilizarea unei mărci a Uniunii Europene înregistrate ulterior în cazul în care această marcă ulterioară nu ar
putea fi anulată potrivit prevederilor art. 60 alin. (1), (3) sau (4), ale art. 61 alin. (1) sau (2) ori ale art. 64 alin. (2) din
Regulamentul privind marca Uniunii Europene.
(5) În cazul în care titularul unei mărci nu este îndreptăţit să interzică, potrivit prevederilor alin. (3) sau (4), utilizarea
unei mărci înregistrate ulterior, titularul mărcii ulterioare nu este îndreptăţit să interzică utilizarea mărcii anterioare, chiar
dacă acest drept anterior nu mai poate fi invocat împotriva mărcii ulterioare.
Art. 41
În cazul în care reproducerea unei mărci într-un dicţionar, într-o enciclopedie sau lucrare de referinţă similară pe suport
hârtie sau electronic creează impresia că aceasta constituie denumirea generică a produselor sau a serviciilor pentru
care este înregistrată marca, la cererea titularului mărcii, editorul se asigură de îndată că reproducerea mărcii este
însoţită de indicaţia că este o marcă înregistrată, iar în cazul lucrărilor pe suport hârtie, cel târziu în ediţia următoare a
lucrării.
Art. 42
(1) În cazul în care o marcă este înregistrată pe numele mandatarului sau al reprezentantului titularului acelei mărci,
fără consimţământul titularului, acesta din urmă este îndreptăţit să facă cel puţin unul dintre următoarele demersuri:
a) să se opună utilizării mărcii sale de către mandatarul sau reprezentantul său;
b) să solicite cesiunea mărcii în favoarea sa.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul în care mandatarul sau reprezentantul îşi justifică demersul.
(3) Cererea de cesiune în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) se depune potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) lit. d) în locul
unei cereri de anulare.
Art. 43
(1) Titularul mărcii poate cere ca terţilor să le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute la art. 39 numai după
publicarea înregistrării mărcii conform art. 32 alin. (4).
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(2) Pentru actele prevăzute la alin. (1), săvârşite ulterior publicării cererii de înregistrare a mărcii conform dispoziţiilor
art. 19, titularul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun.
Art. 44
(1) Dreptul asupra mărcii se epuizează, iar titularul nu poate interzice altor persoane folosirea acesteia pentru produse
care au fost puse în comerţ în Uniunea Europeană şi în Spaţiul Economic European sub această marcă de titularul însuşi
sau cu consimţământul său.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile dacă există motive temeinice care justifică opoziţia titularului la
comercializarea ulterioară a produselor, în special atunci când starea produselor este modificată sau alterată după
punerea lor în comerţ.
Art. 45
(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ utilizarea în activitatea sa comercială:
a) numele sau adresa terţului, în cazul în care terţul este o persoană fizică;
b) semne sau indicaţii care nu sunt distinctive sau care privesc felul, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea
geografică sau data fabricaţiei produsului ori a prestării serviciului sau alte caracteristici ale produselor sau serviciilor;
c) marca, dacă acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale
titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinaţiei unui
produs sau a unui serviciu, în special pentru accesorii sau piese de schimb.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiţia ca utilizarea de către un terţ a elementelor prevăzute la lit. a) - c) ale
acestuia să fie în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială.
CAPIT OLUL VII: T ransmiterea drepturilor asupra mărcii
Art. 46
(1) Drepturile asupra mărcii se pot transmite prin cesiune, licenţă, fuziune, pe cale succesorală, în baza unei hotărâri
judecătoreşti sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege pentru transferul dreptului de proprietate.
(2) Este, de asemenea, considerată transmitere de drepturi şi executarea silită a debitorului, titular al mărcii, efectuată
în condiţiile legii.
(3) Înscrierea transmiterii de drepturi asupra mărcilor aflate în litigiu se suspendă până la data rămânerii definitive a
hotărârilor judecătoreşti cu privire la acestea.
Art. 47
(1) Drepturile cu privire la marcă pot fi transmise prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comerţ în care
aceasta este încorporată. Cesiunea trebuie făcută în scris şi semnată de părţile contractante, sub sancţiunea nulităţii,
cu excepţia cazului în care rezultă dintr-o hotărâre judecătorească sau în urma executării unor obligaţii contractuale.
(2) Transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra mărcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile pentru
care marca este înregistrată sau numai pentru o parte dintre acestea; cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial
folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la care se referă.
(3) În cazul în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în totalitatea sa, această transmitere are ca efect şi
transferul drepturilor cu privire la marcă, cu excepţia cazurilor în care există o convenţie contrară sau aceasta rezultă în
mod evident din împrejurări. Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al
dreptului la marcă.
(4) Mărcile identice sau similare, aparţinând aceluiaşi titular şi care sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau
similare, nu pot fi transmise prin cesiune decât în totalitate şi numai către o singură persoană, sub sancţiunea nulităţii
actului de transmitere.
Art. 48
(1) Cererea de înscriere a cesiunii conţine informaţii privind identificarea mărcii, a noului titular, a produselor şi/sau
serviciilor la care se referă cesiunea şi va fi însoţită de actul doveditor al schimbării titularului mărcii. În plus, cererea va
cuprinde, dacă este cazul, informaţiile privind datele de identificare a mandatarului noului titular.
(2) OSIM poate refuza înscrierea cesiunii dacă rezultă în mod evident faptul că prin aceasta publicul este indus în
eroare cu privire la natura, calitatea sau originea geografică a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost
înregistrată, cu excepţia situaţiei în care cesionarul acceptă să limiteze cesiunea mărcii la produsele sau serviciile pentru
care marca nu este înşelătoare.
(3) La cererea uneia dintre părţi prezentată în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cu plata taxei prevăzute de lege, OSIM
înscrie cesiunea în Registrul mărcilor şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea este opozabilă
terţilor de la data publicării acesteia.
(4) În cazul în care condiţiile pentru înscrierea cesiunii nu sunt îndeplinite, OSIM informează solicitantul cu privire la
deficienţele constatate în termen de 30 de zile de la depunerea cererii conform alin. (1). Dacă deficienţele constatate
nu sunt remediate în termen de două luni de la primirea informării din partea oficiului, cererea de înscriere a cesiunii se
respinge.
(5) În situaţia unei cesiuni parţiale, orice cerere formulată de titularul iniţial aflată în curs de soluţionare este valabilă şi
în ceea ce priveşte marca rezultată în urma cesiunii parţiale. În cazul în care cererea este condiţionată de achitarea
unor taxe şi acestea au fost deja achitate de către titularul iniţial, noul titular nu este obligat să achite taxe
suplimentare pentru respectiva cerere.
Art. 49
(1) Titularul mărcii poate, în baza unui contract de licenţă, să autorizeze terţii să folosească marca pe întreg teritoriul
României sau pe o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele ori serviciile pentru care
marca a fost înregistrată. Licenţele pot fi exclusive sau neexclusive.
(2) Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de marcă împotriva licenţiatului care a încălcat clauzele contractului
de licenţă, în ceea ce priveşte durata utilizării, forma acoperită de înregistrare sub care marca poate fi utilizată, natura
produselor sau a serviciilor pentru care licenţa a fost acordată, teritoriul pe care marca poate fi utilizată, calitatea
produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licenţiat sub marca pentru care s-a acordat licenţa.
(3) Pe durata contractului de licenţă de marcă, licenţiatul este obligat:
a) să folosească, pentru produsele cărora li se aplică marca, numai marca ce face obiectul contractului de licenţă,
având totuşi libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este fabricantul acestora;
b) să pună menţiunea sub licenţă alături de marca aplicată pe produsele ce fac obiectul acesteia, conform contractului.
(4) Licenţele se înscriu în Registrul mărcilor, la cererea titularului mărcii sau a beneficiarului licenţei însoţită de actul
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doveditor, cu plata taxei prevăzute de lege, şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, conform
procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi. Licenţa este opozabilă terţilor de la data publicării
acesteia.
Art. 50
(1) Dacă în contractul de licenţă nu este stipulat altfel, licenţiatul nu poate introduce în justiţie o acţiune în contrafacere
fără consimţământul titularului mărcii.
(2) Titularul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune în contrafacere, dacă, după ce a notificat titularului mărcii
actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat.
(3) Când o acţiune în contrafacere a fost pornită de către titular, oricare dintre licenţiaţi poate să intervină în proces,
solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii.
(4) Lipsa înscrierii unei licenţe la OSIM nu afectează:
a) valabilitatea înregistrării mărcii care face obiect al licenţei ori cu privire la protecţia licenţei mărcii;
b) intervenţia într-o acţiune în contrafacere angajată de titular ori obţinerea, în cadrul acestei proceduri, de dauneinterese, ca urmare a contrafacerii unei mărci care face obiect al licenţei.
(5) Înscrierea licenţei nu este o condiţie pentru ca folosirea unei mărci de beneficiarul licenţei să poată fi considerată
echivalentul unui act de utilizare de către titular, în cadrul procedurilor referitoare la dobândirea, menţinerea validităţii ori
la apărarea drepturilor cu privire la acea marcă.
(6) Dispoziţiile alin. (1) - (3) sunt aplicabile şi persoanelor autorizate să utilizeze o marcă colectivă.
(7) În cazul în care persoanele autorizate să utilizeze o marcă colectivă au suferit prejudicii în urma utilizării
neautorizate a acesteia, titularul mărcii colective este îndreptăţit să ceară, în numele lor, repararea prejudiciului.
Art. 51
(1) O marcă poate, independent de întreprindere, să facă obiectul unui drept real ori să facă obiectul unor măsuri de
executare silită.
(2) Înscrierea în Registrul mărcilor a drepturilor reale şi a măsurilor de executare silită se face la cererea persoanei
interesate însoţită de documente justificative, cu plata taxei legale prevăzute pentru înscrierea transmiterilor de
drepturi, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(3) În situaţia în care titularul mărcii intră în procedura insolvenţei, la cererea oricărei persoane interesate însoţită de
documente justificative, OSIM face menţiune despre aceasta în Registrul mărcilor.
Art. 52
Dispoziţiile art. 46-51 se aplică în mod corespunzător şi cererilor de înregistrare a mărcilor.
Art. 53
Înscrierile în Registrul mărcilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 46-52 pot fi modificate sau radiate, cu
plata taxelor legale, la cererea persoanei interesate, însoţită de documentele justificative corespunzătoare.
CAPIT OLUL VIII: Stingerea drepturilor asupra mărcilor
Art. 54
(1) Titularul poate să renunţe la marcă pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru
care marca a fost înregistrată.
(2) Renunţarea la marcă se declară în scris la OSIM de către titularul mărcii sau de către persoana împuternicită de
acesta, iar drepturile asupra mărcii se sting, cu privire la produsele şi serviciile la care marca se referă, la data înscrierii
renunţării în Registrul mărcilor.
(3) Dacă o licenţă a fost înregistrată, renunţarea la marcă este înscrisă numai dacă titularul mărcii probează că a
notificat licenţiatului despre intenţia de a renunţa la marcă.
(4) În situaţia în care sunt înscrise în Registrul mărcilor garanţii reale sau măsuri de executare silită, renunţarea la
marcă nu poate fi înscrisă decât cu acordul beneficiarului garanţiei sau după radierea înscrierii măsurilor de executare
silită.
Art. 55
(1) Orice persoană interesată poate solicita oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii decăderea titularului din
drepturile conferite de marcă dacă:
a) într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare, marca nu a făcut
obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost
înregistrată şi dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată;
b) după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, desemnarea uzuală în comerţ a
produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată;
c) după data înregistrării şi ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimţământul acestuia, marca a devenit
susceptibilă a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau provenienţa geografică a produselor
ori serviciilor pentru care a fost înregistrată;
d) marca a fost înregistrată pe numele unei persoane neavând calitatea prevăzută la art. 3 lit. h) şi i).
(2) Este asimilată folosirii efective a mărcii:
a) utilizarea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul
distinctiv al acesteia, indiferent dacă marca în forma utilizată este sau nu înregistrată în numele titularului;
b) imposibilitatea folosirii mărcii din circumstanţe independente de voinţa titularului, cum ar fi restricţiile la import sau ca
urmare a altor dispoziţii ale autorităţilor publice vizând produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată;
c) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalaje exclusiv în vederea exportului;
d) folosirea mărcii de către un terţ având consimţământul titularului sau de către orice persoană abilitată să utilizeze o
marcă colectivă sau o marcă de certificare, fiind considerată ca folosire a mărcii de către însuşi titularul acesteia.
(3) Titularul nu poate fi decăzut din drepturile sale dacă, în perioada de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit.
a) şi până la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv. Totuşi, dacă începerea sau reluarea folosirii
mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de prezentarea în justiţie a cererii de decădere, folosirea mărcii nu este luată în
considerare dacă pregătirile pentru începerea sau reluarea folosirii au intervenit numai după ce titularul a luat la
cunoştinţă de faptul că ar putea fi introdusă o cerere de decădere.
(4) Dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia şi poate fi făcută prin orice mijloc de probă.
(5) Decăderea produce efecte de la data introducerii cererii de decădere. La cererea uneia dintre părţi, poate fi stabilită
o dată anterioară de la care a intervenit unul din motivele de decădere.
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(6) Marca se radiază din Registrul mărcilor şi menţiunea radierii se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Art. 56
(1) Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută în perioada de protecţie a mărcii de către orice persoană interesată,
pentru oricare dintre următoarele motive:
a) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1);
b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) sau (3);
c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă.
(2) O cerere de anulare a înregistrării unei mărci poate fi depusă pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu
condiţia ca toate acestea să aparţină aceluiaşi titular.
(3) Cererea de anulare întemeiată pe o marcă anterioară nu este admisă dacă nu ar fi fost admisă la data depunerii
cererii de marcă ulterioară sau la data de prioritate a mărcii ulterioare, pe baza unuia dintre următoarele motive:
a) marca anterioară, care poate fi anulată pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) - d), nu a
dobândit un caracter distinctiv potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiaşi articol;
b) cererea de anulare este întemeiată pe dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b), iar marca anterioară nu a dobândit încă un
caracter suficient de distinctiv pentru a susţine existenţa unui risc de confuzie în sensul acestor dispoziţii;
c) cererea de anulare este întemeiată pe dispoziţiile art. 6 alin. (3) lit. a), iar marca anterioară nu a dobândit încă un
renume în sensul acestor dispoziţii.
(4) Anularea înregistrării mărcii va avea efect retroactiv, începând cu data depozitului reglementar al mărcii.
Art. 57
Anularea înregistrării mărcii potrivit prevederilor art. 56, 66 sau 73, precum şi decăderea din drepturi a titularului mărcii
potrivit prevederilor art. 55, 65 sau 74 pot fi solicitate:
a) pe cale judiciară, la Tribunalul Bucureşti; sau
b) pe cale administrativă, la OSIM.*)
____
*)Dispoziţiile art. 471 lit. b), devenit art. 57 lit. b) în forma republicată, intră în vigoare la data de 14 ianuarie 2023,
potrivit prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 112/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998
privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 august 2020.
Art. 58
(1) Titularul unei mărci anterioare dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (2) sau al unui semn ori drept anterior dintre cele
prevăzute la alin. (3) lit. a), c) sau e) al aceluiaşi articol, care a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani utilizarea în
România sau în Uniunea Europeană, după caz, a unei mărci ulterioare, având cunoştinţă despre această utilizare, nu
poate să ceară anularea şi nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pentru produsele şi serviciile pentru care această
marcă ulterioară a fost utilizată, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credinţă.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), titularul mărcii ulterior înregistrate nu se poate opune utilizării mărcii anterioare sau
semnului anterior, chiar dacă acestea nu mai pot fi invocate împotriva mărcii ulterioare.
Art. 59
(1) În cadrul procedurii de anulare a înregistrării unei mărci în care este invocată existenţa unei mărci înregistrate cu o
dată de depunere sau cu o dată de prioritate anterioară, la cererea titularului mărcii ulterioare, titularul mărcii anterioare
prezintă dovada că, în perioada de 5 ani care precedă data depunerii cererii de anulare, marca anterioară a fost
utilizată în mod efectiv, în condiţiile prevăzute la art. 55, pentru produsele sau serviciile pentru care marca este
înregistrată şi care sunt invocate în cererea de anulare sau că există motive întemeiate pentru neutilizare, cu condiţia
ca procedura de înregistrare a mărcii anterioare să fi fost încheiată cu cel puţin 5 ani anterior datei depunerii cererii de
anulare.
(2) În cazul în care, la data depunerii sau la data de prioritate a mărcii ulterioare, perioada de 5 ani în care marca
anterioară ar fi trebuit să fie utilizată efectiv, astfel cum se prevede la art. 55, a expirat, titularul mărcii anterioare
prezintă, pe lângă dovada prevăzută la alin. (1), dovada că marca anterioară a fost utilizată în mod efectiv în perioada
de 5 ani care precedă data de depunere sau data de prioritate a mărcii ulterioare ori că au existat motive întemeiate
pentru neutilizare.
(3) În absenţa dovezilor prevăzute la alin. (1) şi (2), o cerere de anulare întemeiată pe existenţa unei mărci anterioare
se respinge.
(4) În cazul în care marca anterioară a fost utilizată, în condiţiile prevăzute la art. 55, doar pentru o parte dintre
produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta se consideră înregistrată, în sensul examinării cererii de
anulare, doar pentru acea parte de produse sau servicii.
(5) Dispoziţiile alin. (1) - (4) se aplică şi în situaţia în care marca anterioară este o marcă a Uniunii Europene, caz în
care utilizarea efectivă a acesteia se stabileşte în conformitate cu art. 18 din Regulamentul privind marca Uniunii
Europene.
Art. 60
(1) Dacă un motiv de decădere sau de nulitate există numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care
marca a fost înregistrată, decăderea sau nulitatea va produce efecte numai cu privire la aceste produse sau servicii.
(2) În cazul în care pentru o marcă a Uniunii Europene este invocată senioritatea unei mărci naţionale sau a unei mărci
înregistrate potrivit prevederilor unor acorduri internaţionale, anularea mărcii sau decăderea din drepturi a titularului
acestei mărci care stă la baza invocării seniorităţii poate fi pronunţată şi după momentul la care marca a făcut obiectul
renunţării sau a expirat, cu condiţia ca anularea mărcii care stă la baza invocării seniorităţii sau decăderea din drepturi a
titularului acesteia să fi putut fi pronunţată la momentul renunţării sau expirării. În acest caz, senioritatea încetează să
producă efecte.
Art. 61
(1) Anularea înregistrării unei mărci sau decăderea titularului din drepturi, solicitate pe cale administrativă la OSIM, se
soluţionează de către o comisie de specialitate din cadrul OSIM ai cărei membri au ca atribuţii doar soluţionarea
cererilor de anulare şi decădere, fără a fi implicaţi în nicio altă procedură desfăşurată la nivelul OSIM în privinţa mărcilor
şi fără a interfera cu activitatea Comisiei de contestaţii din cadrul OSIM, formată din trei membri cu experienţă în
domeniul juridic, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi. **)
_____
**)Dispoziţiile art. 491 , devenit art. 61 în forma republicată, intră în vigoare la data de 14 ianuarie 2023, potrivit
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prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 112/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind
mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 august 2020.
(2) Hotărârile motivate ale comisiei prevăzute la alin. (1) se comunică părţilor în termen de 3 luni de la pronunţare şi
pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bucureşti.
(3) Hotărârea Tribunalului Bucureşti de soluţionare a contestaţiei prevăzute la alin. (2) este supusă numai apelului la
Curtea de Apel Bucureşti.
CAPIT OLUL IX: Mărci colective
Art. 62
(1) Asociaţiile de fabricanţi, producători, prestatori de servicii sau comercianţi care, în conformitate cu legislaţia care li
se aplică, au capacitatea, în nume propriu, să fie titulari de drepturi şi obligaţii, de a încheia contracte sau de a întocmi
alte acte juridice şi de a sta în justiţie, precum şi persoanele juridice de drept public pot solicita la OSIM înregistrarea de
mărci colective.
(2) Solicitantul înregistrării unei mărci colective va depune, odată cu cererea de înregistrare sau cel târziu în termen de
30 de zile de la data notificării de către OSIM, un regulament de utilizare a mărcii colective. Cererea va fi supusă
cerinţelor prevăzute la art. 9 şi 10.
(3) În regulamentul de folosire a mărcii colective solicitantul cererii de înregistrare a mărcii va indica persoanele
autorizate să folosească marca colectivă, condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a deveni membru al asociaţiei,
condiţiile de folosire a mărcii, motivele pentru care această utilizare poate fi interzisă unui membru al asociaţiei, precum
şi sancţiunile care pot fi aplicate de asociaţie.
(4) Regulamentul de folosire a mărcii colective poate să prevadă că marca colectivă nu poate fi transmisă de către
titular decât cu acordul tuturor membrilor asociaţiei.
Art. 63
(1) În afara motivelor de respingere prevăzute pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale, cu excepţia
prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) privind semnele sau indicaţiile care pot servi pentru desemnarea în comerţ a
provenienţei geografice a produselor sau a serviciilor, o marcă colectivă este respinsă la înregistrare, dacă:
a) solicitantul nu are calitatea prevăzută la art. 62 alin. (1);
b) nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 3 lit. e), art. 62 alin. (2) sau (3);
c) regulamentul de utilizare a mărcii este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.
(2) Cererea de înregistrare a mărcii colective se respinge şi în cazul în care există riscul ca publicul să fie indus în eroare
în ceea ce priveşte caracterul sau semnificaţia mărcii şi, mai ales, dacă există probabilitatea ca aceasta să nu fie
considerată o marcă colectivă.
(3) Cererea nu se respinge în cazul în care solicitantul îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin. (1) şi (2), ca urmare a
modificării regulamentului de utilizare a mărcii colective.
(4) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii colective, orice persoană fizică sau
juridică şi orice grup sau organism care reprezintă fabricanţii, producătorii, furnizorii de servicii, comercianţii sau
consumatorii pot formula observaţii scrise privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz
prevăzute la art. 5 alin. (1) şi pentru motivele de respingere prevăzute la alin. (1) şi (2).
(5) Persoanele şi grupurile sau organismele prevăzute la alin. (4) nu dobândesc calitatea de parte în procedura de
examinare a cererii de înregistrare a mărcii.
(6) După publicarea mărcii colective şi a regulamentului de utilizare a acestei mărci, titularul unei mărci anterioare sau
al unei mărci notorii, precum şi al unui drept anterior dobândit cu privire la imaginea ori la numele patronimic al
acestuia, la o indicaţie geografică protejată, la un desen sau un model protejat ori la un drept de autor, precum şi orice
altă persoană interesată pot formula la OSIM, în termenul prevăzut la art. 26 alin. (1), opoziţie la înregistrarea mărcii
colective.
(7) Marca colectivă constituită din semne sau indicaţii care pot servi pentru desemnarea, în comerţ, a provenienţei
geografice a produselor sau a serviciilor nu îndreptăţeşte titularul să interzică unui terţ utilizarea în cursul schimbului
comercial a acestor semne sau indicaţii, atât timp cât sunt folosite de către terţ conform practicilor loiale în domeniul
industrial sau comercial. O astfel de marcă nu poate fi opusă unui terţ care este îndreptăţit să utilizeze o denumire
geografică.
Art. 64
(1) Titularul mărcii colective trebuie să comunice la OSIM orice modificare a regulamentului de folosire a mărcii.
(2) Modificarea regulamentului de folosire a mărcii produce efecte numai de la data înscrierii modificării în Registrul
mărcilor. Modificarea nu este prevăzută în registru, dacă regulamentul de utilizare a mărcii modificat nu corespunde
cerinţelor prevăzute la art. 62 alin. (2) şi (3) şi art. 63 alin. (1) şi (2).
Art. 65
(1) Pe lângă motivele de decădere prevăzute la art. 55 alin. (1), orice persoană interesată poate cere, oricând în
perioada de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de o marcă colectivă, când:
a) titularul a utilizat marca în alte condiţii decât cele prevăzute în regulamentul de utilizare sau, după caz, în modificările
acestuia înscrise în registru ori nu a luat măsuri adecvate pentru a preveni o astfel de utilizare;
b) modul în care marca a fost utilizată de către persoanele abilitate a avut drept consecinţă posibilitatea ca marca să
inducă publicul în eroare în sensul art. 63 alin. (2);
c) modificarea regulamentului de utilizare a mărcii a fost prevăzută în registru prin încălcarea dispoziţiilor art. 64 alin.
(2), cu excepţia cazului în care titularul mărcii respectă, printr-o nouă modificare a regulamentului de utilizare, condiţiile
stabilite de articolul respectiv.
(2) Dispoziţiile art. 55 alin. (2) - (6) se aplică în mod corespunzător.
Art. 66
(1) Orice persoană interesată poate cere anularea înregistrării unei mărci colective, dacă există unul dintre motivele
prevăzute la art. 56 alin. (1), cu excepţia prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d), privind semnele sau indicaţiile care pot servi
pentru desemnarea, în comerţ, a provenienţei geografice a produselor sau a serviciilor, sau dacă marca a fost
înregistrată cu nerespectarea cerinţelor prevăzute la art. 63 alin. (1) şi (2).
(2) Dispoziţiile art. 63 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(3) Cerinţele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) sunt îndeplinite atunci când o marcă colectivă este utilizată în mod
efectiv de către orice persoană abilitată să utilizeze această marcă.
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Art. 67
Mărcile colective sunt supuse regimului mărcilor individuale, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel.
CAPIT OLUL X: Mărci de certificare
Art. 68
(1) Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv instituţiile, autorităţile şi organismele de drept public, poate solicita la
OSIM înregistrarea unei mărci de certificare, cu condiţia ca persoanele respective să nu desfăşoare o activitate
economică ce implică furnizarea de produse sau servicii de tipul celor certificate.
(2) Înregistrarea unei mărci de certificare nu poate fi obţinută în cazul în care solicitantul nu are competenţa de a
certifica produsele sau serviciile pentru care urmează să fie înregistrată marca.
Art. 69
(1) Solicitantul înregistrării unei mărci de certificare va depune, odată cu cererea de înregistrare, prezentată conform
art. 9, ori cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data notificării de către OSIM:
a) regulamentul de folosire a mărcii de certificare;
b) autorizaţia sau documentul din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare ori, dacă este cazul,
dovada înregistrării mărcii de certificare în ţara de origine.
(2) Regulamentul va indica persoanele autorizate să utilizeze marca, elementele şi caracteristicile care trebuie să fie
certificate prin marcă, modul în care autoritatea competentă de certificare trebuie să verifice aceste caracteristici şi să
supravegheze folosirea mărcii, taxele care trebuie plătite pentru folosirea mărcii, procedurile de reglementare a
diferendelor.
(3) Orice persoană fizică sau juridică, furnizor de produse ori prestator de servicii, poate fi autorizată să folosească
marca de certificare sub condiţia respectării prevederilor regulamentului de folosire a mărcii de certificare.
(4) Titularul mărcii de certificare va autoriza persoanele îndreptăţite să folosească marca pentru produsele sau
serviciile care prezintă caracteristicile comune, garantate prin regulamentul de folosire a mărcii.
(5) Dispoziţiile art. 19 se aplică în mod corespunzător.
Art. 70
(1) În afara motivelor de respingere prevăzute pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale, cu excepţia
prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d), privind semnele sau indicaţiile care pot servi pentru desemnarea, în comerţ, a
provenienţei geografice a produselor sau a serviciilor, o marcă de certificare este respinsă la înregistrare şi pentru
nerespectarea dispoziţiilor art. 3 lit. f) şi ale art. 68 şi 69.
(2) Marca de certificare constituită din semne sau indicaţii care pot servi pentru desemnarea, în comerţ, a provenienţei
geografice a produselor sau a serviciilor nu îndreptăţeşte titularul să interzică unui terţ utilizarea în cursul schimbului
comercial a acestor semne sau indicaţii, atât timp cât sunt utilizate de către terţ conform practicilor loiale în domeniul
industrial sau comercial. O astfel de marcă nu poate fi opusă unui terţ care este îndreptăţit să utilizeze o denumire
geografică.
Art. 71
(1) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii de certificare, orice persoană fizică sau
juridică şi orice grup sau organism care reprezintă fabricanţii, producătorii, furnizorii de servicii, comercianţii sau
consumatorii pot formula observaţii scrise privind cererea de înregistrare a mărcii pentru neîndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art. 3 lit. f), art. 5 alin. (1) şi art. 68.
(2) Persoanele şi grupurile sau organismele prevăzute la alin. (1) nu dobândesc calitatea de parte în procedura de
examinare a cererii de înregistrare a mărcii.
Art. 72
(1) După publicarea admiterii cererii de înregistrare a mărcii şi a regulamentului de utilizare a acesteia, titularul unei
mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum şi al unui drept anterior dobândit cu privire la imaginea ori la numele
patronimic al acestuia, la o indicaţie geografică protejată, la un desen sau un model protejat ori la un drept de autor,
precum şi orice persoană interesată pot formula la OSIM, în termenul prevăzut la art. 26 alin. (1), opoziţie la
înregistrarea mărcii de certificare.
(2) Dacă utilizatorii unei mărci de certificare nu respectă regulamentul, titularul poate să retragă autorizaţia de a utiliza
marca sau să aplice alte sancţiuni prevăzute în regulament.
Art. 73
(1) Orice persoană interesată poate cere anularea înregistrării mărcii de certificare, oricând în perioada de protecţie a
acesteia, dacă:
a) există unul dintre motivele prevăzute la art. 56 alin. (1), cu excepţia prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d), privind
semnele sau indicaţiile care pot servi pentru desemnarea, în comerţ, a provenienţei geografice a produselor sau a
serviciilor;
b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea prevederilor art. 3 lit. f);
c) marca a fost înregistrată cu nerespectarea cerinţelor prevăzute la art. 68 şi art. 69 alin. (1) - (3).
(2) Cerinţele prevăzute la art. 55 sunt îndeplinite atunci când o marcă de certificare este utilizată în mod efectiv de
către orice persoană abilitată să utilizeze această marcă.
Art. 74
(1) Orice persoană interesată poate solicita oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii de certificare decăderea
titularului din drepturile conferite de marcă, dacă:
a) într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare, marca nu a făcut
obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost
înregistrată şi dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată;
b) după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, desemnarea uzuală în comerţ a
produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată;
c) după data înregistrării şi ca urmare a utilizării mărcii de către titular sau cu consimţământul acestuia, marca a devenit
susceptibilă a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau provenienţa geografică a produselor
ori serviciilor pentru care a fost înregistrată.
(2) Dispoziţiile art. 55 alin. (2) - (6) se aplică în mod corespunzător.
Art. 75
(1) Drepturile cu privire la marca de certificare nu pot fi transmise de către titularul mărcii.
pag. 13

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Legea 84/1998 M.Of. 856 din 18-sep-2020

(2) Transmiterea dreptului asupra mărcii de certificare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
Art. 76
Când o marcă de certificare a încetat să mai fie protejată, ea nu poate fi nici depusă, nici utilizată înainte de expirarea
unui termen de 10 ani de la data încetării protecţiei.
Art. 77
(1) Mărcile de certificare sunt supuse regimului mărcilor individuale, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel.
(2) Taxele prevăzute de lege pentru mărcile colective se aplică şi mărcilor de certificare.
CAPIT OLUL XI: Înregistrarea internaţională a mărcilor
Art. 78
Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi înregistrărilor internaţionale ale mărcilor, efectuate conform Aranjamentului de la
Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, care îşi extind efectele lor în România, afară de cazul în care prin aceste
convenţii nu se prevede altfel.
Art. 79
Cererea de înregistrare internaţională pentru o marcă înscrisă în Registrul mărcilor, conform Aranjamentului de la
Madrid, precum şi cererea de înregistrare internaţională pentru o marcă depusă sau scrisă în Registrul mărcilor,
conform Protocolului referitor la Aranjament, va fi examinată de OSIM, cu plata taxei prevăzute de lege.
CAPIT OLUL XII: Marca Uniunii Europene
Art. 80
(1) O cerere de marcă a Uniunii Europene sau o marcă a Uniunii Europene poate fi transformată într-o cerere de
marcă naţională în condiţiile art. 139-141 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, cu plata taxelor pentru
procedura de examinare a unei cereri naţionale prevăzute de lege.
(2) OSIM notifică solicitantului necesitatea achitării taxelor de depunere şi publicare şi a desemnării unui mandatar, în
situaţiile în care aceasta este obligatorie, acordând un termen de două luni care curge de la data notificării.
(3) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea cererii.
Art. 81
Dispoziţiile art. 103-105 şi ale art. 107 sunt aplicabile şi încălcărilor aduse drepturilor titularului unei mărci a Uniunii
Europene.
Art. 82
(1) Litigiile având ca obiect mărci ale Uniunii Europene, pentru care Regulamentul privind marca Uniunii Europene
atribuie competenţa tribunalelor de mărci ale Uniunii Europene, sunt de competenţa Tribunalului Bucureşti, care judecă
în primă instanţă.
(2) În vederea executării în România a hotărârilor emise de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală,
executorii conform art. 110 alin. (1) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, verificarea autenticităţii este de
competenţa Tribunalului Bucureşti.
CAPIT OLUL XIII: Indicaţii geografice
Art. 83
(1) Indicaţiile geografice ale produselor sunt protejate în România prin înregistrarea acestora la OSIM, potrivit prezentei
legi sau convenţiilor internaţionale la care România este parte, şi pot fi folosite numai de persoanele care produc sau
comercializează produsele pentru care aceste indicaţii au fost înregistrate.
(2) Nu sunt supuse procedurii de înregistrare, stabilită de prezenta lege, indicaţiile geografice care au dobândit sau vor
dobândi protecţie pe calea unor convenţii bilaterale sau multilaterale încheiate de România.
(3) Lista indicaţiilor geografice a căror protecţie este recunoscută în România, pe baza convenţiilor prevăzute la alin.
(2), va fi înscrisă la OSIM în Registrul indicaţiilor geografice şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Art. 84
(1) Au calitatea de a solicita OSIM înregistrarea unei indicaţii geografice asociaţiile de producători care desfăşoară o
activitate de producţie în zona geografică, pentru produsele indicate în cerere.
(2) Înregistrarea unei indicaţii geografice poate fi cerută la OSIM, direct sau prin mandatar, şi este supusă taxei
prevăzute de lege.
(3) Cererea de înregistrare a unei indicaţii geografice conţine elementele prevăzute în regulamentul*) de aplicare a
prezentei legi.
____
*)A se vedea nota de subsol de la art. 9 alin. (4).
(4) În termen de 3 luni de la depunere, OSIM examinează cererea şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 86 şi 87.
Art. 85
(1) Cererea de înregistrare a indicaţiei geografice se publică în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a
prezentei legi.
(2) În termen de două luni de la publicarea cererii, orice persoană interesată poate face opoziţie la înregistrarea
indicaţiei geografice.
(3) Opoziţia la înregistrarea unei indicaţii geografice se soluţionează conform prevederilor referitoare la marcă.
Art. 86
OSIM înregistrează indicaţiile geografice şi acordă solicitantului dreptul de utilizare a acestora după ce autoritatea
publică centrală de specialitate sau, după caz, autoritatea competentă din ţara de origine a solicitantului certifică:
a) indicaţia geografică a produsului, care urmează a fi înregistrată;
b) produsele care pot fi comercializate sub această indicaţie;
c) aria geografică de producţie;
d) caracteristicile şi condiţiile de obţinere pe care trebuie să le îndeplinească produsele pentru a putea fi comercializate
sub această indicaţie.
Art. 87
Sunt excluse de la înregistrare indicaţiile geografice care:
a) nu sunt conforme dispoziţiilor art. 3 lit. g);
b) sunt denumiri generice ale produselor;
c) sunt susceptibile de a induce publicul în eroare asupra naturii, originii, modului de obţinere şi calităţii produselor;
d) sunt contrare bunelor moravuri sau ordinii publice.
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Art. 88
(1) Dacă cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, OSIM decide înregistrarea indicaţiei geografice în Registrul
indicaţiilor geografice şi acordarea dreptului de utilizare a acesteia solicitantului.
(2) Dreptul de folosire a indicaţiei geografice, dobândit prin înregistrarea acesteia, aparţine membrilor asociaţiei înscrişi
în lista comunicată la OSIM.
Art. 89
(1) În termen de două luni de la data deciziei de înregistrare a indicaţiei geografice, aceasta este înscrisă în Registrul
indicaţiilor geografice.
(2) Înscrierea unei indicaţii geografice în Registrul indicaţiilor geografice şi eliberarea către solicitant a certificatului de
înregistrare a indicaţiei geografice şi de acordare a dreptului de utilizare a acesteia sunt supuse taxelor prevăzute de
lege.
Art. 90
Înregistrarea unei indicaţii geografice pe numele unei asociaţii de producători nu constituie obstacol la înregistrarea
aceleiaşi indicaţii de către orice altă asociaţie având calitatea cerută la art. 84.
Art. 91
(1) Durata de protecţie a indicaţiilor geografice curge de la data depunerii cererii la OSIM şi este nelimitată.
(2) Dreptul de utilizare a indicaţiei geografice se acordă solicitantului pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de
reînnoire nelimitată, dacă se menţin condiţiile în care acest drept a fost dobândit.
(3) Cererea de reînnoire este supusă taxei prevăzute de lege.
Art. 92
Persoanele autorizate să folosească o indicaţie geografică pentru anumite produse au dreptul să o folosească în
circuitul comercial, aplicată numai pe aceste produse, în documente însoţitoare, reclame, prospecte, şi pot să aplice
menţiunea indicaţie geografică înregistrată.
Art. 93
(1) Este interzisă folosirea unei indicaţii geografice sau imitarea ei de către persoane neautorizate, chiar dacă se indică
originea reală a produselor ori dacă se adaugă menţiuni ca: gen, tip, imitaţie şi altele asemenea.
(2) Persoanele autorizate de OSIM să utilizeze o indicaţie geografică pentru vinuri sau pentru produse spirtoase pot să
interzică folosirea acestei indicaţii de către orice altă persoană pentru vinuri sau pentru produse spirtoase care nu sunt
originare din locul sugerat de indicaţia geografică respectivă, chiar în cazurile în care originea adevărată a produsului
este menţionată expres ori în cazurile în care indicaţia geografică este utilizată în traducere sau este însoţită de
expresii, cum sunt: de genul, de tipul şi altele asemenea.
Art. 94
Autoritatea publică centrală de specialitate poate proceda, din oficiu sau la sesizarea unei persoane interesate, la
controlul produselor puse în circulaţie sub indicaţia geografică înregistrată.
Art. 95
Dreptul de folosire a unei indicaţii geografice nu poate să facă obiectul niciunei transmiteri.
Art. 96
(1) Pe întreaga durată de protecţie a indicaţiei geografice oricare persoană interesată poate cere Tribunalului Bucureşti
anularea înregistrării acesteia, dacă înregistrarea indicaţiei geografice s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 86 şi
87.
(2) Pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi a caracteristicilor specifice produselor din zona la care se referă
indicaţia geografică, autoritatea publică centrală de specialitate sau oricare altă persoană interesată poate solicita
Tribunalului Bucureşti decăderea din drepturi a persoanelor autorizate de OSIM să folosească indicaţia geografică
înregistrată.
(3) Sentinţa Tribunalului Bucureşti rămasă definitivă se comunică OSIM de către persoana interesată. OSIM radiază
indicaţia geografică din Registrul indicaţiilor geografice şi publică radierea acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate
Industrială, în termen de două luni de la comunicare.
CAPIT OLUL XIV: Apărarea drepturilor asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice
Art. 97
(1) Deciziile OSIM privind cererile de înregistrare a mărcilor, precum şi cererile de înregistrare privind indicaţiile
geografice pot fi contestate la acest oficiu de partea interesată, în termen de 30 de zile de la comunicare, cu plata
taxei legale.
(2) Deciziile OSIM privind înscrierea transmiterilor de drepturi în Registrul mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de
persoanele interesate, în termen de 30 de zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora.
(3) Contestaţiile formulate conform prevederilor alin. (1) şi (2) se soluţionează de o comisie de contestaţii din cadrul
Direcţiei juridice a OSIM, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art. 98
Dacă înregistrarea unei mărci, reînnoirea înregistrării sau înscrierea unei modificări în Registrul mărcilor a fost efectuată
în mod evident din eroare materială, OSIM poate, în termen de maximum două luni, cu începere de la data înregistrării
sau de la data înscrierii, după caz, să revoce motivat înregistrarea, reînnoirea sau înscrierea modificării efectuate;
revocarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Art. 99
(1) Hotărârea comisiei de contestaţii, motivată, se comunică părţilor în termen de 3 luni de la pronunţare şi poate fi
atacată cu contestaţie la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea Tribunalului
Bucureşti este supusă numai apelului la Curtea de Apel Bucureşti.
(2) Hotărârile pronunţate în cazurile prevăzute la art. 39, art. 57 lit. a) şi art. 96 pot fi atacate cu apel.
Art. 100
Pentru procedurile derulate de OSIM potrivit prevederilor prezentei legi, părţile sau reprezentaţii acestora desemnează
o adresă oficială pentru toate comunicările cu OSIM.
Art. 101
(1) La cererea instanţei judecătoreşti, OSIM este obligat să înainteze acesteia actele, documentele şi informaţiile
necesare judecării cauzei cu care a fost învestită.
(2) În toate litigiile privind mărcile citarea titularilor este obligatorie.
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Art. 102
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă săvârşirea, fără drept, a
următoarelor fapte:
a) contrafacerea unei mărci;
b) punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse
identice ori similare;
c) punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauză este
originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine.
(2) Prin contrafacerea unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără consimţământul titularului de către terţi, în
activitatea comercială, a unui semn:
a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;
b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor ori a
serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în
percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul;
c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată,
când aceasta a dobândit un renume în România şi dacă prin folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea
profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.
(3) Prin punerea în circulaţie se înţelege oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau,
după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, precum şi importul, exportul sau tranzitul produselor sub
acest semn.
(4) Faptele prevăzute la alin. (1) nu constituie infracţiuni dacă au fost săvârşite înainte de data publicării mărcii.
(5) În cazul infracţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a), împăcarea înlătură răspunderea penală.
Art. 103
(1) Dacă titularul dreptului de proprietate industrială asupra unei mărci ori unei indicaţii geografice sau orice altă
persoană care exercită dreptul de proprietate industrială cu consimţământul titularului face dovada credibilă că dreptul
de proprietate industrială asupra mărcii ori indicaţiei geografice face obiectul unei acţiuni ilicite, actuale sau iminente şi
că această acţiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate să ceară instanţei judecătoreşti luarea unor
măsuri provizorii.
(2) Instanţa judecătorească poate să dispună în special:
a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie;
b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 280/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Dispoziţiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispoziţiile Codului de procedură civilă privitoare la măsurile
provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală.
(4) Măsurile provizorii pot fi dispuse şi împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de către un terţ pentru
a încălca un drept protejat prin prezenta lege.
Art. 104
Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea faptelor prevăzute la art. 102, persoanele vinovate pot fi obligate la
despăgubiri, potrivit dreptului comun.
Art. 105
(1) Instanţa va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente probatorii de care dispune, pentru a dovedi că
este deţinătorul dreptului ce a fost încălcat ori a cărui încălcare a fost inevitabilă.
(2) În cazurile în care mijloacele de probă în susţinerea pretenţiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului, instanţa
va putea să ordone ca probele să fie produse de către pârât, sub condiţia garantării confidenţialităţii informaţiilor,
potrivit legii.
(3) Instanţa poate dispune ca reclamantul să plătească toate daunele cauzate pârâtului ca urmare a exercitării abuzive
a drepturilor procedurale cu privire la marca sau indicaţia geografică protejată.
Art. 106
Titularul mărcii sau, după caz, autoritatea publică centrală de specialitate implicată poate solicita instanţei obligarea
autorului încălcării dreptului la furnizarea de informaţii imediate privind provenienţa şi circuitele de distribuire a mărfurilor
ilegal marcate, precum şi informaţii despre identitatea fabricantului ori comerciantului, cantitatea de marfă fabricată,
livrată, primită sau comandată.
Art. 107
Competenţele vamale cu privire la asigurarea respectării drepturilor asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice protejate
aparţin Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit legii.
CAPIT OLUL XV: Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
Art. 108
OSIM este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, unica autoritate care asigură pe teritoriul României
protecţia mărcilor şi indicaţiilor geografice, potrivit prezentei legi.
Art. 109
În domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice, OSIM are următoarele atribuţii:
a) ia în evidenţă, examinează şi publică cererile de înregistrare a mărcii;
b) examinează mărcile înregistrate sau depuse spre înregistrare la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale,
conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, recunoscând sau refuzând protecţia
acestora pe teritoriul României;
c) ia în evidenţă şi publică cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice şi acordă protecţie acestora pe teritoriul
României;
d) eliberează certificate de înregistrare a mărcilor;
e) eliberează certificate de înregistrare a indicaţiilor geografice şi acordă dreptul de utilizare a acestora;
f) organizează şi ţine Registrul mărcilor şi Registrul indicaţiilor geografice;
g) eliberează certificate de prioritate pentru mărci;
h) efectuează cercetări prealabile înregistrării unei mărci;
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i) administrează, conservă şi dezvoltă colecţia naţională de mărci şi de indicaţii geografice şi realizează baza de date
informative în domeniu;
j) întreţine relaţii cu organe guvernamentale similare şi organizaţii regionale de proprietate industrială; reprezintă
România în organizaţii internaţionale de specialitate;
k) dezvoltă relaţii de cooperare cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, precum şi cu alte oficii de
proprietate intelectuală pentru a promova convergenţa practicilor şi a instrumentelor legate de examinarea şi
înregistrarea mărcilor;
l) editează publicaţia oficială privind mărcile şi indicaţiile geografice ale produselor şi asigură schimbul de publicaţii cu
administraţiile naţionale similare străine şi cu organismele şi organizaţiile internaţionale de profil;
m) informează Comisia Europeană cu privire la dispoziţiile naţionale adoptate în scopul transpunerii Directivei (UE)
2015/2.436 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislaţiilor statelor
membre cu privire la mărci (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 336 din 23
decembrie 2015;
n) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.
Art. 110
(1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege OSIM solicită şi prelucrează date cu caracter personal.
(2) În sensul prezentei legi, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE), seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.
CAPIT OLUL XVI: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 111
(1) Cererile de înregistrare a mărcilor pentru care nu s-a luat o decizie până la data intrării în vigoare a prezentei legi
sunt supuse prevederilor acesteia.
(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba regulamentul de aplicare a acesteia*).
____
*)A se vedea nota de subsol de la art. 9 alin. (4).
Art. 112
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I**).
_____
**)Legea nr. 84/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă:
- Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, publicată în Buletinul Oficial nr. 114 din 29
decembrie 1967;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 77/1968 privind aplicarea Legii nr. 28/1967, publicată în Buletinul Oficial nr. 8 din
27 ianuarie 1968;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.057/1968 pentru aprobarea Regulamentului privind compunerea, organizarea şi
funcţionarea comisiei pentru soluţionarea litigiilor privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, publicată în
Buletinul Oficial nr. 66 din 17 mai 1968;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2.508/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale
privind invenţiile, inovaţiile şi raţionalizările, precum şi mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, publicată în Buletinul
Oficial nr. 159 din 31 decembrie 1969;
- orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.
*
Prezenta lege transpune Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 de
apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE), seria L, nr. 299 din 8 noiembrie 2008.
-****NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 112/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 august
2020, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 84/1998 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii
proprii actului modificator:
"- Art. II
(1)Cererile de înregistrare a mărcilor şi cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice depuse şi aflate în procedurile de
examinare urmează procedurile prevăzute de legea în vigoare la data depunerii spre înregistrare la OSIM.
(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi dispoziţiile pct. 26 ale art. I sunt aplicabile şi mărcilor admise la
înregistrare care nu au fost înscrise în Registrul mărcilor pentru lipsa taxelor.***)
______
***)Cu

referire la art. 29, devenit art. 32 în forma republicată a Legii nr. 84/1998;
- Art. III
(1)Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia
dispoziţiilor art. I. pct. 47 referitoare la art. 471 lit. b)****) şi ale art. I pct. 51 referitoare la art. 491*****) din Legea nr.
84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta a fost
modificată şi completată prin prezenta lege, care intră în vigoare la data de 14 ianuarie 2023.
_____
****)Devenit art. 57 lit. b) în forma republicată a Legii nr. 84/1998;
*****)Devenit art. 61 în forma republicată a Legii nr. 84/1998.
(2)În termen de două luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, Regulamentul de aplicare a
Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2010, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2010, se va modifica în mod corespunzător.
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*
Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015 de
apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE), seria L, nr. 336 din 23 decembrie 2015."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 856 din data de 18 septembrie 2020
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LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
(la data 18-mai-2006 actul a fost promulgata de Decretul 622/2006 )

Parlamentul României adopta prezenta lege.
CAPIT OLUL I: Dispozitii generale
Art. 1: Obiectul de reglementare
Prezenta lege stabileşte regimul juridic al străinilor care solicită protecţie internaţională în România, regimul juridic al
străinilor beneficiari ai protecţiei internaţionale în România, procedura de acordare, încetare şi anulare a protecţiei
internaţionale în România, procedura pentru stabilirea statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil, precum
şi condiţiile de acordare, excludere şi încetare a protecţiei temporare.
(la data 27-ian-2014 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 1/2014 )

Art. 2: Definirea termenilor
(1) În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul înteles:
a) formă de protecţie - protecţia internaţională sau protecţia temporară, acordate de statul român;
a1) protecţie internaţională - statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecţie subsidiară;
a2) beneficiar al protecţiei internaţionale - cetăţeanul străin sau apatridul căruia i s-a recunoscut statutul de refugiat
sau i s-a acordat protecţia subsidiară, în condiţiile prezentei legi;
b) solicitant sau solicitant de azil - cetăţeanul străin sau apatridul care şi-a manifestat voinţa de a obţine protecţie
internaţională în România, atât timp cât procedura de azil cu privire la cererea sa nu s-a finalizat;
b1 ) solicitant care necesită garanţii procedurale speciale - solicitant de protecţie internaţională a cărui capacitate de a
beneficia de drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de prezenta lege este limitată ca urmare a unor
circumstanţe individuale care se pot datora, printre altele, vârstei, sexului, orientării sexuale, identităţii de gen, unei
dizabilităţi, unei boli grave, unor afecţiuni sau tulburări mentale sau ca urmare a torturii, violului sau altor forme grave
de violenţă psihologică, fizică sau sexuală etc.;
b2 ) solicitant care necesită condiţii de primire speciale - persoană vulnerabilă, în conformitate cu art. 5 1 , care are
nevoie de garanţii speciale pentru a beneficia de drepturi şi a-şi îndeplini obligaţiile în conformitate cu prezenta lege;
(la data 24-dec-2015 Art. 2, alin. (1), litera B. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 331/2015 )

c) strain - cetateanul strain sau apatridul;
d) cerere pentru acordarea protecţiei internaţionale sau cerere de azil - solicitarea făcută de un cetăţean străin sau de
un apatrid în scopul obţinerii protecţiei internaţionale din partea statului român, atât timp cât nu solicită în mod explicit
un alt tip de protecţie care poate face obiectul unei cereri separate;
e) tara de origine - tara al carei cetatean este, în cazul cetateanului strain, sau, daca acesta detine mai multe cetatenii,
fiecare tara al carei cetatean este, iar în cazul apatrizilor, tara sau tarile în care acestia îsi au resedinta obisnuita;
f) procedura de azil - totalitatea actelor si formalitatilor îndeplinite, precum si a activitatilor desfasurate de autoritatile
competente, în vederea recunoasterii statutului de refugiat sau, dupa caz, a acordarii protectiei subsidiare;
f1) refugiat - cetăţeanul străin sau apatridul care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Convenţia privind statutul
refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, denumită în continuare Convenţia de la Geneva, la care România a
aderat prin Legea nr. 46/1991;
g) statut de refugiat - formă de protecţie internaţională prin care statul român recunoaşte calitatea de refugiat, în
condiţiile prezentei legi;
h) protecţie subsidiară - formă de protecţie internaţională acordată de statul român, în condiţiile prezentei legi;
i) protectie temporara - procedura cu caracter exceptional menita sa asigure, în cazul unui flux masiv sau al unui flux
masiv iminent de persoane stramutate din tari terte care nu se pot întoarce în tara de origine, protectie imediata si
temporara unor astfel de persoane, în special daca exista si riscul ca sistemul de azil sa nu poata procesa acest flux
fara efecte adverse pentru functionarea sa eficienta, în interesul persoanelor în cauza si al altor persoane care au
nevoie de protectie;
j) membri de familie - în masura în care, la data depunerii cererii de catre solicitantul principal, familia exista în tara de
origine, urmatorii membri de familie ai beneficiarului statutului de refugiat sau al protectiei subsidiare:
1. (i)sotul sau, dupa caz, sotia beneficiarului statutului de refugiat sau al protectiei subsidiare;
2. (ii)copiii minori ai beneficiarului statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare sau copiii minori ai soţului/soţiei
beneficiarului, cu condiţia ca aceştia să fie necăsătoriţi, indiferent dacă sunt din căsătorie ori din afara acesteia sau
adoptaţi potrivit legislaţiei naţionale a ţării de origine;
3. (iii)tatăl sau mama beneficiarului de protecţie internaţională sau o altă persoană majoră care este responsabilă
pentru acesta potrivit legii române, atunci când respectivul beneficiar este minor şi necăsătorit.
k) minor - cetăţeanul străin sau apatridul care nu a împlinit vârsta de 18 ani;
k1) minor neînsoţit - minorul, cetăţean străin sau apatrid, care intră pe teritoriul României neînsoţit de părinţi sau de o
persoană majoră care să fie responsabilă pentru acesta potrivit legii române şi nu este luat efectiv în îngrijire de o astfel
de persoană, precum şi minorul care este lăsat neînsoţit după ce a intrat pe teritoriul României;
l) persoane stramutate - cetateni ai tarilor terte sau apatrizi care au fost nevoiti sa îsi paraseasca tarile ori regiunile de
origine sau au fost evacuati, în special ca raspuns al apelului organizatiilor internationale, si care nu se pot întoarce în
conditii de siguranta datorita situatiei care persista în acea tara, care se pot încadra în domeniul de aplicare a art. 1 lit. A
din Conventia de la Geneva sau a altor instrumente nationale ori internationale pe care România este obligata sa le
respecte, prin care se acorda protectie internationala, în special:
1. (i)persoane care au parasit zone de conflict armat sau de violenta generalizata;
2. (ii) persoane expuse riscurilor majore sau care au fost victime ale încalcarilor sistematice ori generalizate ale
drepturilor lor;
m) flux masiv - sosirea în Uniunea Europeana a unui numar mare de persoane stramutate care vin dintr-o tara sau
dintr-o zona geografica specifica, indiferent daca sosirea lor în Uniunea Europeana a fost spontana ori ajutata;
n) zona de tranzit - suprafata situata la frontiera de stat ori în apropierea acesteia, destinata stationarii persoanelor
care nu au primit aprobarea de intrare în teritoriu, a mijloacelor de transport si a bunurilor, pâna la stabilirea regimului
lor juridic la trecerea frontierei de stat. În cazul aeroporturilor internationale, prin zona de tranzit se întelege suprafata
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situata între punctul de îmbarcare/debarcare si locurile destinate efectuarii controlului pentru trecerea frontierei;
o) centru de cazare - orice spatiu folosit pentru cazarea colectiva a solicitantilor de azil.
p) condiţii de primire - ansamblul măsurilor luate de statul român în favoarea solicitanţilor de protecţie internaţională, în
conformitate cu prezenta lege;
q) condiţii materiale de primire - asistenţa acordată solicitanţilor de protecţie internaţională, incluzând cazare, hrană,
materiale de întreţinere şi igienă, îmbrăcăminte şi încălţăminte, transport, care pot fi acordate în natură, sub formă de
alocaţii financiare sau tichete ori printr-o combinaţie a acestor 3 elemente, în condiţii stabilite prin hotărâre a
Guvernului.
(la data 24-dec-2015 Art. 2, alin. (1), litera O. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 331/2015 )

(2) În implementarea criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei
cereri de protecţie internaţională prezentate în unul dintre statele membre de către un străin, se utilizează definiţiile
prevăzute în:
a) Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor
şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională
prezentate în unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare),
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, denumit în continuare Regulamentul
Dublin;
b) Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea
sistemului «Eurodac» pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr.
604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei
cereri de protecţie internaţională prezentate în unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau
de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a
datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 de
instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de
libertate, securitate şi justiţie (reformare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie
2013, denumit în continuare Regulamentul Eurodac.
(la data 01-sep-2014 Art. 2 din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 22/2014 )

Art. 3: Oficiul National pentru Refugiati
(1)
[textul din Art. 3, alin. (1) din capitolul I a fost abrogat la 26-iun-2007 de Art. 6, subpunctul I.., punctul 1. din
Ordonanta urgenta 55/2007]
(2) Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi se pot înfiinţa în subordinea Oficiului Român pentru Imigrări, prin ordin al
ministrului internelor şi reformei administrative, centre regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil şi a celor
cărora Ie-a fost acordată o formă de protecţie în România.
(la data 26-iun-2007 Art. 3, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 6, subpunctul I.., punctul 2. din Ordonanta urgenta 55/2007 )

(3) Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de înfiintarea, functionarea si întretinerea centrelor
prevazute la alin. (2) se suporta din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, în functie de costurile efective, în
limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat.
(3 1 ) În aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, Inspectoratul General pentru Imigrări poate să folosească interpreţi şi
traducători autorizaţi in condiţiile Legii nr, 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de
Consiliul Superior a{ Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici,
de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, pentru efectuarea interpretării şi/sau
traducerii în şi din limbi străine, să solicite efectuarea de expertize medico - legale sau de altă natură, precum şi să
consulte specialişti.
(3 2 ) Plata interpreţilor şi traducătorilor prevăzuţi la alin. (31 ) se face în condiţiile Legii nr. 178/1997, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3 3 ) Interpreţii si traducătorii prevăzuţi la alin. (31 ) care se deplasează în alta localitate decât cea de domiciliu, pentru
efectuarea lucrărilor solicitate de Inspectoratul General pentru Imigrări, beneficiază de cheltuieli de transport şi, după
caz, de cazare şi indemnizaţie de delegare, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în unităţile bugetare.
(3 4 ) În cazul în care nu sunt identificaţi sau nu pot fi utilizaţi interpreţi sau traducători autorizaţi în condiţiile Legii nr.
178/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrări poate folosi persoane de
încredere care cunosc limbile din/şi în care se face traducerea şi/sau interpretarea limbii respective, dispoziţiile alin. (3 2 )
şi (3 3 ) aplicându-se în mod corespunzător. în cazul folosirii persoanelor de încredere pentru traducere şi/sau
interpretare este necesar consimţământul solicitantului de protecţie internaţională.
(la data 24-dec-2015 Art. 3, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 331/2015 )

(4) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Oficiul National pentru Refugiati, este responsabil de contributia voluntara
a României la bugetul Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR).
(5) În baza deciziilor adoptate la nivelul Uniunii Europene sau al acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state
membre ale Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, poate propune
preluarea de către România a următoarelor categorii de străini:
a) refugiaţi aflaţi pe teritoriul unor state terţe, al căror statut a fost recunoscut potrivit Convenţiei de la Geneva;
b) solicitanţi de azil sau beneficiari ai protecţiei subsidiare acordate de un stat membru al Uniunii Europene.
(la data 24-dec-2015 Art. 3, alin. (5) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 331/2015 )

(5 1 ) Numărul şi condiţiile de preluare a străinilor prevăzuţi la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste
persoane au aceleaşi drepturi şi obligaţii în România ca şi solicitanţii care au depus o cerere de azil în România,
respectiv beneficiarii de protecţie internaţională în România.
(la data 24-dec-2015 Art. 3, alin. (5) din capitolul I completat de Art. I, punctul 5. din Legea 331/2015 )
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(6) Inspectoratul General pentru Imigrări participă cu experţi la constituirea echipelor de sprijin pentru azil, precum şi la
orice alte activităţi organizate potrivit Regulamentului (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din
19 mai 2010 privind înfiinţarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 132 din 29 mai 2010.
(7) Inspectoratul General pentru Imigrări cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu alte
instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în vederea asigurării resurselor logistice şi a
personalului pentru participarea la activităţile organizate potrivit Regulamentului (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului
European şi al Consiliului, potrivit cerinţelor Biroului European de Sprijin pentru Azil, denumit în continuare BESA.
(8) Drepturile de diurnă, cazarea şi cele aferente deplasării din România către statul membru gazdă şi din statul
membru gazdă către România, de care beneficiază experţii care participă la activităţile organizate potrivit
Regulamentului (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(la data 25-aug-2015 Art. 3, alin. (8) din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 640/2015 )

(9) Inspectoratul General pentru Imigrări întocmeşte şi revizuieşte planul de acţiune preventivă, din proprie iniţiativă
sau la sesizarea Comisiei Europene în condiţiile prevăzute de Regulamentul Dublin. În vederea întocmirii, revizuirii şi
punerii în aplicare a acestui plan, Inspectoratul General pentru Imigrări poate solicita sprijinul Comisiei Europene, al altor
state membre, al BESA şi al altor agenţii competente ale Uniunii Europene. Planul de acţiune preventivă şi revizuirile
acestuia se aprobă de către ministrul afacerilor interne.
(10) La solicitarea Comisiei Europene, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări,
întocmeşte şi revizuieşte planul de acţiune în vederea gestionării situaţiilor de criză apărute în funcţionarea sistemului de
azil din România, în conformitate cu Regulamentul Dublin. Întocmirea, revizuirea şi punerea în aplicare a planului se
realizează în colaborare cu Comisia Europeană şi BESA. Planul de acţiune în vederea gestionării situaţiilor de criză şi
revizuirile acestuia se aprobă de către Guvern, prin memorandum, la propunerea ministrului afacerilor interne.
(11) Inspectoratul General pentru Imigrări organizează şi coordonează desfăşurarea activităţilor BESA derulate pe
teritoriul României.
(la data 01-sep-2014 Art. 3, alin. (5) din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta 22/2014 )

CAPIT OLUL II: Principii si garantii procedurale
Art. 4: Accesul la procedura de azil
Autorităţile competente asigură accesul la procedura de azil oricărui cetăţean străin sau apatrid, aflat pe teritoriul
României ori la frontieră, din momentul manifestării de voinţă, exprimată în scris sau oral, din care să rezulte că acesta
solicită protecţia statului român, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 50 1 , art. 91 alin, (2) lit. b), art. 95 alin. (2),
art. 96 alin. (2), art. 97 alin. (2) şi la art. 120 alin. (2) lit. a).
(la data 24-dec-2015 Art. 4 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 331/2015 )

Art. 5: Nediscriminarea
Dispozitiile prezentei legi se aplica fara discriminare, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie
sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau
apartenenta la o categorie defavorizata, de situatia materiala, de statutul la nastere ori de statutul dobândit sau de
orice alta distinctie.
Art. 5 1 : Situaţia persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale
(1) Aplicarea dispoziţiilor prezentei legi se realizează cu luarea în considerare a situaţiei specifice a persoanelor
vulnerabile sau cu nevoi speciale.
(2) În categoria persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale sunt incluşi minorii, minorii neînsoţiţi, persoanele cu
dizabilităţi, persoanele în vârstă, femeile însărcinate, părinţii singuri însoţiţi de copiii lor minori, victimele traficului de
persoane, persoanele cu afecţiuni mintale, persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de
violenţă psihologică, psihică sau sexuală, ori aflate în alte situaţii speciale, similare celor menţionate anterior.
(3) Pentru scopurile prezentei legi apartenenţa la categoria persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale se determină
de către specialişti din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, pe baza unei evaluări individuale. În vederea
realizării evaluării individuale, autorităţile competente acordă sprijin de specialitate, la solicitarea Inspectoratului General
pentru Imigrări.
(la data 27-ian-2014 Art. 5 din capitolul II completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 1/2014 )

Art. 6: Nereturnarea
(1) Împotriva solicitantului de azil nu pot fi luate masuri de expulzare, extradare sau de returnare fortata de la frontiera
ori de pe teritoriul României, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 44 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului.
(2) Persoana care a fost recunoscuta ca refugiat sau careia i s-a acordat protectie subsidiara este protejata împotriva
expulzarii, extradarii ori returnarii în tara de origine sau în orice stat în care viata ori libertatea sa ar fi pusa în pericol sau
în care ar fi supusa la torturi, tratamente inumane ori degradante.
(3) Fara a se aduce atingere prevederilor alin. (2) si fara a afecta, în mod automat, forma de protectie de care
beneficiaza, persoana care a fost recunoscuta ca refugiat sau careia i s-a acordat protectie subsidiara poate fi
îndepartata de pe teritoriul României, daca:
a) exista motive temeinice ca persoana în cauza sa fie considerata un pericol la adresa securitatii statului român; sau
b) persoana în cauza, fiind condamnata pentru o infractiune grava printr-o hotarâre definitiva, constituie un pericol la
adresa ordinii publice din România.
(4) În sensul prezentei legi, prin infracţiune gravă se înţelege orice infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care legea
prevede pedeapsa privativă de libertate al cărei maxim special este de peste 5 ani.
(la data 27-ian-2014 Art. 6, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta 1/2014 )

Art. 7: Unitatea familiei
Autoritatile române asigura respectarea principiului unitatii familiei, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
Art. 8: Interesul superior al copilului
În aplicarea prevederilor prezentei legi, toate deciziile cu privire la minori se iau cu respectarea interesului superior al
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copilului.
Art. 9: Perioada acordarii unei forme de protectie
Statutul de refugiat şi protecţia subsidiară se acordă pe o perioadă nedeterminată.
(la data 08-mar-2013 Art. 9 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 18/2013 )

Art. 10: Confidentialitatea
Toate datele si informatiile referitoare la cererea de azil sunt confidentiale. Obligatia privind respectarea confidentialitatii
revine tuturor autoritatilor, organizatiilor care desfasoara activitati în domeniul azilului sau unor terte persoane
implicate în procedura de azil ori care, accidental, intra în posesia unor astfel de date.
Art. 11: Cauză de nepedepsire
Nu se pedepsesc faptele de intrare sau şedere ilegală pe teritoriul României, comise de persoanele cărora li s-a acordat
o formă de protecţie conform prezentei legi.
(la data 01-feb-2014 Art. 11 din capitolul II modificat de Art. 178 din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 12: Rolul activ
Autorităţile competente cu soluţionarea cererilor de azil investighează, din oficiu, orice împrejurări de fapt şi de drept
care pot conduce la soluţionarea cauzei, chiar dacă aceste împrejurări nu au fost invocate sau menţionate în cererea
de azil sau în plângere.
(la data 27-ian-2014 Art. 12 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta 1/2014 )

Art. 12 1 : Pregătirea personalului
(1) Inspectoratul General pentru Imigrări asigură pregătirea specifică a personalului cu competenţe în domeniul azilului
şi integrării, prin programe de formare la locul de muncă şi de pregătire în cadrul instituţiilor de formare profesională ale
Ministerului Afacerilor Interne. în acest scop sunt luate în considerare resurse relevante de pregătire, inclusiv cele
dezvoltate de BESA.
(2) Programele de formare şi pregătire includ aspecte referitoare la:
a) legislaţia internaţională şi a Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului şi al azilului;
b) modul de procesare a cererilor de protecţie internaţională a persoanelor vulnerabile;
c) mecanisme de identificare şi asistenţă acordată persoanelor vulnerabile;
d) tehnici de intervievare;
e) utilizarea expertizelor în procedura de azil;
f) furnizarea şi utilizarea informaţiilor din ţara de origine;
g) procedura de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil.
Art. 12 2 : Pregătirea personalului altor structuri competente să primească cereri de azil
Inspectoratul General pentru Imigrări asigură personalului autorităţilor prevăzute la art. 35, competent cu primirea
cererilor de protecţie internaţională, informaţiile relevante şi pregătirea corespunzătoare pentru îndeplinirea acestor
atribuţii, în cadrul instituţiilor de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne.
(la data 24-dec-2015 Art. 12 din capitolul II completat de Art. I, punctul 8. din Legea 331/2015 )

Art. 13: Examinarea cererii de azil
(1) Hotarârea privind solutionarea cererii de azil este luata dupa o examinare corespunzatoare a situatiei solicitantului
de catre functionarii anume desemnati, calificati în problematica azilului. Aceasta presupune:
a) examinarea individuala a fiecarei cereri de azil si luarea unei hotarâri în mod obiectiv si impartial; si
b) consultarea informaţiilor din ţara de origine şi, dacă este necesar, din ţările tranzitate, obţinute din diferite surse,
necesare pentru evaluarea situaţiei personale a solicitantului de azil.
(la data 24-dec-2015 Art. 13, alin. (1), litera B. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 331/2015 )

(2) Orice cerere de azil este analizată individual şi succesiv din perspectiva statutului de refugiat şi a protecţiei
subsidiare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(la data 08-mar-2013 Art. 13, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 18/2013 )

(3) O cerere de azil nu poate fi respinsă exclusiv pe motiv că aceasta a fost depusă tardiv.
(la data 24-dec-2015 Art. 13, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 10. din Legea 331/2015 )

Art. 14: Hotarârea luata cu privire la cererile de azil
(1) Hotărârea prin care se soluţionează cererea de azil se redactează şi va cuprinde, în mod obligatoriu, situaţia în fapt
şi în drept, precum şi informaţii privind calea de atac de care beneficiază, termenul de depunere a plângerii, precum şi
organul sau instanţa competentă la care se depune plângerea împotriva unei hotărâri de respingere.
(la data 02-dec-2008 Art. 14, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 187/2008 )

(2) În cazul cererilor de azil depuse de un reprezentant legal în numele mai multor persoane si care au la baza aceleasi
motive invocate pentru acordarea unei forme de protectie, cererile se vor conexa, urmând a se pronunta o singura
hotarâre în cauza.
Art. 15: Prezumtia de buna-credinta
Atunci când o parte din motive sau toate motivele invocate în cererea de azil, care ar justifica acordarea unei forme de
protectie, nu sunt probate cu documente sau cu alte dovezi, se acorda prezumtia de buna-credinta, daca sunt
îndeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) solicitantul a depus toate eforturile pentru a-si sustine cererea de azil;
b) toate elementele relevante aflate la dispozitia solicitantului au fost prezentate, iar lipsa unor astfel de elemente a
fost justificata în mod rezonabil;
c) declaraţiile solicitantului sunt considerate coerente şi plauzibile şi nu sunt contrazise de informaţii generale şi specifice
cunoscute, relevante pentru cererea sa;
(la data 27-ian-2014 Art. 15, litera C. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta 1/2014 )

d) solicitantul a depus cererea de azil cât mai curând posibil, iar eventuala întârziere este justificata prin motive
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întemeiate;
e) credibilitatea generală a solicitantului a putut fi stabilită.
(la data 27-ian-2014 Art. 15, litera E. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta 1/2014 )

Art. 16: Garantii privind minorii neînsotiti solicitanti de azil
(1) Cererea de azil a unui minor neînsotit se analizeaza cu prioritate.
(2) Inspectoratul General pentru Imigrări ia măsuri pentru numirea, în cel mai scurt timp, a unui reprezentant legal care
să fi asiste pe solicitantul de azil minor neînsoţit pe parcursul procedurii de azil, inclusiv pe durata procedurii primei ţări
de azil, a procedurii ţării terţe sigure, a procedurii ţării terţe europene sigure sau a procedurii de determinare a statului
membru responsabil, după caz.
(la data 24-dec-2015 Art. 16, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 331/2015 )

(2 1 ) Minorul neînsoţit este informat, de îndată, cu privire la numirea reprezentantului legal. Reprezentantul legal îşi
îndeplineşte îndatoririle în conformitate cu principiul interesului superior al copilului şi are expertiza necesară în acest
scop.
(la data 24-dec-2015 Art. 16, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 12. din Legea 331/2015 )

(3) Nu este necesara numirea unui reprezentant legal pentru solicitantul de azil minor neînsotit în situatia în care acesta
urmeaza sa împlineasca vârsta majoratului în termen de 15 zile de la depunerea cererii de azil.
(4) Inspectoratul General pentru Imigrări:
a) se asigură că reprezentantului legal i se dă posibilitatea de a-l informa pe minorul neînsoţit despre semnificaţia şi
posibilele consecinţe ale interviului personal şi, după caz, despre modul în care trebuie să se pregătească pentru
interviul personal;
b) oferă informaţii juridice procedurale menţionate în conformitate cu art. 17 si informaţii despre procedurile de
retragere a protecţiei internaţionale, atât minorului, cât şi reprezentantului legal al acestuia;
c) informează reprezentantul legal şi solicitantul de azil minor neînsoţit, într-o limbă pe care acesta din urmă o înţelege
sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la posibilitatea efectuării unei expertize medicolegale de evaluare a vârstei. Această informare trebuie să cuprindă, de asemenea, precizări referitoare la metodele de
examinare medicală, posibilele consecinţe ale rezultatului acestei examinări şi efectele eventualului refuz de a se supune
expertizei medico-legale.
(la data 24-dec-2015 Art. 16, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 331/2015 )

(4 1 ) Expertiza medico-legală de evaluare a vârstei se efectuează cu respectarea deplină a demnităţii individuale a
minorului, utilizându-se metodele cele mai puţin invazive, care să permită, în măsura posibilului, un rezultat fiabil.
(la data 24-dec-2015 Art. 16, alin. (4) din capitolul II completat de Art. I, punctul 14. din Legea 331/2015 )

(5) În scopul aplicării prevederilor prezentului articol Inspectoratul General pentru Imigrări colaborează cu structurile
autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, precum şi cu
instanţele de judecată competente, după caz, în vederea clarificării situaţiei juridice a minorului sau în cazul în care faţă
de acesta a fost instituită o măsură de protecţie specială.
(la data 01-sep-2014 Art. 16, alin. (4) din capitolul II completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta 22/2014 )

CAPIT OLUL III: Drepturi si obligatii
SECT IUNEA 1: Drepturile si obligatiile solicitantilor de azil
Art. 17: Drepturi
(1) Pe durata procedurii de azil strainul care solicita acordarea unei forme de protectie are urmatoarele drepturi:
a) dreptul de a rămâne în România până la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, cu
excepţia situaţiei în care cererea de azil a fost respinsă în urma soluţionării acesteia în procedură accelerată sau în
procedură la frontieră, caz în care străinul trebuie să părăsească statul român de îndată ce procedura de azil a fost
finalizată. În cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil cu examinarea cererii de azil, dreptul de a
rămâne pe teritoriul României încetează la data efectuării transferului;
(la data 01-sep-2014 Art. 17, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta 22/2014 )

b) dreptul de a fi asistat de un avocat în orice faza a procedurii de azil;
c) dreptul de a i se asigura, în mod gratuit, în orice fază a procedurii de azil, inclusiv în faza judecătorească a procedurii
prin care s-a dispus măsura restrictivă prevăzută la art. 19 2 alin. (1) lit. c), un interpret apt să asigure o comunicare
corespunzătoare;
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 331/2015 )

d) dreptul de a contacta si a fi asistat de un functionar al Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati
(UNHCR) în orice faza a procedurii de azil;
e) dreptul de a fi consiliat si asistat de un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale, române sau straine, în orice
faza a procedurii de azil;
f) dreptul de a fi informat, în momentul depunerii cererii sau ulterior, lin termen de maximum 15 zile de la depunerea
cererii, într-o limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la procedura
de urmat, drepturile pe care le are şi obligaţiile ce îs revin pe parcursul procedurii de azil, cu privire la consecinţele
nerespectării acestor obligaţii şi ale lipsei cooperării cu autorităţile competente, precum şi cu privire la consecinţele unei
retrageri explicite sau implicite a cererii;
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (1), litera F. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 331/2015 )

f1 ) dreptul de a avea acces, personal sau prin reprezentant, la informaţi conţinute de dosarul personal, cu excepţia
situaţiei în care divulgarea informaţiilor sau a surselor de la care au fost obţinute ar periclita securitatea naţională, a
organizaţiilor sau a persoanelor care au furnizat respectivele informaţii sau în cazul în care s-ar prejudicia examinarea
cererii de protecţie internaţională. Accesul la informaţii din dosarul personal se face pe bază de cerere adresată
structurii specializate pe probleme de azil a Inspectoratului General pentru Imigrări. La cererea solicitantului de protecţie
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internaţională pot fi eliberate, în mod gratuit, copii ale unor documente de la dosarul personal, potrivit prevederilor
prezentei legi;
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (1), litera F. din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 16. din Legea 331/2015 )

g) dreptul la protectia datelor personale si a oricaror alte detalii în legatura cu cererea sa;
h) dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a cărui valabilitate va fi prelungită periodic de Oficiul
Român pentru Imigrări. Solicitantul care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru plata taxei aferente
eliberării sau prelungirii documentului temporar de identitate este scutit de plata acestei taxe. În lipsa unor documente
care să certifice identitatea solicitantului, în documentul temporar de identitate va fi menţionată identitatea declarată.
Un astfel de document nu se va elibera:
(la data 02-ian-2011 Art. 17, alin. (1), litera H. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 280/2010 )

(i)strainilor care au solicitat azil într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, atât timp cât nu li s-a
acordat accesul la teritoriu printr-o hotarâre a Oficiului National pentru Refugiati;
(ii)strainilor aflati în custodie publica pentru motive de securitate nationala si ordine publica, care solicita azil, atât timp
cât aceasta masura este mentinuta;
(iii)străinilor care sunt luaţi în custodie publică în condiţiile art. 19 14 alin. (1);
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (1), litera H. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 331/2015 )

i) dreptul de a participa la activitati de adaptare culturala;
j) dreptul solicitantului de protecţie internaţională care nu dispune de mijloace de întreţinere de a beneficia, la cerere, pe
toată durata procedurii de azil, precum şi pe perioada prevăzută la lit. a), de condiţii materiale de primire, care
garantează subzistenţa şi protejează sănătatea fizică şi mintală a acestuia. Sumele necesare pentru acordarea
condiţiilor materiale de primire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Afacerilor Interne;
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (1), litera J. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 331/2015 )

k) dreptul de a fi cazat în centrele de primire si cazare, aflate în subordinea Oficiului National pentru Refugiati, pâna la
încetarea dreptului de a ramâne pe teritoriul României, pentru solicitantul de azil care nu dispune de mijloacele
materiale necesare pentru întretinere;
l) dreptul solicitantilor de azil cu nevoi speciale de a beneficia de adaptarea conditiilor de cazare si asistenta în centrele
de cazare;
m) dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească
de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viaţa în
pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.
Aceste servicii se asigură, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/şi prin alte unităţi sanitare
acreditate şi autorizate conform legii;
(la data 26-iun-2007 Art. 17, alin. (1), litera M. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 6, subpunctul I.., punctul 3. din Ordonanta urgenta
55/2007 )

m1 ) dreptul de a fi inclus în programele naţionale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea şi
controlul bolilor transmisibile, în situaţiile de risc epidemiologie;
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (1), litera M. din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 19. din Legea 331/2015 )

n) dreptul solicitantilor de azil cu nevoi speciale de a primi asistenta medicala adecvata;
n1 ) dreptul de a primi asistenţă socială în condiţiile prevăzute de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările
ulterioare;
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (1), litera N. din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 20. din Legea 331/2015 )

o) dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, după
expirarea unei perioade de 3 luni de la data depunerii cererii de azil, dacă în cazul cererii sale nu a fost luată o hotărâre
în faza administrativă a procedurii, iar întârzierea nu poate fi imputată acestuia, precum si pe perioada derulării
procedurii de azil în faza judecătoreasca. Solicitanţii de azil care la data depunerii unei cereri de azil au un drept de
şedere pe teritoriul României şi sunt încadraţi legal în muncă pot desfăşura în continuare activitatea lucrativă;
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (1), litera O. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 331/2015 )

o1 ) dreptul solicitanţilor de azil care au acces la piaţa forţei de muncă, potrivit lit. o), de a beneficia de măsuri de
stimulare a ocupării forţei de muncă, precum şi de protecţie în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile
prevăzute de lege pentru cetăţenii români;
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (1), litera O. din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 22. din Legea 331/2015 )

p) dreptul solicitanţilor de azil minori de a avea acces la învăţământul antepreşcolar, preşcolar şi şcolar obligatoriu, în
aceleaşi condiţii ca şi minorii cetăţeni români, cât timp nu se pune în executare o măsură de îndepărtare a acestora sau
a părinţilor lor de pe teritoriul României;
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (1), litera P. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 331/2015 )

q) dreptul la decontarea, pe bază de cerere, a cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea solicitanţilor de azil la
instanţa de judecată pentru a participa la termenele de judecată, dacă procesul se desfăşoară în altă localitate decât
cea în care este cazat, iar deplasarea se realizează cu mijloace de transport auto, feroviar, la clasa a doua sau naval.
Decontarea cheltuielilor se asigură de către Ministerul Afacerilor Interne, prin bugetul alocat Inspectoratului General
pentru Imigrări în acest sens, pe baza documentelor justificative;
r) dreptul de a fi vizitaţi de membrii familiei, reprezentanţi ai organizaţiilor şi organismelor neguvernamentale naţionale
sau internaţionale cu atribuţii în domeniul azilului sau al respectării drepturilor omului, autorizate şi acreditate în condiţiile
legii, precum şi de reprezentantul legal;
s) dreptul de a i se furniza, la cerere, informaţii juridice şi procedurale, inclusiv informaţii privind procedura în faza
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administrativă, în condiţiile legislaţiei privind ajutorul public judiciar în materie civilă, luând în considerare situaţia
personală a străinului;
ş) dreptul de a i se furniza, la cerere, în condiţiile legislaţiei privind ajutorul public judiciar în materie civilă, luând în
considerare situaţia personală a străinului, informaţii cu privire la motivele hotărârii de respingere a cererii de azil, la
procedura de contestare a ordonanţei prin care a fost dispusă măsura plasării într-un spaţiu închis special amenajat,
precum şi referitoare la posibilitatea de contestare a deciziei prin care a fost dispusă acordarea, limitarea sau
retragerea condiţiilor materiale de primire.
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (1), litera P. din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 24. din Legea 331/2015 )

(1 1 ) Pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege, Inspectoratul General pentru Imigrări atribuie solicitanţilor de
azil un cod numeric personal, care se înscrie în documentul temporar de identitate.
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (1^1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 331/2015 )

(1 2 ) Inspectoratul General pentru Imigrări acordă înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), la
cerere, acces la documentele existente la dosarul străinului care a solicitat protecţie internaţională, cu excepţia situaţiei
în care divulgarea informaţiilor sau a surselor de la care au fost obţinute ar periclita securitatea naţională, a
organizaţiilor sau a persoanelor care au furnizat respectivele informaţii sau în cazul în care s-ar prejudicia examinarea
cererii de protecţie internaţională, în scopul accesării informaţiilor conţinute de dosarul personal al străinului care a
solicitat protecţie internaţională este necesar acordul acestuia. în îndeplinirea misiunii sale de supraveghere pe care i-o
conferă art. 35 din Convenţia de la Geneva, înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) poate să îşi
prezinte opiniile în faţa autorităţilor naţionale competente cu privire la cererile de azil în orice etapă a procedurii de azil.
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (1^1) din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 26. din Legea 331/2015 )

(2) Procedura şi cuantumul sumelor aferente asigurării condiţiilor materiale de primire se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului, pe baza datelor comunicate de către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii sau de Institutul Naţional de
Statistică.
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 331/2015 )

(3) Fondurile banesti necesare pentru asigurarea drepturilor prevazute la alin. (1) lit. c), f), g), h), i), k), l), m) si n) se
suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
(4) Minorii beneficiază de aceeaşi protecţie oferită, în condiţiile legii, minorilor români aflaţi în dificultate.
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 331/2015 )

(5) Daca solicitantul nu dispune de mijloace materiale, Oficiul National pentru Refugiati îi poate stabili un loc de
resedinta si îi asigura asistenta materiala necesara pentru întretinere, pe întreaga durata a procedurii de azil.
(6) Pentru motive justificate de interesul public, securitatea naţională, ordinea, sănătatea şi morala publică, protecţia
drepturilor şi libertăţilor altor persoane - chiar dacă străinul are mijloace materiale necesare pentru întreţinere - Oficiul
Român pentru Imigrări, pe toată durata procedurii de azil sau a procedurii de determinare a statului membru
responsabil cu analizarea cererii de azil, după caz, îi poate stabili un loc de reşedinţă şi poate dispune transportarea lui
cu însoţitor în acel loc, din oficiu sau la solicitarea autorităţilor competente.
(la data 02-dec-2008 Art. 17, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 187/2008 )

(7) Procedura de azil prevăzută la alin. (1) se finalizează:
a) de la data pronunţării hotărârii instanţei, în cazul cererilor soluţionate în procedură accelerată sau în procedură la
frontieră;
b) de la data comunicării deciziei de închidere a dosarului;
c) de la data comunicării hotărârii Inspectoratului General pentru imigrări prin care s-a acordat statut de refugiat;
d) de la data expirării termenului legal de depunere a plângerii sau, după caz, a recursului, ori de la data pronunţării
hotărârii instanţei de recurs;
e) de la data realizării transferului în statul membru responsabil, în cazul procedurii de determinare a statului membru
responsabil cu examinarea cererii de azil.
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (7) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 331/2015 )

(8) Atunci când capacitatea de cazare în centrele de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil este depăşită,
Inspectoratul General pentru Imigrări, în limita fondurilor disponibile, poate acorda solicitanţilor de azil o sumă de bani în
scopul închirierii unor spaţii de locuit sau poate contracta servicii de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor
de azil în locaţii individuale sau colective.
(9) Sumele acordate solicitanţilor de azil potrivit prevederilor alin. (8) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi se
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. La stabilirea cuantumului sumelor se ţine cont
de datele comunicate de către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii sau de Institutul Naţional de Statistică.
(10) Solicitanţii de azil prezintă inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mai scurt timp. documente justificative
din care să rezulte faptul că au închiriat spaţii de locuit.
(11) Contractarea serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil, prevăzută la alin. (8), se
face cu luarea în considerare a standardelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(la data 24-dec-2015 Art. 17, alin. (7) din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 28. din Legea 331/2015 )

Art. 18: Accesul la educatie al solicitantilor de azil minori
(1) În vederea facilitării accesului la sistemul de învăţământ românesc, solicitanţii de azil minori beneficiază, în mod
gratuit, de un curs pregătitor intensiv în vederea înscrierii în sistemul naţional de învăţământ.
(2) Cursul pregătitor prevăzut la alin. (1) este organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în
colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.
(3) Solicitantul de azil minor este înscris la cursul pregătitor în termen de 3 luni de la data depunerii cererii de azil.
Concomitent, solicitantul de azil minor poate fi înscris ca audient în anul de studii corespunzător.
(4) La finalul cursului pregătitor prevăzut la alin. (1), o comisie de evaluare, ale cărei componenţă şi funcţionare se
stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, apreciază nivelul de cunoaştere a limbii
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române şi stabileşte înscrierea minorilor solicitanţi de protecţie internaţională în România, în anul de studiu
corespunzător.
(la data 24-dec-2015 Art. 18 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 331/2015 )

Art. 18 1 : Monitorizarea condiţiilor de primire
(1) Monitorizarea condiţiilor de primire se realizează de organizaţii şi organisme neguvernamentale naţionale sau
internaţionale cu atribuţii în domeniul migraţiei sau al respectării drepturilor omului.
(2) Organizaţiilor şi organismelor prevăzute ia alin. (1) li se asigură posibilitatea de a vizita centrele regionale de
proceduri şi cazare ale solicitanţilor de azil, pe baza protocoalelor încheiate cu inspectoratul General pentru Imigrări sau
a unei autorizări prealabile. în situaţii excepţionale şi temeinic motivate se poate asigura posibilitatea de a vizita centrele
într-un termen de 48 de ore.
(3) În scopul derulării activităţii de monitorizare a condiţiilor de primire, Inspectoratul General pentru Imigrări furnizează
informaţii relevante şi asigură posibilitatea reprezentanţilor organizaţiilor şi organismelor prevăzute la alin. (1) de a
supraveghea modul în care solicitanţii de protecţie internaţională beneficiază de măsurile luate de statul român în
favoarea acestora.
(4) În urma activităţii prevăzute la alin. (1), organizaţiile şi organismele care au efectuat activităţi de monitorizare a
condiţiilor de primire în condiţiile alin. (2) şi (3) întocmesc rapoarte care se transmit, spre valorificare, Inspectoratului
General pentru Imigrări, precum şi, după caz, Avocatului Poporului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege.
(la data 24-dec-2015 Art. 18 din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 30. din Legea 331/2015 )

Art. 19: Obligatii
Pe durata procedurii de azil strainul care solicita acordarea unei forme de protectie are urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a prezenta organelor teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor, în scris, cererea motivata
cuprinzând datele indicate de organul la care o depune, precum si de a se supune fotografierii si amprentarii.
Amprentarea nu este efectuata în cazul strainilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
b) obligatia de a prezenta autoritatilor competente informatii complete si reale cu privire la persoana si la cererea sa de
azil;
c) obligatia de a depune toate documentele pe care le are la dispozitie si care au relevanta cu privire la situatia sa
personala;
d) obligatia de a preda documentul pentru trecerea frontierei de stat, urmând sa primeasca documentul prevazut la
art. 17 alin. (1) lit. h);
e) obligaţia de a urmări stadiul procedurii şi de a informa Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la schimbarea
reşedinţei, în termen de cel mult 5 zile de la ivirea situaţiei;
(la data 24-dec-2015 Art. 19, litera E. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 331/2015 )

f) obligatia de a raspunde la solicitarile organelor cu atributii în domeniul azilului;
g) obligatia de a nu parasi localitatea de resedinta fara autorizarea Oficiului National pentru Refugiati. Autorizatia va fi
emisa de Oficiul National pentru Refugiati în urma unei analize individuale, obiective si impartiale, iar în cazul
neautorizarii, aceasta va fi motivata;
h) obligaţia de a se prezenta la examenele medicale ce îi sunt stabilite, precum şi de a se supune vaccinării, după caz,
în scopul protejării sănătăţii publice. Vaccinarea se realizează conform prevederilor legale în vigoare, la solicitarea
Inspectoratului General pentru Imigrări, adresată direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti,
după caz;
(la data 24-dec-2015 Art. 19, litera H. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 331/2015 )

h1 ) obligaţia ca, la solicitarea autorităţilor competente, să se supună controlului corporal şi al obiectelor pe care străinul
le are asupra sa. Fără a aduce atingere verificărilor efectuate din motive de securitate, controlul corporal se efectuează
de o persoană de acelaşi sex cu persoana controlată, cu respectarea deplină a principiului demnităţii umane şi al
integrităţii fizice şi mentale;
(la data 24-dec-2015 Art. 19, litera H. din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 32. din Legea 331/2015 )

i) obligatia de a respecta legile statului român, precum si masurile dispuse de organele române competente în materie
de azil;
j) obligaţia de a părăsi teritoriul României în termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, în cazul în care
solicitantul nu a obţinut protecţie internaţională în România, cu excepţia situaţiei în care cererea de azil a fost respinsă
ca evident nefondată în urma soluţionării acesteia în procedură accelerată, caz în care străinul trebuie să părăsească
teritoriul statului român de îndată ce procedura de azil a fost finalizată. Obligaţia nu subzistă dacă străinul are un drept
de şedere reglementat potrivit legislaţiei privind regimul străinilor în România.
(la data 24-dec-2015 Art. 19, litera J. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 331/2015 )

SECŢ IUNEA 1 1: Restrângerea unor drepturi a/e solicitanţilor de protecţie internaţională
Art. 19 1 : Limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire
(1) Inspectoratul General pentru Imigrări poate limita sau retrage condiţiile materiale de primire acordate solicitanţilor
de protecţie internaţională, prin decizie motivată, care se comunică solicitantului în condiţiile prezentei legi. Cazurile în
care pot fi limitate sau retrase condiţiile materiale de primire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(2) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată, dispoziţiile art. 80 şi 81 aplicându-se în mod corespunzător.
Art. 19 2 : Măsuri restrictive
(1) În scopul îndeplinirii formalităţilor necesare, pentru limitarea abuzurilor la procedura de azil, precum şi în cazul în
care prezintă pericol pentru securitatea naţională, pe baza unei analize individuale, autorităţile competente pot dispune,
faţă de solicitanţii de protecţie internaţională, următoarele măsuri restrictive:
a) obligarea de a se prezenta la sediul structurii Inspectoratului General pentru Imigrări;
b) stabilirea reşedinţei într-un centru regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil;
c) plasarea în spaţii închise special amenajate;
d) luarea sau, după caz, menţinerea în custodie publică.
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(2) Împotriva unui solicitant de protecţie internaţională nu pot fi dispuse măsuri restrictive pentru unicul motiv că a
depus o cerere de protecţie internaţională în România.
(3) Faţă de solicitanţii de protecţie internaţională care fac obiectul procedurii de determinare a statului membru
responsabil sau al unei măsuri de îndepărtare sau expulzare de pe teritoriul României nu poate fi luată măsura
prevăzută la alin. (1) lit. c).
(4) În vederea menţinerii unităţii familiei şi pentru respectarea principiului interesului superior al copilului, Inspectoratul
General pentru Imigrări poate permite membrilor de familie ai solicitantului faţă de care s-a dispus măsura prevăzută la
alin. (1) lit. b) să locuiască cu acesta.
Art. 19 3 : Obligarea de a se prezenta la sediul structurii Inspectoratului General pentru imigrări
(1) Pe durata derulării procedurii de azil, în vederea realizării activităţilor prevăzute la art. 196 şi pe durata procedurii
de determinare a statului membru responsabil, în scopul asigurării transferului, Inspectoratul General pentru Imigrări
poate dispune, prin decizie motivată, obligarea solicitantului de protecţie internaţională de a se prezenta periodic, la
datele şi orele stabilite, precum şi la solicitare, la sediul uneia dintre structurile sale teritoriale.
(2) Măsura prevăzută la alin, (1) nu este supusă niciunei căi de atac.
Art. 19 4 : Stabilirea reşedinţei într-un centru regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil
Pe durata derulării procedurii de azil, în vederea realizării activităţilor prevăzute la art. 19 6 şi pe durata procedurii de
determinare a statului membru responsabil, în scopul asigurării transferului, Inspectoratul General pentru Imigrări poate
dispune, prin decizie motivată, stabilirea unui loc de reşedinţă pentru solicitantul de protecţie internaţională într-un
centru regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, chiar dacă acesta dispune de mijloace de întreţinere, şi
obligarea acestuia de a nu părăsi acel loc decât cu informarea şefului centrului.
Art. 19 5 : Plasarea în spaţii închise special amenajate
(1) În cazul în care măsurile restrictive prevăzute la art. 19 2 alin. (1) lit. a) şi b) nu sunt suficiente pentru îndeplinirea
formalităţilor, precum şi pentru limitarea abuzurilor la procedura de azil, în aplicarea art. 19 2 alin. (1) lit. c) solicitantul
de protecţie internaţională poate fi plasat într-un spaţiu închis special amenajat, cu restrângerea temporară a libertăţii
de mişcare, numai în următoarele situaţii:
a) pentru verificarea identităţii declarate;
b) pentru stabilirea elementelor pe care se bazează cererea de protecţie internaţională, care nu ar putea fi obţinute
fără a se lua măsura, în special în cazul în care există un risc de sustragere a solicitantului;
c) la solicitarea uneia dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, din care rezultă că solicitantul de
protecţie internaţională prezintă pericol pentru securitatea naţională.
(2) Trăsura prevăzută la alin. (1) nu poate fi dispusă împotriva solicitanţilor de protecţie internaţională minori, cu
excepţia situaţiei prevăzute la art. 41 alin. (2), cu respectarea principiului interesului superior al copilului.
Art. 196 : Verificarea identităţii solicitantului de protecţie internaţională şi stabilirea elementelor cererii de
protecţie internaţională
(1) Pentru scopurile prezentei legi, în vederea verificării identităţii solicitantului de protecţie internaţională, structura
specializată din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări desfăşoară următoarele activităţi:
a) interogarea bazelor de date specifice;
b) amprentarea şi fotografierea, în condiţiile art. 19 lit. a) şi ale art. 44;
c) interviul preliminar, în condiţiile art. 43;
d) solicitarea, după caz, de date şi informaţii de la instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.
(2) Stabilirea elementelor cererii de protecţie internaţională se realizează cu prilejul derulării interviului prevăzut la art.
45 şi 47, după caz.
(3) Prin risc de sustragere în sensul art. 195 alin. (1) lit. b) se înţelege situaţia de fapt care justifică presupunerea că
solicitantul de protecţie internaţională se sustrage de la derularea activităţii prevăzute la alin. (2).
(4) Prezintă risc de sustragere solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) a trecut sau a fost surprins încercând să treacă ilegal frontiera de stat a României, după depunerea cererii de
protecţie internaţională;
b) a fost surprins încercând să treacă ilegal frontiera de stat a României, iar cererea de protecţie internaţională a fost
dispusă ulterior reţinerii sale;
c) există motive să se creadă că intenţionează să părăsească teritoriul României, după depunerea cererii de protecţie
internaţională.
Art. 19 7 : Procedura plasării într-un spaţiu închis special amenajat
(1) Plasarea într-un spaţiu închis special amenajat se dispune în scris, pentru o perioadă de 30 de zile, prin ordonanţă
motivată în fapt şi în drept de către procurorul anume desemnat din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel în
circumscripţia căreia se află centrul de cazare în care urmează a fi plasat solicitantul de protecţie internaţională, la
solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări.
(2) Inspectoratul General pentru Imigrări îndeplineşte formalităţile administrative necesare aplicării măsurii prevăzute la
alin. (1), în termen de cel mult 24 de ore de la data la care se constată necesitatea dispunerii acestei măsuri.
(3) Prelungirea duratei măsurii prevăzute la alin. (1) se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competenţă
teritorială se află centrul de cazare în care este plasat solicitantul, la solicitarea motivată a Inspectoratului General
pentru Imigrări, atunci când din motive obiective activităţile prevăzute la art. 198 nu pot fi realizate. Solicitarea
motivată se depune cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului de 30 de zile, iar instanţa trebuie să se pronunţe
înainte de expirarea termenului de 30 de zile, prin hotărâre care este definitivă.
(4) De îndată ce constată că solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, prevăzută la alin. (3),
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare in judecată, judecătorul stabileşte primul termen de
judecată şi dispune citarea părţilor. întâmpinarea nu este obligatorie, iar, atunci când solicitantul de protecţie
internaţională depune întâmpinare, aceasta nu se comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, care ia la
cunoştinţă despre conţinutul său de la dosarul cauzei. Solicitarea de prelungire a duratei măsurii plasării într-un spaţiu
închis special amenajat este scutită de taxa judiciară de timbru.
(5) Perioada de plasare într-un spaţiu închis special amenajat nu poate depăşi 60 de zile.
(6) Inspectoratul General pentru Imigrări desfăşoară cu celeritate activităţile prevăzute la art. 196 pentru a menţine o
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durată cât mai scurtă a măsurii. întârzierile datorate derulării procedurilor administrative care nu se pot imputa
solicitantului nu pot justifica o continuare a măsurii. Fac excepţie situaţiile în care din raţiuni de securitate naţională este
necesară continuarea aplicării măsurii, fără a se depăşi în niciun caz termenul de 60 de zile.
(7) Solicitantul de protecţie internaţională faţă de care s-a dispus plasarea într-un spaţiu închis în condiţiile alin. (1)
poate depune, în termen de 5 zile, plângere la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află centrul de
cazare în care a fost plasat, care este obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii. Plângerea nu
suspendă măsura şi este scutită de taxa judiciară de timbru. Hotărârea instanţei este definitivă.
(8) În situaţia în care instanţa admite plângerea, măsura plasării într-un spaţiu închis special amenajat încetează la data
pronunţării hotărârii instanţei.
Art. 19 8 : Suspendarea şi încetarea măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat
(1) În cazul în care activităţile pentru care a fost dispusă plasarea într-un spaţiu închis special amenajat sunt finalizate
anterior expirării duratei măsurii dispuse potrivit art. 19 2 alin. (1) lit. c), funcţionarul anume desemnat din cadrul
Inspectoratului General pentru Imigrări constată încetarea acesteia printr-un referat motivat, care este aprobat de
directorul centrului unde se află plasat solicitantul. Măsura plasării încetează la data aprobării referatului motivat.
(2) Dacă ulterior luării sau prelungirii măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat se constată prin documente
medicale eliberate de unităţile medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne ori eliberate de unităţile sanitare
publice din subordinea direcţiilor de sănătate publică, în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările ulterioare, faptul că starea de sănătate a solicitantului de protecţie internaţională este
incompatibilă cu măsura, aceasta încetează de drept. Cu privire la încetarea de drept a măsurii, funcţionarul anume
desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări întocmeşte o notă de constatare, care este aprobată de
directorul centrului unde se află plasat solicitantul, şi care se comunică acestuia din urmă.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), dacă starea de sănătate a solicitantului de protecţie internaţională este
incompatibilă numai temporar cu măsura, funcţionarul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru
Imigrări întocmeşte o notă de constatare cu privire la suspendarea de drept a măsurii pe perioada menţionată în
documentele medicale. Nota de constatare se aprobă de către directorul centrului unde se află plasat solicitantul şi se
comunică acestuia din urmă. La data la care încetează suspendarea, solicitantul are obligaţia de a se prezenta la sediul
centrului unde a fost plasat anterior suspendării.
(4) Măsura plasării într-un spaţiu închis special amenajat poate înceta înainte de împlinirea termenului pentru care a
fost dispusă din oficiu sau la cererea solicitantului de protecţie internaţională, dacă din circumstanţe relevante sau
informaţii noi rezultă că menţinerea măsurii nu se mai justifică. în acest caz, Inspectoratul General pentru Imigrări, din
oficiu sau la cerere, poate dispune motivat încetarea măsurii. în cazul respingerii cererii de încetare a măsurii,
Inspectoratul General pentru Imigrări emite o decizie, motivată în fapt şi în drept.
(5) Împotriva deciziei de respingere a cererii de încetare a măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat,
prevăzută la alin. (4), solicitantul poate depune plângere în termen de 5 zile de la comunicare, la curtea de apel în a
cărei rază de competenţă teritorială se află centrul de cazare în care este plasat, care este obligată să o soluţioneze în
termen de 3 zile de la data primirii. Plângerea nu suspendă măsura şi este scutită de taxa judiciară de timbru.
Hotărârea instanţei este definitivă.
Art. 19 9 : Spaţiile închise special amenajate
Spaţiile închise special amenajate sunt locuri destinate cazării temporare a solicitanţilor de protecţie internaţională faţă
de care a fost luată măsura prevăzută la art. 19 2 alin. (1) lit. c), administrate de Inspectoratul General pentru Imigrări.
Acestea se stabilesc în cadrul centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil deja constituite sau nouînfiintate în condiţiile art. 3 alin. (2) şi (3).
Art. 19 10 : Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de protecţie internaţională pe perioada plasării într-un spaţiu
închis special amenajat
(1) Pe perioada plasării în spaţiile prevăzute la art. 19 9 solicitanţii de protecţie internaţională au drepturile prevăzute la
art. 17, cu excepţia celor prevăzute la alin (1) lit. k), o), o 1 ) şi q), cele prevăzute la art. 18, precum şi obligaţiile
prevăzute la art. 19, cu excepţia celei de la lit. g).
(2) Regulile de ordine interioară pe care sunt obligate să le respecte persoanele plasate în spaţiile închise special
amenajate, precum şi modul de organizare a cazării, accesul, paza, supravegherea şi însoţirea acestor persoane, în şi
din respectivele spaţii, sunt prevăzute în regulamentul de ordine interioară a centrelor regionale de proceduri şi cazare a
solicitanţilor de azil, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(la data 02-sep-2016 Art. 19^10, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1^1 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2016 )

(3) Pe perioada plasării în spaţiile prevăzute la art. 19 9 , solicitanţii de protecţie internaţională beneficiază gratuit de o
alocaţie de hrană zilnică, în limita unor plafoane calorice stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Art. 19 11 : Garanţii specifice la plasarea în spaţii închise special amenajate
(1) Solicitanţilor plasaţi într-un spaţiu închis special amenajaţii se comunică de îndată, în scris, într-o limbă pe care o
înţeleg sau se presupune în mod rezonabil că o înţeleg, motivele măsurii şi procedura pentru contestarea acesteia,
posibilitatea de a solicita ajutor public judiciar în condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile pe care le au pe durata plasării lor
în spaţiul închis special amenajat, precum şi suspendarea sau încetarea măsurii, după caz.
(2) Activităţile prevăzute la art. 198 şi 19 7 se realizează cu prioritate în cazul solicitanţilor de protecţie internaţională
vulnerabili care sunt plasaţi în spaţii închise special amenajate.
(3) Solicitanţii de protecţie internaţională vulnerabili care sunt plasaţi în spaţii închise special amenajate sunt
monitorizaţi în mod regulat si beneficiază de sprijinul corespunzător, ţinând seama de situaţia lor individuală, inclusiv de
starea lor de sănătate.
Art. 1912 : Epuizarea capacităţii da cazare şi constatarea condiţiilor inadecvate de cazare în spaţiile închise
special amenajate
(1) În situaţia în care capacitatea de cazare temporară în spaţiile prevăzute la art. 19 9 este epuizată sau condiţiile de
cazare existente nu sunt adecvate cazării solicitanţilor de protecţie internaţională, nu se solicită dispunerea măsurii
plasării într-un spaţiu închis special amenajat până la data la care aplicarea măsurii se poate realiza cu respectarea
dispoziţiilor art. 19 10 şi 19 11 . în acest caz, fată de solicitanţii de protecţie internaţională se poate dispune, după caz,
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una dintre măsurile prevăzute la art. 19 2 alin. (1) lit. a) sau b).
(2) În situaţia în care condiţiile de cazare devin inadecvate cazării, măsura plasării într-un spaţiu închis special amenajat
dispusă faţă de solicitantul afectat de acestea se suspendă până la restabilirea condiţiilor de cazare sau identificarea
unui alt spaţiu închis special amenajat. în acest caz, faţă de solicitantul de protecţie internaţională se poate dispune,
după caz, una dintre măsurile prevăzute la art. 19 2 alin. (1) lit. a) sau b).
(3) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi reluarea aplicării măsurii plasării într-un spaţiu închis special amenajat se
constată prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General pentru Imigrări.
Art. 19 13 : Măsura custodiei publice
(1) Un solicitant de protecţie internaţională poate fi luat sau, după caz, menţinut în custodie publică, în cazurile
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi în următoarele situaţii:
a) în cadrul procedurii de determinare a statului membru responsabil, în vederea asigurării transferului în statul membru
responsabil;
b) dacă solicitantul a fost luat în custodie publică în vederea îndepărtării sau expulzării de pe teritoriul României şi a
depus o cerere de protecţie internaţională pentru a întârzia sau a împiedica punerea în executare a măsurii de
îndepărtare sau de expulzare, deşi anterior dispunerii unei astfel de măsuri a avut posibilitatea să depună o astfel de
cerere.
(2) Custodia publică a solicitanţilor de protecţie internaţională se poate dispune dacă prin evaluarea în prealabil a
posibilităţii aplicării măsurilor prevăzute la art. 19 2 alin. (1) lit. a) şi b) rezultă că acestea nu sunt posibile şi suficiente în
raport cu procedura în cadrul Căreia ar fi dispuse şi scopul care ar fi urmărit prin luarea Sor.
Art. 19 14 : Luarea în custodie publică în cadrul procedurii de determinare a statului membru responsabil
(1) Luarea în custodie publică se dispune, în scris, prin ordonanţă motivată în drept şi în fapt de către procurorul anume
desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pe o perioadă de 30 de zile, la solicitarea
motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări împotriva solicitantului care prezintă un risc ridicat de sustragere de
la procedura transferului.
(2) Prezintă risc ridicat de sustragere de la procedura transferului solicitantul care se află în una dintre următoarele
situaţii:
a) a trecut ilegal frontiera de stat a României şi a fost depistat în sistemul Eurodac cu una sau mai multe cereri de
protecţie internaţională depuse pe teritoriul altui stat membru;
b) a trecut ilegal frontiera externă a statelor membre ale Uniunii Europene ori a statelor asociate în sensul actelor direct
aplicabile ale Uniunii Europene sau a fost surprins încercând să treacă ori a trecut ilegal frontiera de stat a României, iar
cererea de protecţie internaţională a fost depusă ulterior reţinerii sale;
c) a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României după depunerea cererii de protecţie internaţională
în România;
d) a fost depistat că a intrat ilegal pe teritoriul României sau că se află pe teritoriul României fără drept de şedere şi a
depus o nouă cerere de protecţie internaţională după realizarea efectivă a transferului în statul membru responsabil;
e) nu a respectat una dintre măsurile prevăzute la art. 19 2 alin. (1) lit. a) şi b);
f) după comunicarea hotărârii prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a), solicitantul se opune transferului în statul membru
responsabil.
(3) Inspectoratul General pentru Imigrări îndeplineşte formalităţile administrative necesare luării în custodie publica a
solicitanţilor de protecţie internaţională în termen de cel mult 24 de ore de la data la care se constată necesitatea
acestei măsuri.
(4) Prelungirea duratei de luare în custodie publică se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competenţă
teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, depusă cu cel puţin 5
zile înainte de expirarea termenului luării în custodie publică. Instanţa trebuie să se pronunţe înainte de expirarea
termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instanţei este definitivă.
(5) De îndată ce constată că solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, prevăzută la alin. (4),
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, judecătorul stabileşte primul termen de
judecată şi dispune citarea părţilor. întâmpinarea nu este obligatorie, iar, atunci când străinul depune întâmpinare,
aceasta nu se comunică Inspectoratului General pentru Imigrări, care ia cunoştinţă despre conţinutul său de la dosarul
cauzei. Solicitările de prelungire a duratei de luare în custodie publică sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
(6) Perioada de luare în custodie publică a solicitanţilor de protecţie internaţională nu poate depăşi 6 luni.
(7) Perioada prevăzută la alin. (6) poate fi extinsă In mod excepţional, în condiţiile prevăzute la alin. (4), pe o perioadă
suplimentară ce nu poate depăşi 12 luni, în cazurile în care Inspectoratul General pentru Imigrări se află, din motive
neimputabile, în imposibilitatea de a efectua transferul în statul membru responsabil din cauza întârzierilor în obţinerea
documentaţiei necesare transferului în statul membru responsabil.
(8) Străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică în condiţiile alin. (1) pot depune, în termen de 5 zile,
plângere la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, care este obligată să o
soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii. Hotărârea instanţei este definitivă. Plângerea împotriva măsurii luării
în custodie publică nu suspendă măsura luării în custodie publică şi nici procedura determinării statului membru
responsabil.
(la data 03-sep-2016 Art. 19^14, alin. (8) din capitolul III, sectiunea 1^1 modificat de Art. III din Ordonanta 25/2016 )

(9) În situaţia în care la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări nu se dispune măsura luării în
custodie publică sau a prelungirii acesteia, procurorul anume desemnat din cadrul parchetului competent sau instanţa
de judecată competentă se pronunţă cu privire la aplicarea măsurilor prevăzute la art. 19 2 alin. (1) lit. a) şi b).
Dispoziţiile art. 19 3 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(10) În situaţia în care, ulterior luării în custodie publică, se împlineşte unul dintre termenele prevăzute la art. 28 alin.
(3) din Regulamentul Dublin, măsura încetează de drept. Inspectoratul General pentru Imigrări întocmeşte o notă de
constatare cu privire la încetarea de drept a măsurii, care se comunică solicitantului.
Art. 19 15 : Menţinerea sau încetarea măsurii luării în custodie publică în cadrul procedurii de îndepărtare sau
expulzare de pe teritoriul României
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(1) În situaţia prevăzută la art. 101 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, structura specializată pe probleme de azil competentă este obligată să analizeze
cererea de protecţie internaţională şi să se pronunţe prin hotărâre motivată în fapt şi în drept, în termen de 3 zile,
asupra acordării accesului la procedura ordinară de azil sau respingerii cererii de protecţie internaţională potrivit art. 75
alin. (1). In situaţia în care nu se poate emite o hotărâre de acordare a accesului la procedura ordinară pe baza
elementelor de la dosar, solicitantul de azil este intervievat în condiţiile art. 45. Hotărârea se comunică potrivit art. 54
care se aplică în mod corespunzător.
(2) În cazul în care cererea de protecţie internaţională este respinsă, iar solicitantul depune plângere împotriva hotărârii
de respingere a cererii de protecţie internaţională, acesta rămâne în custodie publică până la pronunţarea unei hotărâri.
(3) În situaţia în care măsura custodiei publice expiră înainte de emiterea sau, după caz, pronunţarea unei hotărâri cu
privire la acordarea sau, după caz, de neacordarea accesului la procedura ordinară, aceasta poate fi prelungită pentru a
asigura punerea în executare a măsurii de îndepărtare sau de expulzare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul cererilor de protecţie internaţională pentru care sunt incidente prevederile
art. 75 alin. (2).
Art. 19 16 : Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de protecţie internaţională pe perioada custodiei publice
(1) Solicitanţii de protecţie internaţională luaţi în custodie publică sunt introduşi în centrele de cazare pentru străinii luaţi
în custodie publică prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, iar cazarea acestora se face, în măsura în care este posibil, separat de celelalte categorii de
străini.
(2) Pe perioada introducerii în centrele de cazare pentru străinii luaţi în custodie publică, solicitanţii de protecţie
internaţională au drepturile prevăzute la art. 17, cu excepţia celor de la alin. (1) lit. k), o), o 1 ) şi q), cele de la art. 18,
precum şi obligaţiile prevăzute la art. 19, cu excepţia celei de la lit. g).
(3) Plângerile formulate împotriva luării măsurii custodiei publice sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
(la data 24-dec-2015 capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 33. din Legea 331/2015 )

SECT IUNEA 2: Drepturile si obligatiile beneficiarilor unei forme de protectie
Art. 20: Drepturile beneficiarilor unei forme de protectie
(1) Recunoasterea statutului de refugiat sau acordarea protectiei subsidiare confera beneficiarului urmatoarele
drepturi:
a) să rămână pe teritoriul României şi să obţină permis de şedere şi document de călătorie pentru trecerea frontierei
de stat. Beneficiarului unei forme de protecţie i se atribuie un cod numeric personal, care se înscrie în permisul de
şedere şi în documentul de călătorie pentru trecerea frontierei de stat;
(la data 02-ian-2011 Art. 20, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 280/2010 )

b) sa îsi aleaga locul de resedinta si sa circule liber, în conditiile stabilite de lege pentru straini;
c) sa fie angajat de persoane fizice sau juridice, sa exercite activitati nesalarizate, sa exercite profesiuni libere si sa
efectueze acte juridice, sa efectueze acte si fapte de comert, inclusiv activitati economice în mod independent, în
aceleasi conditii ca si cetatenii români;
d) sa îsi transfere bunurile pe care le-a introdus în România pe teritoriul unei alte tari, în vederea reinstalarii;
e) sa beneficieze de tratamentul cel mai favorabil prevazut de lege pentru cetatenii straini în ceea ce priveste
dobândirea proprietatilor mobiliare si imobiliare;
f) sa beneficieze de protectia proprietatii intelectuale, în conditiile stabilite de lege;
g) sa beneficieze de asigurari sociale, de masuri de asistenta sociala si asigurari sociale de sanatate, în conditiile
prevazute de lege pentru cetatenii români;
h) sa aiba acces la toate formele de învatamânt, în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români;
i) sa beneficieze de un tratament egal cu cel acordat cetatenilor români în ceea ce priveste libertatea de a practica
propria religie si de instruire religioasa a copiilor sai;
j) sa beneficieze de dreptul la protectia datelor personale si a oricaror alte detalii în legatura cu cazul sau;
k) sa beneficieze de dreptul la asociere în ceea ce priveste asociatiile cu scop apolitic si nelucrativ si sindicatele
profesionale, în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români;
l) sa aiba acces liber la instantele de judecata si la asistenta administrativa;
m) să primească, la cerere, în limitele disponibilităţilor financiare ale statului, în condiţii stabilite prin hotărâre a
Guvernului, un ajutor lunar nerambursabii, denumit în continuare ajutor, al cărui cuantum este raportat la indicatorul
social de referinţă, pentru o perioadă de maximum 12 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de
existenţă necesare;"
(la data 24-dec-2015 Art. 20, alin. (1), litera M. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 331/2015 )

n) sa participe, la cerere, la programele de integrare si sa fie cazat în centrele Oficiului National pentru Refugiati, în
conditiile stabilite de lege;
o) sa îsi stabileasca domiciliul legal în România, potrivit legislatiei privind regimul juridic al strainilor;
p) sa poata beneficia, la cerere, de asistenta în vederea repatrierii voluntare.
q) să aibă acces la dobândirea unei locuinţe, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români;
r) să beneficieze de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte echivalarea studiilor sau a perioadelor de
studii, recunoaşterea diplomelor, atestatelor şi certificatelor de competenţă, precum şi a calificărilor profesionale care
dau acces la profesiile reglementate din România, în conformitate cu reglementările în vigoare.
(la data 27-ian-2014 Art. 20, alin. (1), litera P. din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta 1/2014 )

(2) Minorii neînsotiti beneficiaza de aceeasi protectie oferita, în conditiile legii, minorilor români aflati în dificultate.
(3) [textul din Art. 20, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 24-dec-2015 de Art. I, punctul 35. din
Legea 331/2015]
(4) [textul din Art. 20, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 24-dec-2015 de Art. I, punctul 35. din
Legea 331/2015]
(5) Fondurile băneşti necesare în vederea acordării ajutorului sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei,
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Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi
şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.
(la data 25-mar-2013 Art. 20, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 16/2013 )

(5 1 ) Cuantumul ajutorului se stabileşte la 1,08 ISR.
(5 2 ) Acordarea ajutorului nerambursabil poate fi suspendată sau poate înceta în condiţii stabilite prin hotărâre a
Guvernului.
(la data 24-dec-2015 Art. 20, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 36. din Legea 331/2015 )

(6) Permisul de şedere prevăzut la alin. (1) lit. a) se eliberează, de îndată ce este posibil după acordarea protecţiei
internaţionale în România, pentru o perioadă de 3 ani, în cazul persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de refugiat,
respectiv pentru o perioadă de 2 ani, persoanelor cărora li s-a acordat protecţie subsidiară. După expirare, se va
elibera un nou permis de şedere cu aceeaşi valabilitate.
(la data 27-ian-2014 Art. 20, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta 1/2014 )

(7) În cazul beneficiarilor unei forme de protecţie cărora li se aplică prevederile art. 6 alin. (3), permisul de şedere nu
va fi eliberat sau valabilitatea acestuia va înceta.
(8) Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) lit. a) se eliberează, la cerere, beneficiarilor protecţiei internaţionale
în România pentru o perioadă de 2 ani, fără posibilitatea prelungirii valabilităţii. După expirare, se eliberează un nou
document de călătorie cu aceeaşi valabilitate.
(la data 27-ian-2014 Art. 20, alin. (8) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta 1/2014 )

(9) Beneficiarilor statutului de refugiat şi ai protecţiei subsidiare aflaţi în străinătate, care nu mai posedă documente de
călătorie valabile, li se vor elibera de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, cu avizul Oficiului
Român pentru Imigrări, titluri de călătorie numai pentru revenirea în ţară. Valabilitatea titlului de călătorie este de cel
mult 30 de zile şi încetează de drept la data intrării titularului pe teritoriul României. Forma şi conţinutul titlului de
călătorie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului României.
(la data 02-ian-2011 Art. 20, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 6. din Legea 280/2010 )
(la data 16-ian-2012 Art. 20, alin. (9) din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1305/2011 )

(10) În cazul în care se acordă protecţie internaţională în România unui străin care are un permis de şedere pe termen
lung într-un alt stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrări solicită statului membru în cauză să înscrie, în
permisul de şedere pe termen lung, menţiunea privind acordarea protecţiei internaţionale de către România.
(la data 26-dec-2013 Art. 20, alin. (9) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 2. din Legea 376/2013 )

Art. 20 1 : Readmisia beneficiarilor protecţiei internaţionale în România
(1) Străinii, beneficiari ai protecţiei internaţionale în România, sunt readmişi pe teritoriul României imediat şi fără
formalităţi, împreună cu membrii lor de familie, ca urmare a unei decizii de îndepărtare luate de statul membru în care
au avut drept de şedere pe termen lung.
(2) Pentru stabilirea situaţiei străinilor care au înscrisă, în permisul de şedere pe termen lung, eliberat de un alt stat
membru, menţiunea privind acordarea protecţiei internaţionale de către România, Inspectoratul General pentru Imigrări
comunică statului membru interesat, în termen de cel mult o lună de la primirea unei cereri în acest sens, dacă străinul
beneficiază în continuare de protecţie internaţională în România.
(la data 26-dec-2013 Art. 20 din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 3. din Legea 376/2013 )

Art. 20 2 : Accesul la educaţie al beneficiarilor de protecţie internaţională minori
(1) În vederea facilitării accesului la sistemul de învăţământ românesc, minorii cărora le-a fost acordată protecţia
internaţională în România beneficiază, în mod gratuit, pe durata unui an şcolar, de un curs pregătitor în vederea
înscrierii în sistemul naţional de învăţământ.
(2) Cursul pregătitor prevăzut la alin. (1) este organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu
Inspectoratul General pentru Imigrări.
(3) Minorul beneficiar al protecţiei internaţionale este înscris la cursul prevăzut la alin. (1) de îndată ce i-a fost acordată
forma de protecţie internaţională.
(4) Cursul pregătitor început în perioada cât minorul a avut calitatea de solicitant de azil, potrivit art. 18, se continuă şi
după acordarea protecţiei internaţionale, până la finalizarea acestuia.
(5) La finalul cursului de iniţiere în limba română, o comisie de evaluare, ale cărei componenţă şi funcţionare se
stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, apreciază nivelul de cunoaştere a limbii române şi stabileşte
înscrierea străinilor minori care au obţinut o formă de protecţie internaţională în anul de studiu corespunzător.
(la data 27-ian-2014 Art. 20^1 din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta 1/2014 )

Art. 21: Obligatiile beneficiarilor unei forme de protectie
(1) Beneficiarul unei forme de protectie are urmatoarele obligatii:
a) sa respecte Constitutia României, legile si celelalte acte normative emise de autoritatile române;
b) sa aiba o conduita corecta si civilizata, sa respecte masurile stabilite de organele române competente în materie de
refugiati si sa raspunda la solicitarile acestora;
c) sa respecte regulamentele de ordine interioara din centrele Oficiului National pentru Refugiati, daca este cazat într-un
asemenea centru;
d) sa evite provocarea oricaror stari conflictuale sau incidente cu populatia ori comiterea unor fapte ce pot intra sub
incidenta legii penale;
e) sa se supuna regulilor privind regimul juridic al strainilor, în masura în care legea nu dispune altfel.
(2) Ajutorul se solicită în termen de cel mult 3 luni de la dobândirea formei de protecţie, iar după acest termen dreptul
se prescrie.
(la data 25-mar-2013 Art. 21, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 16/2013 )

(2 1 ) Ajutorul se plăteşte pe stat de plată. În situaţia în care timp de 3 luni ajutorul nu este ridicat de beneficiar, plata
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acestuia se suspendă, iar dacă până la finalizarea termenului de 9 luni nu a fost solicitat, nu se mai acordă.
(2 2 ) În situaţia suspendării ajutorului, agenţiile teritoriale au obligaţia efectuării verificărilor pentru determinarea
cauzelor care au condus la neridicarea acestuia de către beneficiari. În cazul în care se constată că aceştia nu se mai
află pe teritoriul României sau că realizează venituri pe membru de familie cel puţin egale cu nivelul ajutorului,
acordarea acestuia încetează.
(la data 25-mar-2013 Art. 21, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 16/2013 )

(3) Beneficiarul unei forme de protecţie, posesor al unui permis de şedere sau, după caz, al unui document de călătorie
este obligat:
a) să depună personal, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii permisului de şedere sau a documentului
de călătorie, toate actele necesare în vederea eliberării de noi documente;
b) să declare furtul documentului de călătorie, în termen de 48 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară
sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să
ateste declararea evenimentului respectiv;
c) să declare pierderea documentului de călătorie, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, la cea mai
apropiată unitate de poliţie sau la autoritatea care l-a eliberat, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale României;
d) să declare distrugerea sau deteriorarea documentului de călătorie la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării
eliberării unui nou document;
e) să declare furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de şedere, în termen de cel mult 5 zile de la
constatarea vreuneia dintre aceste situaţii, la formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări, caz în care i se
va elibera un nou permis de şedere cu aceeaşi valabilitate.
(4) În cazul minorilor, obligaţiile prevăzute la alin. (3) revin părinţilor sau reprezentantului legal, cu excepţia celor cu
vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, care pot depune personal actele pentru eliberarea permisului de şedere sau, după
caz, a documentului de călătorie, cu acordul părinţilor ori al reprezentantului legal.
(la data 02-ian-2011 Art. 21, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 7. din Legea 280/2010 )

Art. 21 1 : Informarea
Inspectoratul General pentru Imigrări informează beneficiarul protecţiei internaţionale, într-o limbă pe care o înţelege
sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la drepturile pe care le are şi obligaţiile ce îi revin ca
urmare a recunoaşterii statutului de refugiat sau acordării protecţiei subsidiare, de îndată ce protecţia internaţională a
fost conferită în România.
(la data 27-ian-2014 Art. 21 din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta 1/2014 )

CAPIT OLUL IV: Forme de protectie
Art. 22: Forme de protectie
În conditiile prezentei legi, strainilor:
a) li se recunoaste statutul de refugiat; sau
b) li se acorda protectie subsidiara; sau
c) li se acordă protecţie temporară.
(la data 08-mar-2013 Art. 22, litera C. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 18/2013 )

Art. 23: Recunoaşterea statutului de refugiat
Statutul de refugiat se recunoaşte, la cerere, cetăţeanului străin care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi
persecutat pe motive de rasă, religie, naţionalitate, opinii politice sau apartenenţă la un anumit grup social, se află în
afara ţării de origine şi care nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreşte să solicite protecţia respectivei ţări,
precum şi apatridului care, aflându-se din motivele menţionate anterior în afara ţării în care avea reşedinţa obişnuită, nu
poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreşte să se întoarcă în respectiva ţară şi cărora nu li se aplică cauzele de
excludere de la recunoaşterea statutului de refugiat, prevăzute de prezenta lege.
(la data 27-ian-2014 Art. 23 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta 1/2014 )

Art. 24: Recunoasterea statutului de refugiat membrilor de familie
(1) Statutul de refugiat se acorda, la cerere, si membrilor de familie prevazuti la art. 2 lit. j), care se afla pe teritoriul
României, cu exceptia cazurilor în care persoanele respective se afla în una dintre situatiile enumerate la art. 25.
(2) În cazul sotului sau, respectiv, al sotiei, prevederile alin. (1) se aplica numai daca persoana careia i s-a recunoscut
statutul de refugiat în temeiul art. 23 a încheiat casatoria înainte de intrarea pe teritoriul României.
(3) În situaţia în care membrul de familie al beneficiarului statutului de refugiat nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la
alin. (1) şi, după caz, la alin. (2), cererea de azil a acestuia va fi analizată din perspectiva prevederilor art. 23 şi 26.
(la data 27-ian-2014 Art. 24, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta 1/2014 )

Art. 25: Cauzele de excludere de la recunoasterea statutului de refugiat
(1) Statutul de refugiat nu se recunoaste cetatenilor straini si apatrizilor cu privire la care exista motive serioase sa se
creada ca:
a) au comis o infractiune contra pacii si omenirii, o crima de razboi ori o alta infractiune definita conform tratatelor
internationale relevante la care România este parte sau altui document international pe care România este obligata sa îl
respecte;
b) au comis o infractiune grava de drept comun în afara României, înainte de a fi admisi pe teritoriul statului român;
c) au comis fapte care sunt contrare scopurilor si principiilor asa cum sunt ele enuntate în preambulul si în art. 1 si 2 din
Carta Organizatiei Natiunilor Unite;
d) au instigat sau au fost complici la savârsirea faptelor prevazute la lit. a)-c).
(2) De asemenea, statutul de refugiat nu se recunoaste cetatenilor straini si apatrizilor care au planificat, au facilitat
sau au participat la savârsirea de acte de terorism, asa cum sunt acestea definite în instrumentele internationale la care
România este parte.
(3) Statutul de refugiat nu se recunoaşte cetăţenilor străini şi apatrizilor care, având reşedinţa stabilită într-un alt stat,
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sunt consideraţi de către autorităţile competente din respectivul stat ca beneficiind de drepturi şi obligaţii care decurg
din cetăţenia respectivului stat sau beneficiază de drepturi şi obligaţii echivalente.
(4) Cetăţenii străini şi apatrizii care intră în domeniul de aplicare al art. 1 secţiunea D din Convenţia de la Geneva,
privind protecţia sau asistenţa acordată de un organism sau de o instituţie a Organizaţiei Naţiunilor Unite, alta decât
Înaltul Comisariat al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, sunt excluşi de la recunoaşterea statutului de
refugiat.
(5) În cazul în care încetarea protecţiei sau a asistenţei prevăzute la alin. (4) se datorează unor circumstanţe legitime
şi obiective asupra cărora persoana nu are niciun control sau care sunt independente de voinţa sa şi fără ca situaţia
acestuia să fi fost reglementată în mod definitiv în conformitate cu rezoluţiile relevante ale Adunării Generale a
Organizaţiei Naţiunilor Unite, străinului i se recunoaşte de drept statutul de refugiat.
(6) Inspectoratul General pentru Imigrări verifică, pe baza unei evaluări individuale a cererii, dacă străinul a primit
afectiv protecţie sau asistenţă din partea unui organism sau a unei instituţii a Organizaţiei Naţiunilor Unite, alta decât
Înaltul Comisariat al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, condiţiile în care protecţia sau asistenţa prevăzută la
alin. (4) au încetat şi dacă străinul nu se încadrează în sfera de aplicare a uneia dintre cauzele de excludere de la
recunoaşterea statutului de refugiat, prevăzute la alin. (1)-(3). Străinul este obligat să prezinte, de îndată ce este
posibil, toate documentele necesare în sprijinul cererii sale, din care să rezulte inclusiv că a recurs efectiv la protecţia
sau la asistenţa menţionate şi că această protecţie sau asistenţă a încetat.
(7) În cazul în care încetarea protecţiei sau a asistenţei prevăzute la alin. (4) este rezultatul propriei sale voinţe,
persoana în cauză nu poate pretinde recunoaşterea de drept a statutului de refugiat.
(la data 27-ian-2014 Art. 25, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta 1/2014 )

Art. 25 1 : Protecţia în interiorul ţării de origine
(1) În procesul de analizare a cererii de azil, autorităţile competente pot determina că solicitantul nu are nevoie de
protecţie internaţională în România, atunci când într-o parte a ţării sale de origine nu există motive întemeiate de a fi
expus unor acte de persecuţie sau unui risc serios ori când acesta are acces la protecţie împotriva unor astfel de acte.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se va stabili dacă solicitantul poate călători în siguranţă către acea parte a ţării de
origine în scopul de a se stabili acolo, cu luarea în considerare a condiţiilor generale existente în partea ţării de origine
considerată ca fiind sigură, precum şi a situaţiei personale a solicitantului, pe baza informaţiilor precise şi actualizate
obţinute din surse pertinente precum înaltul Comisariat al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.
(la data 27-ian-2014 Art. 25 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta 1/2014 )

Art. 26: Protectia subsidiara
(1) Protecţia subsidiară se acordă cetăţeanului străin sau apatridului care nu îndeplineşte condiţiile pentru
recunoaşterea statutului de refugiat şi cu privire la care există motive întemeiate să se creadă că, în cazul returnării în
ţara de origine, respectiv în ţara în care îşi avea reşedinţa obişnuită, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor
alin. (2), care nu poate sau, din cauza acestui risc, care nu doreşte protecţia acelei ţări şi căruia nu i se aplică cauzele
de excludere de la acordarea acestei forme de protecţie, prevăzute de prezenta lege.
(la data 27-ian-2014 Art. 26, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta 1/2014 )

(2) Prin risc serios, în sensul alin. (1), se întelege:
1. condamnarea la pedeapsa cu moartea ori executarea unei astfel de pedepse; sau
2. tortura, tratamente sau pedepse inumane ori degradante; sau
3. o amenintare serioasa, individuala, la adresa vietii sau integritatii, ca urmare a violentei generalizate în situatii de
conflict armat intern ori international, daca solicitantul face parte din populatia civila.
Art. 27: Acordarea protectiei subsidiare membrilor de familie
(1) Protectia subsidiara se acorda, la cerere, si membrilor de familie prevazuti la art. 2 lit. j), care se afla pe teritoriul
României, cu exceptia cazurilor în care persoanele respective se afla în una dintre situatiile enumerate la art. 28.
(2) În cazul sotului sau, respectiv, al sotiei, prevederile alin. (1) se aplica numai daca persoana careia i s-a acordat
protectie subsidiara în temeiul art. 26 a încheiat casatoria înainte de intrarea pe teritoriul României.
(3) În situaţia în care membrul de familie al beneficiarului protecţiei subsidiare nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.
(1) şi, după caz, la alin. (2), cererea de azil a acestuia va fi analizată din perspectiva prevederilor art. 23 şi 26.
(la data 27-ian-2014 Art. 27, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta 1/2014 )

Art. 28: Cauzele de excludere de la acordarea protectiei subsidiare
(1) Protectia subsidiara nu se acorda cetatenilor straini si apatrizilor atunci când exista motive serioase sa se creada ca
acestia:
a) au comis o infractiune contra pacii si omenirii, o crima de razboi ori o alta infractiune definita conform tratatelor
internationale relevante la care România este parte sau altor documente internationale pe care România este obligata
sa le respecte;
b) au comis o infractiune grava de drept comun înainte de intrarea pe teritoriul României;
c) au comis fapte care sunt contrare scopurilor si principiilor asa cum sunt ele enuntate în preambulul si în art. 1 si 2 din
Carta Organizatiei Natiunilor Unite;
d) constituie un pericol la adresa ordinii publice si sigurantei nationale ale României;
e) au instigat sau au fost complici la savârsirea faptelor prevazute la lit. a)-d).
(2) De asemenea, protectia subsidiara nu se acorda cetatenilor straini si apatrizilor care au planificat, au facilitat sau au
participat la savârsirea de acte de terorism, asa cum sunt acestea definite în instrumentele internationale la care
România este parte.
Art. 29:
[textul din Art. 29 din capitolul IV a fost abrogat la 01-ian-2007 de Art. I, punctul 5. din Legea 18/2013]
Art. 30:
[textul din Art. 30 din capitolul IV a fost abrogat la 01-ian-2007 de Art. I, punctul 5. din Legea 18/2013]
Art. 31:
[textul din Art. 31 din capitolul IV a fost abrogat la 01-ian-2007 de Art. I, punctul 5. din Legea 18/2013]
Art. 32:
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[textul din Art. 32 din capitolul IV a fost abrogat la 01-ian-2007 de Art. I, punctul 5. din Legea 18/2013]
Art. 33:
[textul din Art. 33 din capitolul IV a fost abrogat la 01-ian-2007 de Art. I, punctul 5. din Legea 18/2013]
CAPIT OLUL V: Procedura de azil
SECT IUNEA 1: Procedura ordinara
Art. 34: Declansarea procedurii de azil
(1) O persoana este considerata solicitant de azil din momentul manifestarii de vointa, exprimata, în scris sau oral, în
fata autoritatilor competente, din care sa rezulte ca aceasta solicita protectia statului român.
(2) Din momentul manifestarii de vointa, exprimata în conditiile prevazute la alin. (1), solicitantul de azil beneficiaza de
drepturile si are obligatiile prevazute la art. 17-19.
(3) În situaţia în care cererea de protecţie internaţională este depusă pe teritoriul României, dar este adresată
autorităţilor unui alt stat membru, străinul este considerat solicitant de azil în sensul alin. (1) de la momentul
manifestării de voinţă în faţa autorităţilor române competente.
(la data 24-dec-2015 Art. 34, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 37. din Legea 331/2015 )

Art. 35: Competenta primirii cererilor de azil
Autorităţile competente să primească o cerere de azil sunt următoarele:
a) structurile Oficiului Român pentru Imigrări;
b) structurile Poliţiei de Frontieră Române;
c) unităţile de poliţie în cadrul cărora sunt constituite şi funcţionează centre de reţinere şi arestare preventivă;
(la data 24-dec-2015 Art. 35, litera C. din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 331/2015 )

d) structurile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei.
(la data 26-iun-2007 Art. 35 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 6, subpunctul I.., punctul 4. din Ordonanta urgenta 55/2007 )

Art. 35 1 : Informarea şi consilierea privind accesul la procedura de azil
Dacă există elemente care conduc la ideea că străinii aflaţi în centrele de reţinere şi arestare preventivă sau în
penitenciare ori în punctele de trecere a frontierei de stat sau în zona de tranzit intenţionează să solicite protecţie
internaţională în România, personalul autorităţilor prevăzute la art. 35 furnizează informaţii cu privire la posibilitatea de
a depune o cerere în acest sens.
(la data 24-dec-2015 Art. 35 din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 39. din Legea 331/2015 )

Art. 36: Momentul depunerii cererii de azil
(1) Cererea de azil se depune de îndata ce:
a) solicitantul s-a prezentat într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, inclusiv în zona de tranzit;
(la data 24-dec-2015 Art. 36, alin. (1), litera A. din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 331/2015 )

b) solicitantul a intrat pe teritoriul României;
c) au survenit evenimente în tara de origine a solicitantului, care îl determina sa ceara protectie pentru strainul cu drept
de sedere în România.
(2) Cererile de azil depuse în afara teritoriului României nu sunt admise.
(3) Autoritatile competente nu pot refuza primirea cererii de azil pe motiv ca a fost depusa tardiv.
Art. 36 1 : Înregistrarea cererilor de protecţie internaţională
(1) Înregistrarea cererilor de protecţie internaţională depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări se realizează în
cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
(2) Înregistrarea cererilor de protecţie internaţională depuse la celelalte autorităţi competente potrivit art. 35 se
realizează în cel mult 6 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
(3) În cazul unui aflux masiv de cereri de protecţie internaţională depuse la oricare dintre autorităţile competente
potrivit art. 35, înregistrarea cererilor poate fi realizată în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererilor.
(la data 24-dec-2015 Art. 36 din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 41. din Legea 331/2015 )

Art. 37: Cererea de azil
(1) Cererea de azil este individuala si se înainteaza personal de catre solicitant sau, dupa caz, de curator ori de
reprezentantul legal.
(2) Cererea de azil se completează în limba română sau într-o limbă pe care solicitantul o înţelege.
(la data 24-dec-2015 Art. 37, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 42. din Legea 331/2015 )

(3) Cererile de azil colective nu sunt acceptate.
Art. 38: Cererea de azil înaintata la structurile teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor
(1) În cazul în care cererea de azil este depusă la organele teritoriale ale structurilor Ministerului Administraţiei şi
Internelor, prevăzute la art. 35, solicitantul este informat cu privire la faptul că trebuie să se prezinte la structura
specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări.
(la data 26-iun-2007 Art. 38, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 6, subpunctul I.., punctul 12. din Ordonanta urgenta 55/2007
)

(2)Dacă cererea de azil a fost depusă la un organ teritorial al Poliţiei de Frontieră Române dintr-un punct de control
pentru trecerea frontierei de stat, solicitantul care a primit accesul la teritoriu printr-o hotărâre a Oficiului Naţional
pentru Refugiaţi este informat cu privire la faptul că trebuie să se prezinte la structura specializată pe probleme de azil
a Oficiului Român pentru Imigrări.
(la data 26-iun-2007 Art. 38, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 6, subpunctul I.., punctul 12. din Ordonanta urgenta 55/2007
)

(3) Solicitantul de azil suportă cheltuielile ocazionate de transportul la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau, după caz, la
o structură teritorială a acestuia. În măsura în care solicitantul nu dispune de suma necesară pentru acoperirea
cheltuielilor de transport, această sumă va fi suportată de structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român
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pentru Imigrări.
(la data 26-iun-2007 Art. 38, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 6, subpunctul I.., punctul 12. din Ordonanta urgenta 55/2007
)

(4) În situatia prevazuta la alin. (1) si (2), pentru motive justificate de interesul public, siguranta nationala, ordinea
publica, protectia sanatatii si moralitatii publice, protectia drepturilor si libertatilor altor persoane, Oficiul National pentru
Refugiati asigura transportarea solicitantului de azil la una dintre formatiunile sale teritoriale.
(5) Cererile de azil depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei, cele depuse la unităţile subordonate
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi cele depuse la centrele de reţinere şi
arestare preventivă din cadrul unităţilor de poliţie se înregistrează în registre speciale.
(la data 24-dec-2015 Art. 38, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 331/2015 )

Art. 39: Înaintarea cererii de azil de catre un minor
(1) În cazul strainului minor, interesele acestuia sunt aparate de catre reprezentantul sau legal.
(2) Strainul minor depune cererea de azil prin reprezentantul legal, iar în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14
ani, cererea de azil poate fi depusa personal.
(3) În cazul strainului minor neînsotit care si-a manifestat vointa de a obtine azil, în scris sau oral, în fata autoritatilor
competente, acesta va fi înregistrat ca solicitant de azil, urmând ca cererea de azil sa fie depusa la momentul numirii
reprezentantului legal.
(4) În cazul în care strainul minor neînsotit si-a manifestat vointa de a obtine azil, în scris sau oral, în fata autoritatilor
competente, altele decât Oficiul National pentru Refugiati, organul teritorial al structurii specializate a Ministerului
Administratiei si Internelor sau Ministerului Justitiei, care a fost sesizat, va informa de îndata Oficiul National pentru
Refugiati, care asigura transportul solicitantului la structura competenta sa analizeze cererea de azil.
Art. 40: Numirea reprezentantului legal
(1) După înregistrarea străinului minor neînsoţit ca solicitant de azil, Inspectoratul General pentru Imigrări va sesiza de
îndată autoritatea competentă pentru protecţia copilului în a cărei rază teritorială este situat centrul de cazare unde
urmează să fie depusă cererea de azil, în scopul declanşării procedurii de numire a unui reprezentant legal.
Reprezentarea legală a minorului neînsoţit, odată stabilită, continuă să opereze şi pe perioada cât acesta beneficiază de
protecţie internaţională în România.
(la data 27-ian-2014 Art. 40, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta 1/2014 )

(2) În cazul solicitantului de azil minor neînsotit, procedura de azil este suspendata pâna la numirea unui reprezentant
legal. Pe perioada suspendarii procedurii de azil minorul beneficiaza de drepturile prevazute la art. 17 si 18.
Art. 41: Stabilirea vârstei solicitantului de azil minor
(1) În situatia în care solicitantul de azil declara ca este minor si nu exista dubii serioase cu privire la minoritatea sa,
acesta va fi considerat minor.
(2) În situaţia în care minorul neînsoţit nu poate să îşi probeze vârsta şi există dubii serioase cu privire la minoritatea
sa, structura specializată pe probleme de azil din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări solicită, înainte de
soluţionarea cererii de azil în fază administrativă, efectuarea unei expertize medico- legale de evaluare a vârstei
solicitantului, cu consimţământul prealabil, în scris, al minorului şi al reprezentantului său legal.
(la data 24-dec-2015 Art. 41, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 44. din Legea 331/2015 )

(3) În cazul în care solicitantul de azil si/sau reprezentantul legal refuza efectuarea expertizei medico-legale de
evaluare a vârstei si nu sunt aduse dovezi concludente cu privire la vârsta sa, acesta va fi considerat major.
(4) În situatia prevazuta la alin. (3) se va considera ca persoana în cauza a împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii
cererii de azil.
(5) Prevederile alin. (3) nu se aplica în cazul în care la baza refuzului efectuarii expertizei medico-legale de stabilire a
vârstei stau motive întemeiate, constatate în urma evaluarii de catre un psiholog din cadrul Oficiului National pentru
Refugiati.
(6) Interpretarea rezultatului expertizei medico-legale de evaluare a vârstei solicitantului se realizează cu luarea în
considerare a principiului interesului superior al minorului.
(7) Refuzul solicitantului minor neînsoţit de a se supune efectuării expertizei medico-legale de evaluare a vârstei nu
poate constitui unicul motiv pentru respingerea cererii de azil a acestuia şi nici nu împiedică autorităţile competente să
emită o hotărâre cu privire la cererea sa de protecţie internaţională.
(la data 24-dec-2015 Art. 41, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 45. din Legea 331/2015 )

Art. 42: Numirea curatorului
(1) În situatia în care exista dubii serioase cu privire la discernamântul solicitantului de azil major, personalul specializat
din cadrul Oficiului National pentru Refugiati solicita efectuarea unei expertize medico-legale în acest sens.
(2) În cazul în care prin expertiza medico-legala se constata lipsa de discernamânt a solicitantului de azil, functionarul
prevazut la art. 48 alin. (2), responsabil de caz, solicita numirea unui curator, în aceleasi conditii prevazute de lege
pentru cetatenii români.
(3) Procedura de solutionare a cererii de azil este suspendata pâna la numirea unui curator. Pe perioada suspendarii
procedurii de acordare a unei forme de protectie, solicitantul beneficiaza de drepturile prevazute la art. 17 si 18.
(4) Cererea solicitantului de azil lipsit de discernamânt este depusa de curator, dupa numirea acestuia.
(5) Atunci când efectuarea interviului pentru determinarea statutului de refugiat este posibila, curatorul îl va informa pe
solicitantul de azil cu privire la scopul si posibilele consecinte ale interviului personal si va întreprinde demersurile
necesare pentru pregatirea solicitantului în vederea sustinerii interviului.
(6) Intervievarea solicitantului de azil lipsit de discernământ se efectuează în prezenţa tutorelui sau, după caz, a
curatorului acestuia.
(la data 24-dec-2015 Art. 42, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 46. din Legea 331/2015 )

Art. 43: Interviu preliminar
(1) După înregistrarea cererii de protecţie internaţională la Inspectoratul General pentru Imigrări sau la formaţiunile sale
teritoriale, solicitantul de azil este ascultat în vederea stabilirii datelor personale ale acestuia, ale membrilor săi de
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familie, ale rudelor sau ale oricăror altor persoane aflate în relaţii de natură familială cu acesta, a rutei parcurse din ţara
de origine până în România, a informaţiilor privind eventuale proceduri de azil anterioare desfăşurate într-un alt stat
membru sau într-un stat terţ, precum şi referitor la documentele de identitate sau de călătorie aflate în posesia sa.
(2) Rezultatul interviului preliminar prevăzut la alin. (1) se consemnează, în scris, într-un formular standard.
(3) În situaţia în care din răspunsurile solicitantului rezultă indicii privind necesitatea derulării procedurii de determinare a
statului membru responsabil, interviul preliminar se desfăşoară cu respectarea art. 5 din Regulamentul Dublin.
(la data 01-sep-2014 Art. 43 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 22/2014 )

Art. 44: Fotografierea şi amprentarea solicitanţi lor de azil
(1) Odată cu depunerea cererii de azil, Inspectoratul General pentru Imigrări sau celelalte autorităţi competente
prevăzute la art. 35 fotografiază şi prelevă amprentele digitale tuturor solicitanţilor de azil care, potrivit declaraţiilor
acestora, au împlinit vârsta de 14 ani.
(2) Amprentele digitale prelevate potrivit alin. (1) sunt transmise, comparate, căutate şi stocate pe suport hârtie în
cartoteca Inspectoratului General pentru Imigrări şi în format electronic în baza de date naţională AFIŞ (Sistemul
automatizat de comparare a amprentelor).
(3) Transmiterea, prelevarea, compararea şi căutarea amprentelor digitale ale solicitanţilor de azil se fac cu
respectarea prevederilor referitoare la principiul confidenţialităţii si protecţiei datelor cu caracter personal, urmând ca
persoana în cauză să fie informată în scris referitor la acest fapt.
(4) Amprentele digitale prelevate potrivit alin. (1) sunt transmise, comparate, căutate şi stocate în sistemul Eurodac
potrivit Regulamentului Eurodac.
(la data 24-dec-2015 Art. 44 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 47. din Legea 331/2015 )

Art. 45: Interviul pentru determinarea protecţiei internaţionale
(1) Interviul pentru determinarea protecţiei internaţionale în România constă într-o audiere a solicitantului de azil de
către un funcţionar al Inspectoratului General pentru Imigrări, anume desemnat în temeiul art. 48 alin. (2). în scopul
unei examinări corespunzătoare, atunci când consideră necesar, funcţionarul poate solicita participarea şi a unor
membri de familie ai solicitantului de azil intervievat, cu acordul acestuia din urmă.
(2) La cererea solicitantului şi atunci când se consideră necesar pentru prezentarea tuturor motivelor solicitării de azil,
interviul se realizează de către funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2)1 cu sprijinul unui interpret în limba indicată de
solicitant sau într-o limbă pe care o înţelege şi în care poate comunica în mod clar în măsura posibilului, dacă solicitantul
solicită acest lucru, atât funcţionarul, cât si interpretul vor fi de acelaşi sex cu persoana intervievată.
(3) Intervievarea solicitanţilor de azil nu este obligatorie în următoarele situaţii:
a) Inspectoratul General pentru Imigrări poate lua o hotărâre de acordare a statutului de refugiat pe baza probelor
existente la dosar;
b) Atunci când se constată că solicitantul de azil se află în situaţia prevăzută în art. 42, în acest caz se întreprind
eforturi suplimentare pentru a se obţine cât mai multe date necesare soluţionării cauzei.
(4) Solicitantul de azil nu poate refuza efectuarea interviului pentru absenţa avocatului, Reprogramarea interviului ca
urmare a absenţei avocatului este posibilă o singură dată şi numai dacă există motive întemeiate care să justifice
această absenţă.
(5) În timpul audierii solicitantului se întocmeşte o notă de interviu care cuprinde cel puţin următoarele: datele de
identificare a solicitantului, numele funcţionarului prevăzut la art. 48 alin. (2) care efectuează interviul, numele
interpretului şi, după caz, al reprezentantului legal, curatorului şi/sau al avocatului care îl asistă pe solicitant limba în
care se desfăşoară interviul, motivele care stau la baza solicitării protecţiei internaţionale, precum şi declaraţia
solicitantului din care să reiasă că toate datele şi informaţiile prezentate la interviu sunt reale. Atunci când este cazul,
nota de interviu va cuprinde şi explicaţiile solicitantului cu privire la omisiunea prezentării unor elemente care trebuie
avute în vedere la examinarea cererii de azil şi/sau clarificări referitoare la incoerenţele sau contradicţiile din declaraţiile
sale.
(6) La încheierea interviului personal, solicitantului i se oferă posibilitatea să formuleze observaţii şi/sau să ofere
clarificări cu privire la orice erori de traducere sau neînţelegeri, care se consemnează în nota de interviu.
(7) Nota de interviu este citită solicitantului şi, dacă este cazul, tradusă acestuia, fiind menţionat acest lucru în cuprinsul
notei de interviu, menţiune care va cuprinde şi confirmarea solicitantului că aspectele consemnate reflectă în mod
corect declaraţiile sale
(8) După realizarea activităţilor prevăzute la alin. (6), nota de interviu este semnată pe fiecare pagină de toate
persoanele prezente la interviu.
(9) După semnarea notei de interviu potrivit prevederilor alin. (8), o copie a acesteia este pusă la dispoziţia
solicitantului de protecţie internaţională sau reprezentantului legal, curatorului ori avocatului care l-a asistat la interviu,
după caz. Despre aceasta se face menţiune pe originalul notei de interviu.
(10) Dacă solicitantul refuză să semneze nota de interviu, motivele refuzului său vor fi, de asemenea, consemnate.
Refuzul solicitantului de a semna nota de interviu nu împiedică Inspectoratul General pentru Imigrări să ia o hotărâre cu
privire la cererea de azil.
(11) Acolo unde este necesar, funcţionarul Inspectoratului General pentru Imigrări responsabil de caz poate efectua un
nou interviu.
(la data 24-dec-2015 Art. 45 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 331/2015 )

Art. 46: Intervievarea solicitanţilor de protecţie internaţională vulnerabili
Intervievarea solicitanţilor de protecţie internaţională vulnerabili se efectuează de funcţionarii prevăzuţi la art. 48 alin.
(2) specializaţi în acest sens, care vor ţine cont de situaţia specială a acestor persoane.
(la data 24-dec-2015 Art. 46 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 331/2015 )

Art. 47: Intervievarea solicitantilor de azil minori
(1) Intervievarea solicitantilor de azil minori se efectueaza în prezenta reprezentantilor legali ai acestora.
(2) Reprezentantul legal îl informeaza pe solicitantul de azil minor cu privire la scopul si posibilele consecinte ale
interviului personal si întreprinde demersurile necesare pentru pregatirea minorului în vederea sustinerii interviului.
(3) Intervievarea solicitanţilor de azil minori se efectuează în toate cazurile în care acest lucru este posibil, în funcţie de
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vârsta şi gradul de maturitate ale acestora.
(la data 24-dec-2015 Art. 47, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 331/2015 )

(3 1 ) Dacă vârsta şi gradul de maturitate ale solicitantului de azil minor nu permit intervievarea, funcţionarul prevăzut la
art. 48 alin, (2) poate decide efectuarea interviului cu unul dintre părinţii minorului, caz în care prezenţa acestuia nu
este necesară.
(la data 24-dec-2015 Art. 47, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 51. din Legea 331/2015 )

(4) În efectuarea interviului cu solicitantul de azil minor se tine seama de gradul sau de dezvoltare intelectuala si de
maturitatea sa.
Art. 48: Competenta solutionarii cererilor de azil
(1) Intervievarea, analizarea motivelor invocate si decizia asupra cererilor de azil sunt de competenta Oficiului National
pentru Refugiati.
(2) Aceste activitati sunt realizate de functionarii Oficiului National pentru Refugiati anume desemnati.
(3) Numirea functionarilor se face prin dispozitie a directorului Oficiului National pentru Refugiati.
Art. 49: Colectarea informatiilor relevante pentru solutionarea cererii de azil
(1) [textul din Art. 49, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 a fost abrogat la 24-dec-2015 de Art. I, punctul 52. din
Legea 331/2015]
(2) Oficiul National pentru Refugiati poate solicita oricaror institutii publice, agentii sau organizatii care functioneaza pe
teritoriul României orice documente necesare pentru analizarea situatiei solicitantului si solutionarea cererii de azil a
acestuia, cu respectarea confidentialitatii în conditiile stabilite la art. 10. În aceste cazuri nu este necesar acordul
solicitantului.
(3) Ministerul Afacerilor Externe furnizeaza periodic materiale de sinteza referitoare la situatia din tarile de origine ale
solicitantilor de azil, precum si raspunsuri la solicitarile punctuale ale Oficiului National pentru Refugiati, necesare în
vederea solutionarii cererilor de azil.
(4) Inspectoratul General pentru Imigrări consultă Ministerul Afacerilor Externe în vederea stabilirii ţărilor sigure de
origine, ţărilor terţe europene sigure şi ţărilor terţe sigure.
(la data 24-dec-2015 Art. 49, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 53. din Legea 331/2015 )

Art. 49 1 : Expertiza medico-legală
(1) Atunci când se consideră relevant pentru soluţionarea cererii de protecţie internaţională şi dacă există
consimţământul solicitantului, acesta va fi supus unei expertize medico-legale cu privire la semne ale expunerii în trecut
la persecuţie sau la un risc serios.
(2) Refuzul solicitantului de a se supune expertizei medico- legale prevăzute la alin. (1) nu împiedică Inspectoratul
General pentru Imigrări să ia o hotărâre cu privire la cererea de azil.
(3) Expertizele medico-legale prevăzute la alin. (1) se realizează prin instituţiile de medicină legală, iar rezultatul
acestora se transmite, de îndată, Inspectoratului General pentru Imigrări. Decontarea cheltuielilor se asigură de către
Ministerul Afacerilor Interne, prin bugetul alocat Inspectoratului General pentru Imigrări în acest sens.
(4) Atunci când nu se efectuează o expertiză medico-legală în conformitate cu prevederile alin. (1), Inspectoratul
General pentru Imigrări informează, în scris, solicitantul că poate efectua, pe cheltuială proprie, o expertiză medicolegală cu privire la semne ale expunerii în trecut la persecuţie sau la un risc serios.
(5) Rezultatele expertizelor medico-legale prevăzute la alin. (1) şi (4) sunt avute în vedere de Inspectoratul General
pentru Imigrări în coroborare cu alte elemente ale cererii de protecţie internaţională pentru soluţionarea acesteia.
(la data 24-dec-2015 Art. 49 din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 54. din Legea 331/2015 )

Art. 50: Solutionarea cererii de azil
(1) Cererea de azil este solutionata pe baza documentelor existente la dosarul solicitantului si a motivelor invocate de
solicitant, care sunt analizate în raport cu situatia concreta din tara de origine si cu credibilitatea solicitantului.
(2) În solutionarea cererilor de azil ale solicitantilor de azil minori se tine seama si de gradul lor de dezvoltare
intelectuala, precum si de maturitatea acestora.
(3) În solutionarea cererilor de azil ale solicitantilor de azil majori lipsiti de discernamânt, declaratiile acestora sunt
apreciate cu luarea în considerare a gradului în care le este afectat discernamântul.
(4) În situaţiile prevăzute la art. 45 alin. (3), cererea de azil se soluţionează pe baza elementelor existente la dosar.
(la data 24-dec-2015 Art. 50, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 55. din Legea 331/2015 )

Art. 50 1 : Cererea de azil depusă de beneficiarul protecţiei Internaţionale acordate de alt stat membru
(1) Cererea de azil depusă de un străin care beneficiază de protecţie internaţională acordată de alt stat membru este
respinsă ca inadmisibilă, prin hotărâre motivată.
(2) Solicitantului i se oferă posibilitatea de a prezenta, în cadrul unui interviu, situaţia personală, pentru a se stabili dacă
în cazul său sunt aplicabile prevederile alin. (1).
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care situaţia de fapt sau dovezile prezentate de solicitant arată
existenţa unei temeri bine întemeiate de persecuţie sau de a fi expus la un risc serios în statul membru care i-a acordat
protecţie internaţională şi/sau solicitantul nu beneficiază de protecţia efectivă a statului membru în cauză.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), cererea de azil este analizată în conformitate cu prevederile art. 50.
(5) Împotriva hotărârii prevăzute la alin. (1) solicitantul poate depune plângere, dispoziţiile art. 80 şi 81 aplicându-se în
mod corespunzător.
(la data 24-dec-2015 Art. 50 din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 56. din Legea 331/2015 )

Art. 51: Renuntarea la cererea de azil în etapa administrativa
(1) Renunţarea la cererea de azil este:
a) explicită, atunci când solicitantul de azil renunţă în mod expres la cererea sa;
b) implicită, atunci când solicitantul nu se prezintă la termenul stabilit pentru efectuarea interviului preliminar sau a
interviului pentru determinarea unei forme de protecţie internaţională, fără a prezenta motive întemeiate pentru
absenţa sa.
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(2) Solicitantul care renunţă explicit la cererea de azil este informat cu privire la consecinţele actului de renunţare, întro limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege.
(3) În situaţia renunţării implicite, funcţionarul Inspectoratului General pentru Imigrări întocmeşte un proces-verbal prin
care se constată neprezentarea la interviu.
(4) În cazul renunţării la cererea de azil, funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2) emite o decizie de închidere a
dosarului, care se comunică solicitantului în condiţiile prezentei legi şi care nu este supusă căilor de atac,
(5) În cazul renunţării implicite, decizia de închidere a dosarului se emite după expirarea unui termen de 30 de zile de la
data întocmirii procesului-verbal prevăzut la alin. (3).
(la data 24-dec-2015 Art. 51 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 57. din Legea 331/2015 )

Art. 52: Termenul de solutionare a cererii de azil
(1) Funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2) efectuează interviul, analizează motivele invocate de solicitant şi se
pronunţă asupra cererii solicitantului, în termen de 30 de zile de la preluarea cazului.
(2) Dacă soluţionarea cererii de azil necesită o documentare suplimentară, precum şi în alte cazuri temeinic justificate,
care fac imposibilă realizarea activităţilor necesare soluţionării cererii de azil sau conduc la nerespectarea garanţiilor
recunoscute de prezenta lege din cauze neimputabile solicitantului, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte
succesiv cu noi perioade de cel mult 30 de zile, fără a depăşi 6 luni de la depunerea cererii de azil.
(3) În situaţia în care termenul prevăzut la alin. (2) este depăşit, solicitantul este informat despre întârziere şi
primeşte, la cerere, informaţii privind motivele întârzierii, precum şi cu privire la termenul în care se preconizează
adoptarea unei decizii cu privire la cererea sa.
(4) Termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă pe perioada procedurii de determinare a statului membru responsabil cu
analizarea unei cereri de azil, a procedurii primei ţări de azil, a procedurii ţării terţe sigure sau, după caz, a procedurii
ţării terţe europene sigure. După încetarea cauzei de suspendare termenul de soluţionare nu poate fi mai mic de 20 de
zile.
(5) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit succesiv cu noi perioade care cumulate nu depăşesc 9 luni, în
următoarele situaţii:
a) procedura de azil implică elemente complexe în fapt şi/sau în drept; sau
b) un număr mare de străini solicită simultan protecţie internaţională, ceea ce în practică face foarte dificilă soluţionarea
cererilor acestora în etapa administrativă în termenul de 6 luni.
(6) În mod excepţional, în situaţii temeinic justificate, termenele prevăzute la alin. (2) şi (5) pot fi prelungite cu cel mult
3 luni.
(la data 24-dec-2015 Art. 52 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 58. din Legea 331/2015 )

Art. 53: Hotarârea de solutionare a cererii de azil
(1) Functionarul prevazut la art. 48 alin. (2) emite o hotarâre prin care:
a) recunoaste statutul de refugiat; sau
b) acorda protectia subsidiara; sau
c) respinge cererea de azil.
(2) Hotarârea de acordare a protectiei subsidiare cuprinde si motivele neacordarii statutului de refugiat.
(3) Hotărârea de respingere a cererii de azil cuprinde motivele corespunzătoare pentru fiecare formă de protecţie
prevăzută la art. 23 şi 24, art. 26 sau 27, precum şi menţiunea cu privire la obligaţia de a părăsi teritoriul României
potrivit dispoziţiilor art. 19 lit. j).
(la data 24-dec-2015 Art. 53, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 59. din Legea 331/2015 )

Art. 54: Comunicarea hotarârii de solutionare a cererii de azil
(1) Admiterea sau respingerea cererii de azil se face prin hotărâre, care se comunică de îndată, în scris, solicitantului,
prin comunicare directă de către reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări sau prin trimitere poştală, cu
confirmare de primire, la ultima reşedinţă declarată a acestuia. Hotărârea comunicată este însoţită de o informare în
scris, în limba română şi într-o limbă pe care solicitantul o înţelege sau se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu
privire la soluţia de admitere sau de respingere a cererii de azil şi condiţiile în care hotărârea poate fi contestată, după
caz.
(la data 01-sep-2014 Art. 54, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta 22/2014 )

(1 1 ) Hotărârea privind admiterea sau respingerea cererii de azil poate fi comunicată, după caz, avocatului sau
reprezentantului organizaţiei neguvernamentale care îl reprezintă în mod legal pe solicitant, în măsura în care
solicitantul a precizat în mod expres acest lucru. Comunicarea se realizează direct de către reprezentanţii
Inspectoratului General pentru Imigrări sau prin trimitere poştală, cu confirmare de primire, la adresa indicată de avocat
sau de reprezentantul organizaţiei neguvernamentale.
(la data 24-dec-2015 Art. 54, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 60. din Legea 331/2015 )

(2) În cazul în care comunicarea hotărârii nu este posibilă în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (1 1 ), aceasta se face
prin afişarea, la sediul structurii inspectoratului General pentru Imigrări emitente, a unei note de informare ce va
cuprinde: numărul documentului temporar de identitate al solicitantului, numărul şi data hotărârii, soluţia cu privire la
cererea de azil, termenul de depunere a plângerii şi instanţa competentă cu soluţionarea acesteia, în cazul hotărârilor
de respingere a cererii de azil, precum şi data afişării.
(la data 24-dec-2015 Art. 54, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 61. din Legea 331/2015 )

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), nota de informare este afişată pe toată durata termenului de depunere a plângerii, iar
hotărârea se consideră a fi comunicată de la data afişării notei de informare.
(4) Motivele de acordare a unei forme de protecţie nu se comunică.
(la data 02-dec-2008 Art. 54 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 187/2008 )

Art. 55: Termenul de depunere a plângerii
(1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. b) şi c) se poate face plângere, în termen de 10 zile de la
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comunicare.
(la data 02-dec-2008 Art. 55, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 4. din Ordonanta urgenta 187/2008 )

(2) În cazul în care plângerea a fost depusa în termenul prevazut la alin. (1), solicitantul are dreptul de a ramâne pe
teritoriul României pe perioada solutionarii plângerii.
Art. 56: Depunerea plângerii
(1) Plângerea motivată se depune la structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a
emis hotărârea sau la instanţa competentă şi va fi însoţită de copia de pe hotărârea de respingere a cererii de azil,
precum şi de înscrisurile sau orice alte elemente pe care se sprijină plângerea.
(la data 02-dec-2008 Art. 56, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Ordonanta urgenta 187/2008 )

(1 1 ) Plângerea motivată depusă la structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări se
înaintează de îndată instanţei competente, însoţită de înscrisurile sau orice alte elemente care au stat la baza emiterii
hotărârii.
(1 2 ) În cazul în care plângerea a fost depusă de solicitant direct la instanţa de judecată, se citează de îndată Oficiul
Român pentru Imigrări la adresa structurii specializate pe probleme de azil care a emis hotărârea de respingere a cererii
de azil.
(la data 02-dec-2008 Art. 56, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 6. din Ordonanta urgenta 187/2008 )

(2) În cazul minorului, plângerea se depune de catre reprezentantul sau legal. Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani
poate depune plângerea în nume propriu.
(3) În cazul strainului lipsit de discernamânt, plângerea se depune de curator.
Art. 57: Continutul plângerii
(1) Plângerea trebuie sa cuprinda:
a) numele si resedinta petentului, denumirea si sediul structurii competente care a solutionat cererea de azil în
procedura administrativa;
b) obiectul cererii;
c) prezentarea motivelor de fapt si de drept pe care se întemeiaza plângerea;
d) indicarea dovezilor pe care se sprijina plângerea;
e) semnatura.
(2) Când dovada se face prin înscrisuri, se va alatura la plângere o copie pentru pârât si o copie pentru instanta. Copiile
vor fi certificate de petent ca sunt conforme cu originalul.
Art. 58: Confidentialitatea în procedura în instanta
(1) În etapa judecatoreasca de solutionare a cererilor de azil, dezbaterile au loc în sedinta secreta.
(2) În etapa judecatoreasca, procedura de azil se desfasoara cu respectarea principiului confidentialitatii.
Art. 59: Exercitiul drepturilor procedurale
Exercitarea drepturilor procedurale se face numai personal sau prin asistenta unui aparator.
Art. 60: Partile
În întelesul prezentei legi, partile sunt:
a) Oficiul National pentru Refugiati;
b) solicitantul de azil a carui cerere de azil a fost respinsa total sau în parte.
Art. 61: Întâmpinarea
Întâmpinarea va cuprinde:
1. exceptiile de procedura pe care intimatul le ridica la plângerea formulata de petent;
2. raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale plângerii;
3. dovezile cu care se apara împotriva fiecarui capat al plângerii. Când va cere dovada cu martori, intimatul va arata
numele si domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestora;
4. semnatura.
Art. 61 1 : Neaplicarea unor dispoziţii din Codul de procedură civilă
Dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind verificarea cererii şi regularizarea acesteia nu se aplică în
procedurile prevăzute de prezenta lege.
(la data 24-dec-2015 Art. 61 din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 62. din Legea 331/2015 )

Art. 62: Înfatisari si dezbateri
(1) Cauzele având ca obiect cereri de azil se judeca cu precadere fata de celelalte cauze civile, într-un termen de 30
de zile.
(2) Instanta va putea acorda un singur termen pentru lipsa de aparare, temeinic motivata.
Art. 63: Audierea
Instanta poate dispune audierea solicitantului de azil atunci când apreciaza ca aceasta este utila solutionarii cauzei.
Art. 64: Solutionarea plângerii
(1) Plângerea se soluţionează de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme
de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea.
(la data 26-iun-2007 Art. 64, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 6, subpunctul I.., punctul 12. din Ordonanta urgenta 55/2007
)

(2) Instanta solutioneaza plângerea în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.
(3) Instanta va motiva hotarârea luata în termen de 5 zile de la pronuntare.
Art. 65: Cheltuielile de judecata
Plângerea, precum si celelalte acte de procedura privind solutionarea acesteia sunt scutite de taxa de timbru si nu vor
putea fi solicitate cheltuieli de judecata.
Art. 66: Termenul de depunere a recursului
(1) Împotriva hotarârii instantei contestatarul sau Oficiul National pentru Refugiati poate declara recurs în termen de 5
zile de la pronuntare.
(2) În cazul minorului, recursul se declara de catre reprezentantul sau legal. Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani
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poate declara recurs în nume propriu.
(3) În cazul strainului lipsit de discernamânt, recursul se declara de curator.
(4) În cazul în care recursul a fost declarat în termenul prevazut la alin. (1), solicitantul are dreptul de a ramâne pe
teritoriul României pe perioada solutionarii recursului.
(5) Termenul de motivare a recursului este de 10 zile de la data comunicarii sentintei.
Art. 67: Solutionarea recursului
Recursul se judeca în termen de 30 de zile de la înregistrarea sa de catre tribunalul - sectia de contencios administrativ
- în a carui circumscriptie se afla judecatoria a carei hotarâre este atacata.
Art. 68: Renuntarea la judecata
(1) Petentul poate sa renunte oricând la judecata fie verbal în sedinta, fie prin cerere scrisa.
(2) Renuntarea se constata de instanta printr-o hotarâre cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronuntarea ei.
Art. 69: Exercitarea cailor de atac în afara termenului legal
(1) În cazul depunerii plângerii, respectiv a recursului în afara termenului legal, solicitantul poate cere suspendarea
executării deciziei de returnare. Cererea de suspendare se soluţionează în termen de 7 zile de la înregistrarea acesteia
de către instanţa de judecată competentă, care se va pronunţa în camera de consiliu, fără citarea părţilor, printr-o
încheiere irevocabilă.
(la data 15-dec-2007 Art. 69, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 347/2007 )

(2) Până la momentul soluţionării cererii de suspendare a executării deciziei de returnare, străinul nu poate fi îndepărtat
de pe teritoriul statului român.
(la data 15-dec-2007 Art. 69, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 347/2007 )

(3) În cazul în care instanţa admite cererea de suspendare a executării deciziei de returnare, efectul suspensiv se
acordă până în momentul pronunţării asupra cererii de repunere în termen.
(la data 15-dec-2007 Art. 69, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 347/2007 )

(4) Strainul va beneficia de toate drepturile prevazute la art. 17 si 18 din momentul admiterii cererii de repunere în
termen.
Art. 69 1 Aspecte privind aplicarea procedurii ordinare
Dispoziţiile art. 56-69 se aplică în mod corespunzător şi celorlalte proceduri prevăzute de prezenta lege, în măsura în
care acestea din urmă nu conţin prevederi speciale sau dispoziţii contrare.
(la data 24-dec-2015 Art. 69 din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 63. din Legea 331/2015 )

Art. 70: Decizia de returnare
(la data 15-dec-2007 Art. 70 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 347/2007 )

(1) După finalizarea procedurii de azil în cazul străinului care nu a obţinut protecţie internaţională, Inspectoratul General
pentru Imigrări emite decizia de returnare, care conţine obligaţia străinului de a părăsi teritoriul României de îndată sau
până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut la art. 19 lit. j).
(2) În cazul în care, din motive obiective, străinul nu poate părăsi teritoriul României în termenul prevăzut la art. 19 lit.
j), Inspectoratul General pentru Imigrări acordă acestuia permisiunea de a rămâne pe teritoriul României, în condiţiile
prevăzute de reglementările legale privind regimul străinilor în România.
(la data 24-dec-2015 Art. 70 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 64. din Legea 331/2015 )

SECT IUNEA 2: Reunificarea familiei
Art. 71: Reunificarea familiei
(1) Beneficiarul protecţiei internaţionale în România poate depune cerere de azil pentru membrii familiei sale prevăzuţi
la art. 2 lit. j), dacă aceştia nu se află pe teritoriul României.
(la data 27-ian-2014 Art. 71, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta 1/2014 )

(2) Aceste cereri se depun la structrura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări.
(la data 26-iun-2007 Art. 71, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. 6, subpunctul I.., punctul 12. din Ordonanta urgenta 55/2007
)

(3) În cazul în care funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2) apreciază că a fost făcută dovada legăturii de rudenie de
către beneficiarul formei de protecţie sau, după caz, a încheierii căsătoriei anterior intrării pe teritoriul României, va
solicita misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României acordarea vizei de scurtă şedere pentru membrii de
familie prevăzuţi la alin. (1), care deţin documente de călătorie valabile.
(la data 02-ian-2011 Art. 71, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 280/2010 )

(3 1 ) Pentru membrii de familie prevăzuţi la alin. (1) care nu deţin documente de călătorie valabile, sunt în
imposibilitatea de a le obţine şi se află în afara ţării de origine, la solicitarea funcţionarului prevăzut la art. 48 alin. (2),
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României eliberează titluri de călătorie dintre cele prevăzute la art. 20
alin. (9) şi acordă viză de scurtă şedere în vederea intrării în ţară. Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de
zile şi încetează de drept la data intrării titularului pe teritoriul României.
(la data 02-ian-2011 Art. 71, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 9. din Legea 280/2010 )

(4) Dupa intrarea pe teritoriul României a membrilor de familie, în cazul în care exista acordul acestora cu privire la
cererea de azil, solutionarea cererii va fi facuta potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 72: Reunificarea familiei în cazul minorilor neînsotiti
(1) Reunificarea familiala în cazul minorilor neînsotiti care beneficiaza de o forma de protectie se face în functie de
interesul superior al copilului.
(2) Oficiul National pentru Refugiati va declansa procedura de reunificare a familiei din oficiu. Atunci când procedura de
reunificare a familiei este declansata din oficiu, se cere acordul reprezentantului legal sau, dupa caz, si al minorului
neînsotit. În toate cazurile se va tine cont de opinia minorului neînsotit si i se va acorda importanta cuvenita.
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(3) În cazul în care a fost depistata familia minorului neînsotit, functionarul prevazut la art. 48 alin. (2) analizeaza
posibilitatea si conditiile de realizare a reunificarii si emite o hotarâre motivata în acest sens.
(4) Hotarârea prevazuta la alin. (3) este supusa cailor de atac în conditiile art. 58-69.
Art. 73: Depistarea familiei în cazul minorului neînsoţit solicitant sau beneficiar al protecţiei Internaţionale
(1) Inspectoratul General pentru Imigrări ia măsuri cât mai curând posibil pentru depistarea familiei minorului neînsoţit,
protejând, în acelaşi timp, interesul superior al acestuia.
(2) Opinia minorului neînsoţit cu privire la depistarea familiei sale este luată în considerare şi i se acordă importanţa
cuvenită, în raport cu vârsta şi cu gradul de maturitate al acestuia.
(3) Datele şi informaţiile colectate în scopul prevăzut la alin. (1) sunt prelucrate cu respectarea principiului
confidenţialităţii, mai ales atunci când viaţa sau integritatea fizică a unui minor ori a apropiaţilor acestuia care au rămas
în ţara de origine ar fi pusă în pericol.
(la data 24-dec-2015 Art. 73 din capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 65. din Legea 331/2015 )

Art. 74:
[textul din Art. 74 din capitolul V, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-ian-2007 de Art. I, punctul 5. din Legea 18/2013]
SECT IUNEA 3: Procedura accelerata
Art. 75: Cererile de azil care fac obiectul procedurii accelerate
(1) Fac obiectul procedurii accelerate:
a) cererile de azil evident nefondate;
b) cererile de azil ale persoanelor care, prin activitatea ori prin apartenenta lor la o anumita grupare, prezinta un pericol
pentru siguranta nationala ori pentru ordinea publica în România;
c) cererile de azil ale persoanelor care provin dintr-o tara sigura de origine.
(2) Cererile de azil ale solicitanţilor care au nevoie de garanţii procedurale sau de primire speciale pot fi soluţionate în
procedură accelerată numai Tn situaţia de la alin. (1) lit. b).
(la data 24-dec-2015 Art. 75, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 66. din Legea 331/2015 )

Art. 76: Cererile de azil evident nefondate
(1) Cererea de azil este considerata evident nefondata daca se constata:
a) lipsa de fundament a invocării unei temeri de persecuţie sau a expunerii la un risc serios în ţara de origine, în
condiţiile art. 23 sau ale art. 26;
(la data 19-oct-2014 Art. 76, alin. (1), litera A. din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 137/2014 )

b) inducerea în eroare, în mod deliberat, a organelor cu competente în materie de refugiati ori recurgerea, în mod
abuziv, cu rea-credinta, la procedura de azil.
(2) Lipsa de fundament al invocarii unei temeri de persecutie sau a expunerii la un risc serios în tara de origine exista în
urmatoarele cazuri:
a) solicitantul nu invocă nicio temere de persecuţie în sensul art. 23 sau o expunere la un risc serios în sensul art. 26;
(la data 19-oct-2014 Art. 76, alin. (2), litera A. din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 137/2014 )

b) solicitantul nu ofera date sau informatii în sensul ca ar fi expus unei temeri de persecutie sau unui risc serios ori
relatarile sale nu contin detalii circumstantiale sau personale;
c) cererea de azil este evident lipsita de credibilitate, în sensul ca relatarea solicitantului este incoerenta, contradictorie
sau flagrant neadevarata fata de situatia din tara sa de origine;
d) [textul din Art. 76, alin. (2), litera D. din capitolul V, sectiunea 3 a fost abrogat la 27-ian-2014 de Art. I, punctul 28.
din Ordonanta 1/2014]
(3) Inducerea în eroare, în mod deliberat, a organelor cu competente în materie de refugiati ori recurgerea abuziva la
procedura de azil exista în toate cazurile în care solicitantul, fara a oferi o explicatie plauzibila, se afla în una dintre
urmatoarele situatii:
a) a depus cererea de azil sub o identitate falsa sau a prezentat documente false ori falsificate, sustinând ca sunt
autentice;
b) dupa depunerea cererii de azil, în mod deliberat a prezentat elemente false în legatura cu aceasta;
c) cu rea-credinta a distrus, a deteriorat, a aruncat sau a înstrainat documentul pentru trecerea frontierei sau un
document relevant pentru cererea sa, fie pentru a-si stabili o identitate falsa în scopul solicitarii si acordarii statutului de
refugiat, fie pentru a îngreuna solutionarea cererii sale;
d) în mod deliberat a ascuns faptul ca a mai depus anterior o cerere de azil în una sau în mai multe tari, în special
atunci când s-a folosit de o identitate falsa;
e) a depus o cerere de azil cu scopul evident de a împiedica punerea iminentă în executare a unei măsuri dispuse de
autorităţile competente, de scoatere din ţară, de extrădare sau de expulzare, deşi anterior dispunerii unei astfel de
măsuri a avut posibilitatea să depună o asemenea cerere;
(la data 27-ian-2014 Art. 76, alin. (3), litera E. din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta 1/2014 )

f) solicitantul a intrat pe teritoriul României în mod ilegal sau şi-a prelungit ilegal şederea şi, fără un motiv întemeiat, fie
nu S-a prezentat la autorităţi, fie nu şi-a depus cererea de protecţie internaţională cât mai curând posibil, având în
vedere circumstanţele intrării sale pe teritoriu;
(la data 24-dec-2015 Art. 76, alin. (3), litera F. din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 67. din Legea 331/2015 )

g) [textul din Art. 76, alin. (3), litera G. din capitolul V, sectiunea 3 a fost abrogat la 24-dec-2015 de Art. I, punctul 68.
din Legea 331/2015]
(4) Motivele enumerate la alin. (1), precum şi cererile de azil prevăzute la art. 75 alin. (1) lit. b) şi c) nu pot să
prevaleze temerii bine întemeiate de persecuţie conform art. 23 sau expunerii la un risc serios în sensul art. 26.
(la data 19-oct-2014 Art. 76, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 137/2014 )

Art. 77: Tari sigure de origine
(1) Sunt considerate ţări sigure de origine statele membre ale Uniunii Europene, precum şi alte state stabilite prin ordin
al ministrului afacerilor interne, pe bază de listă, la propunerea Inspectoratului General pentru Imigrări, luând în
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considerare o serie de criterii, între care:
a) situaţia respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului, astfel cum acestea sunt prevăzute şi
garantate de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată de România prin
Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a
protocoalelor adiţionale la această convenţie, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Convenţia europeană,
şi/sau Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974, şi/sau
Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New
York la 10 decembrie 1984, la care România a aderat prin Legea nr. 19/1990, în special drepturile de la care nu este
permisă nicio derogare, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din Convenţia europeană;
b) funcţionarea principiilor democratice, a pluralismului politic şi a alegerilor libere, precum şi existenţa unor instituţii
democratice funcţionale care să asigure garantarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului;
c) existenţa unor mecanisme eficiente de sesizare a încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
d) respectarea principiului nereturnării, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Geneva;
e) existenţa unor factori de stabilitate.
(2) În procesul de determinare a ţării sigure de origine, Inspectoratul General pentru Imigrări ia în considerare informaţii
furnizate de alte state membre, de BESA, de înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), de Consiliul
Europei sau de alte organizaţii internaţionale relevante.
(3) Inspectoratul General pentru Imigrări reexaminează periodic situaţia din ţările terţe desemnate ca ţări de origine
sigure, iar pe baza informaţiilor rezultate, actualizează lista menţionată la alin. (1).
(4) Cererea de azil a străinului care provine dintr-o ţară de origine sigură este respinsă ca evident nefondată, cu
excepţia cazului în care situaţia de fapt sau dovezile prezentate de solicitant arată existenţa unei temeri bine întemeiate
de persecuţie în sensul art. 23 sau expunerii la un risc serios în sensul art. 26. în acest caz solicitantul primeşte accesul
la procedura ordinară.
(la data 24-dec-2015 Art. 77 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 69. din Legea 331/2015 )

Art. 78: Momentul declansarii procedurii accelerate
Procedura accelerata poate fi declansata în cursul procedurii ordinare la data la care functionarul anume desemnat
constata existenta uneia dintre situatiile prevazute la art. 75.
Art. 79: Solutionarea cererilor de azil care fac obiectul procedurii accelerate
Functionarul prevazut la art. 48 alin. (2), dupa efectuarea interviului si analizarea motivelor invocate în sustinerea
cererii de azil, se pronunta în termen de 3 zile de la declansarea procedurii accelerate.
Art. 80: Cai de atac
(1) În cazul în care a fost pronunţată o hotărâre de respingere a cererii ca evident nefondată, termenul de depunere a
plângerii este de 7 zile de la comunicare. în cazul în care plângerea este depusă în termenul legal, solicitantul are dreptul
de a rămâne pe teritoriul României pe perioada soluţionării plângerii.
(la data 24-dec-2015 Art. 80, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 70. din Legea 331/2015 )

(2) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe
probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod
corespunzător.
(la data 02-dec-2008 Art. 80, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 7. din Ordonanta urgenta 187/2008 )

Art. 81: Hotarârea instantei de judecata
(1) Instanta de judecata solutioneaza plângerea în termen de 10 zile si pronunta o hotarâre motivata, prin care:
a) admite plângerea si retine cauza spre solutionare în procedura ordinara;
b) mentine hotarârea Oficiului National pentru Refugiati.
(2) Hotarârea instantei prevazuta la alin. (1) lit. b) este irevocabila.
(3) În cazul în care cererea de azil a fost respinsa printr-o hotarâre irevocabila, se aplica dispozitiile art. 70.
SECT IUNEA 4: Procedura la frontiera
Art. 82: Depunerea unei cereri de azil în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat
Cererea de azil depusa la organele teritoriale ale Politiei de Frontiera Române dintr-un punct de control pentru trecerea
frontierei de stat este înaintata de îndata structurii competente a Oficiului National pentru Refugiati, care o analizeaza si
pronunta o hotarâre în termen de 3 zile de la primire.
Art. 83: Soluţionarea cererilor de protecţie internaţională depuse în punctele de control pentru trecerea
frontierei de stat
(1) Funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2), după efectuarea interviului şi analizarea motivelor invocate pentru
acordarea protecţiei internaţionale, în raport cu datele privind situaţia din ţara de origine, hotărăşte:
a) acordarea unei forme de protecţie şi a accesului la teritoriu; sau
b) acordarea accesului la teritoriu şi la procedura ordinară de azil, dacă cererea de azil nu poate fi respinsă pentru unul
dintre motivele prevăzute la art. 76 alin. (1) ori dacă se constată existenţa unor mijloace de probă sau dovezi
circumstanţiale care indică faptul că responsabilitatea de a analiza cererea de protecţie internaţională aparţine unui alt
stat membru sau dacă sunt indicii privind aplicabilitatea procedurii primei ţări de azil, a procedurii ţării terţe sigure sau a
procedurii ţării terţe europene sigure, după caz; sau
c) respingerea cererii de azil ca evident nefondată şi neacordarea accesului la teritoriu.
(2) Fac obiectul procedurii la frontieră şi cererile de azil depuse, în condiţiile art. 82, de străinii care au parcurs anterior
o procedură de azil în România.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2), în baza cererii motivate, a documentaţiei
prezentate de străin şi în raport cu elementele existente la dosarul personal al acestuia, precum şi după analizarea
condiţiilor prevăzute la art. 88 alin. (2), emite o hotărâre prin care:
a) acordă accesul la teritoriu şi la o nouă procedură de azil; sau
b) respinge cererea ca inadmisibilă şi nu acordă accesul la teritoriu.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă pe baza elementelor existente la dosar este posibilă emiterea unei hotărâri
de acordare a accesului la procedura ordinară, solicitantul de azil nu mai este supus interviului prevăzut la art. 45.
(la data 24-dec-2015 Art. 83 din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 71. din Legea 331/2015 )
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Art. 84: Solicitanţii de azil care necesită garanţii procedurale speciale
(1) Cererile de azil ale solicitanţilor care au nevoie de garanţii procedurale speciale nu fac obiectul procedura la
frontiera, cu excepţia cazurilor în care, din motive întemeiate, solicitantul poate fi considerat un pericol pentru ordinea
publică sau securitatea naţională.
(2) Solicitanţii de azil prevăzuţi la alin. (1) primesc accesul la teritoriu şi la procedura ordinară.
(la data 24-dec-2015 Art. 84 din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 72. din Legea 331/2015 )

Art. 85: Cai de atac
(1) Împotriva hotărârii de respingere a cererii de azil prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) lit. b) străinul poate
depune plângere în termen de 7 zile de la comunicare.
(la data 24-dec-2015 Art. 85, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 73. din Legea 331/2015 )

(2) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe
probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod
corespunzător.
(la data 02-dec-2008 Art. 85, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 8. din Ordonanta urgenta 187/2008 )

Art. 86: Hotarârea instantei de judecata
(1) Instanta de judecata solutioneaza plângerea în termen de 5 zile si pronunta o hotarâre motivata, prin care:
a) admite plângerea, acorda accesul la teritoriu si retine cauza pentru solutionare în procedura ordinara; sau
b) mentine hotarârea Oficiului National pentru Refugiati.
(2) Hotarârea instantei prevazuta la alin. (1) lit. b) este irevocabila.
(3) În cazul în care cererea de azil a fost respinsa printr-o hotarâre irevocabila, Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera Române va lua masuri în vederea returnarii strainului.
Art. 87: Cazarea solicitantilor de azil în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat
(1) Strainul care solicita o forma de protectie în România ramâne în zona de tranzit din punctul de control pentru
trecerea frontierei de stat pâna la primirea hotarârii de aprobare a intrarii în România sau, dupa caz, pâna la ramânerea
irevocabila a hotarârii de respingere a cererii de azil, dar nu mai mult de 20 de zile de la intrarea în zona de tranzit.
(2) Solicitantul de azil poate fi cazat în centre speciale de primire si cazare aflate în apropierea punctelor de control
pentru trecerea frontierei de stat, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor si având regimul juridic al
zonei de tranzit.
(3) Solicitantul de azil cazat în centrele prevazute la alin. (2) beneficiaza gratuit de masa în natura, în conditiile stabilite
prin hotarâre a Guvernului.
(4) Persoanelor prevazute la alin. (3) nu li se aplica dispozitiile art. 17 alin. (1) lit. j) referitoare la sumele cuvenite
pentru masa.
(5) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), daca cererea de azil nu este solutionata printr-o hotarâre
irevocabila, strainului i se permite intrarea în tara.
(6) Pe perioada în care se afla în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, solicitantul de azil are dreptul la
asistenta juridico-sociala si la ajutoare umanitare din partea organizatiilor neguvernamentale cu atributii în materie de
refugiati, precum si din partea reprezentantei din România a Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati
(UNHCR) si, de asemenea, are drepturile si obligatiile prevazute la art. 17-19, cu exceptia celor care intra în
contradictie cu prevederile acestei proceduri.
(7) Solicitantului de protecţie internaţională i se comunică de îndată, în scris, într-o limbă pe care o înţelege sau se
presupune în mod rezonabil că o înţelege, informaţii privind procedura la frontieră, acordarea sau neacordarea
accesului la teritoriu, drepturile şi obligaţiile pe care le are pe durata procedurii, modul de contestare a hotărârii emise
de funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2), precum şi cu privire la posibilitatea de a solicita ajutor public judiciar în
condiţiile legii.
(la data 24-dec-2015 Art. 87, alin. (6) din capitolul V, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 74. din Legea 331/2015 )

SE C T IU NE A 5: P rocedura de solutionare a cererii de acordare a accesului la o noua procedura de
azil
Art. 88: Conditiile de depunere a cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil
(1) Cererea de acordare a accesului la o noua procedura de azil poate fi depusa numai daca sunt îndeplinite, cumulativ,
urmatoarele conditii:
a) sa fie depusa personal, persoana sa se afle pe teritoriul României; si
b) să fi fost finalizată procedura anterioară de soluţionare a cererii de azil sau, după caz, a cererii de acordare a
accesului la o nouă procedură de azil, fără ca străinul să fi obţinut o formă de protecţie, ori să fi fost finalizată
procedura de anulare sau de încetare în urma căreia forma de protecţie a fost anulată ori a încetat.
(la data 24-dec-2015 Art. 88, alin. (1), litera B. din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 75. din Legea 331/2015 )

(2) Accesul la o noua procedura de azil se acorda daca sunt îndeplinite, alternativ, urmatoarele conditii:
a) solicitantul invocă elemente noi care nu au putut fi prezentate din motive neimputabile acestuia şi care au apărut pe
parcursul sau după finalizarea procedurii anterioare, în sensul alin. (1) lit. b). Solicitantul este obligat să facă dovada
existenţei elementelor noi invocate şi a imposibilităţii prezentării lor până la data depunerii cererii de acordare a
accesului la o nouă procedură de azil. Elementele noi invocate nu pot fi rezultatul unor acţiuni provocate de solicitant în
scopul obţinerii unei forme de protecţie internaţională din partea statului român;
(la data 27-ian-2014 Art. 88, alin. (2), litera A. din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta 1/2014 )

b) de la data finalizarii procedurii de azil anterioare, în sensul alin. (1) lit. b), au survenit transformari de ordin politic,
social, militar sau legislativ în tara de origine, de natura a avea consecinte grave pentru solicitant.
(3) Depunerea personala a cererii nu va fi obligatorie în cazul strainilor care sunt luati în custodie publica de Autoritatea
pentru Straini si de structurile sale teritoriale, se afla în arest preventiv sau în cursul executarii unei pedepse privative de
libertate.
(4) Cererile de acordare a accesului la o nouă procedură de azil, aparţinând străinilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin.
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(3), vor fi transmise de îndată structurii specializate pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări de către
organele în custodia sau, după caz, în arestul ori în detenţia cărora aceştia se află.
(la data 26-iun-2007 Art. 88, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. 6, subpunctul I.., punctul 12. din Ordonanta urgenta 55/2007
)

Art. 881 : Drepturile şi obligaţiile străinului pe parcursul procedurii de soluţionare a cererii de acordare a
accesului la o nouă procedură de azil
(1) Pe parcursul procedurii de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil străinul are
următoarele drepturi:
a) de a fi informat, în mod gratuit, în scris, într-o limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil
că o înţelege, în momentul depunerii cererii, cu privire la procedura de urmat şi termenele din cadrul acestei proceduri,
drepturile şi obligaţiile pe care le are pe parcursul procedurii, precum şi despre posibilele consecinţe ale nerespectării
acestor obligaţii şi ale lipsei de cooperare cu autorităţile;
b) de a primi, la cerere, personal sau, în temeiul unei autorizări în acest sens, prin avocat sau prin reprezentantul
organizaţiei neguvernamentale care îl reprezintă în mod legal, copii ale documentelor din dosarul personal pe baza
cărora este sau urmează să fie luată o hotărâre cu privire la cererea sa;
c) de a i se asigura, în mod gratuit, un interpret în orice fază a procedurii;
d) de a contacta şi a fi asistat de un funcţionar al înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) în
orice fază a procedurii;
e) de a fi consiliat şi asistat de un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale, române sau străine, în orice fază a
procedurii,
(2) Pe parcursul procedurii de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil străinul are
următoarele obligaţii:
a) de a prezenta autorităţilor competente, în scris, cererea motivată;
b) dea prezenta autorităţilor competente informaţii complete şi reale cu privire la persoana şi la cererea sa;
c) dea depune toate documentele pe care le are la dispoziţie şi care au relevanţă cu privire la situaţia sa personală;
d) de a preda documentul pentru trecerea frontierei de stat, în cazul în care este în posesia unui asemenea document;
e) de a urmări stadiul procedurii şi de a informa Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la orice schimbare de
reşedinţă;
f) dea răspunde la solicitările Inspectoratului Generai pentru Imigrări;
g) de a respecta legile statului român, precum şi măsurile dispuse de Inspectoratul General pentru Imigrări.
(3) Fondurile băneşti necesare pentru asigurarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se suportă de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
(la data 24-dec-2015 Art. 88 din capitolul V, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 76. din Legea 331/2015 )

Art. 89: Acordarea permisiunii de a ramâne pe teritoriul României
(1) În cazul îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 88 alin. (1), strainul are permisiunea de a ramâne pe teritoriul
României pentru o perioada de 5 zile de la data înregistrarii cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică atunci când:
a) din documentele de la dosar rezultă că depunerea cererii este făcută în mod abuziv pentru a împiedica scoaterea
străinului de pe teritoriul României;
b) străinul depune o cerere de acces la o nouă procedură de azil, după ce anterior o cerere de acest tip a fost respinsă
ca inadmisibilă sau, dacă în urma acordării accesului la o nouă procedură de azil, cererea sa a fost respinsă ca evident
nefondată.
(la data 24-dec-2015 Art. 89, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 77. din Legea 331/2015 )

(2 1 ) Prevederile alin. (2) se aplică numai în situaţia în care se consideră că prin punerea în executare a deciziei de
returnare nu se aduce atingere principiului nereturnării.
(la data 24-dec-2015 Art. 89, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 78. din Legea 331/2015 )

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) se va emite de îndată o hotărâre prin care se justifică neacordarea permisiunii de a
rămâne pe teritoriul României. Această hotărâre se comunică direct străinului care a fost informat cu privire la data la
care trebuie să se prezinte la sediul structurii specializate pe probleme de azil a Inspectoratului General pentru Imigrări.
în cazul în care străinul nu se prezintă la data stabilită şi nici nu prezintă motive care să justifice absenţa sa,
comunicarea se face potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (2) şi (3), care se aplică în mod corespunzător.
(la data 24-dec-2015 Art. 89, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 79. din Legea 331/2015 )

(4) Împotriva hotarârii prevazute la alin. (3) se poate face plângere în termen de doua zile de la comunicare.
(5) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe
probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod
corespunzător.
(la data 02-dec-2008 Art. 89, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 10. din Ordonanta urgenta 187/2008 )

(6) Hotarârea instantei prevazute la alin. (5) este irevocabila.
Art. 90: Analizarea cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil
Solutionarea cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil, depusa în conditiile art. 88, este de
competenta functionarului prevazut la art. 48 alin. (2).
Art. 91: Hotărârea de soluţionare a cererii de acordare a accesului la O nouă procedură de azil
(1) Hotărârea se pronunţă în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, în baza cererii motivate, a documentaţiei
prezentate de străin şi în raport cu elementele existente la dosarul personal al acestuia.
(2) Funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2) emite o hotărâre prin care:
a) acordă accesul la o nouă procedură de azil; sau
b) respinge cererea ca inadmisibilă,
(3) Hotărârea se comunică străinului de îndată, în scris, prin comunicare directă de către reprezentanţii Inspectoratului
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General pentru Imigrări sau prin trimitere poştală, cu confirmare de primire, la ultima reşedinţă declarată a acestuia.
Hotărârea comunicată este însoţita de o informare în scris, în limba română şi într-o limbă pe care solicitantul o
înţelege sau se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la soluţia de admitere sau de respingere a cererii
sale şi condiţiile în care hotărârea poate fi contestată, după caz.
(4) Hotărârea prevăzută la alin. (2) poate fi comunicată, după caz, avocatului sau reprezentantului organizaţiei
neguvernamentale care îl reprezintă în mod legal pe solicitant, în măsura în care solicitantul a precizat în mod expres
acest lucru. Comunicarea se realizează direct de către reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări sau prin
trimitere poştală, cu confirmare de primire, la adresa indicată de avocat sau reprezentantul organizaţiei
neguvernamentale.
(5) În cazul în care comunicarea hotărârii nu este posibilă în condiţiile prevăzute la alin. (3) sau (4), aceasta se facă
prin afişarea, la sediul structurii Inspectoratului General pentru Imigrări emitente, unei note de informare care cuprinde:
numărul cererii, numărul şi data hotărârii, soluţia cu privire la cerere, termenul de depunere a plângerii şi instanţa
competentă cu soluţionarea acesteia, în cazul hotărârilor de respingere a cererii, precum şi data afişării. Nota de
informare este afişată pe toată durata termenului de depunere a plângerii, iar hotărârea se consideră a fi comunicată
de la data afişării notei de informare.
(6) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (1), se emite de îndată o hotărâre potrivit alin.
(2) lit. b) la care se anexează o informare cu privire la faptul că nu beneficiază de permisiunea de a rămâne pe teritoriul
României. Dispoziţiile alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(la data 24-dec-2015 Art. 91 din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 80. din Legea 331/2015 )

Art. 92: Efectele hotarârii de acordare a accesului la o noua procedura de azil
În cazul în care strainul primeste accesul la o noua procedura de azil, acesta are drepturile si obligatiile prevazute la
art. 17-19.
Art. 93: Cai de atac
(1) Împotriva hotarârii prin care a fost respinsa ca inadmisibila cererea de acordare a accesului la o noua procedura de
azil se poate face plângere în termen de 10 zile de la comunicare.
(2) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe
probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod
corespunzător.
(la data 02-dec-2008 Art. 93, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 11. din Ordonanta urgenta 187/2008 )

(3) Exercitarea caii de atac împotriva hotarârii Oficiului National pentru Refugiati nu atrage si acordarea permisiunii de a
ramâne pe teritoriul României.
(4) În cazul depunerii plângerii, străinul poate cere să i se acorde permisiunea de a rămâne pe teritoriul României.
Cererea de acordare a permisiunii de a rămâne pe teritoriul statului român se soluţionează în regim de urgentă de către
instanţa de judecată competentă, care se pronunţă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, printr-o încheiere
definitivă.
(la data 24-dec-2015 Art. 93, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 81. din Legea 331/2015 )

(5) Strainul are dreptul de a ramâne pe teritoriul României pâna la pronuntarea instantei asupra cererii prevazute la
alin. (4).
(6) Permisiunea de a ramâne pe teritoriul României se acorda pâna la momentul pronuntarii instantei asupra plângerii.
(7) Dispoziţiile alin. (4)-(6) nu sunt aplicabile în cazul plângerii formulate împotriva hotărârii emise potrivit art. 91 alin.
(6).
(la data 24-dec-2015 Art. 93, alin. (6) din capitolul V, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 82. din Legea 331/2015 )

Art. 94: Solutionarea plângerii
(1) Instanta solutioneaza plângerea, fara audierea strainului, în termen de 30 de zile, si pronunta o hotarâre motivata,
prin care:
a) respinge plângerea; sau
b) admite plângerea, acorda accesul la o noua procedura de azil si dispune ca structura competenta a Oficiului National
pentru Refugiati care a emis hotarârea sa analizeze cererea în procedura ordinara.
(2) Hotarârea instantei prevazuta la alin. (1) este irevocabila.
Art. 941 : Excepţie de la procedura de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o nouă procedura de
azil
(1) Procedura de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil nu se aplică în cazul în care
străinul depune o nouă cerere de protecţie internaţională în România şi dacă:
a) se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) sau (3) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a
statului membru responsabil âe examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate în unul dintre statele
membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare), publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria L, nr 180 din 29 iunie 2013, iar procedura de azil anterioară a fost finalizată prin decizie de
închidere a dosarului; sau
b) cererea a fost depusă în termen de 9 luni de la emiterea deciziei de închidere ca urmare a renunţării implicite.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se aplică procedura ordinară de soluţionare a cererii de protecţie internaţională,
reglementată de prezenta lege.
(la data 24-dec-2015 Art. 94^1 din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 83. din Legea 331/2015 )

SE C T IU NE A 6: SE C Ţ IU NE A 6: P rocedura primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure şi a ţării
terţe sigure
(la data 24-dec-2015 capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 84. din Legea 331/2015 )

Art. 95: Prima ţară de azil
(1) În cazul în care străinul a tranzitat anterior o ţară terţă, în care i s-a acordat protecţie, aceasta este considerată
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prima ţară de azil pe baza următoarelor criterii:
a) viaţa şi libertatea sa nu sunt ameninţate din motive de rasă, religie, cetăţenie, apartenenţă la un grup social sau
opinii politice;
b) nu există niciun risc serios în sensul prezentei legi;
c) este respectat principiul nereturnării în conformitate cu Convenţia de la Geneva;
d) este respectată interdicţia expulzării într-un stat în care Străinul poate fi torturat sau supus unor tratamente crude,
inumane ori degradante;
e) protecţia acordată subzistă.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă în urma unei analize individuale se constată că sunt îndeplinite criteriile pe
baza cărora o ţară poate fi considerată primă ţară de azil şi dacă străinul este readmis de această ţară, Inspectoratul
General pentru Imigrări poate respinge ca inadmisibilă cererea de azil, prin hotărâre motivată.
(la data 24-dec-2015 Art. 95 din capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 85. din Legea 331/2015 )

Art. 96: Ţara terţă europeană sigură
(1) Este considerată ţară terţă europeană sigură o ţară europeană care nu este un stat membru al Uniunii Europene şi
care îndeplineşte următoarele criterii:
a) a ratificat şi respectă prevederile Convenţiei de la Geneva fără niciun fel de limitări geografice;
b) dispune de o procedură de azil prevăzută prin legislaţia internă;
c) a ratificat Convenţia europeană şi respectă prevederile acesteia, inclusiv standardele cu privire la căile de atac
efective.
(2) În situaţia în care străinul a încercat să intre sau a intrat ilegal în România venind dintr-o ţară terţă europeană
sigură şi această ţară şi-a exprimat acordul privind reprimirea acestuia, Inspectoratul General pentru Imigrări, pe baza
unei analize individuale, respinge ca inadmisibilă cererea de azil, prin hotărâre motivată.
(la data 24-dec-2015 Art. 96 din capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 86. din Legea 331/2015 )

Art. 97: Ţara terţă sigură
(1) Este considerată ţară terţă sigură o ţară cu privire la care există suficiente garanţii că pe teritoriul acesteia
respectarea drepturilor unui solicitant de protecţie internaţională este realizată în conformitate cu următoarele principii:
a) viaţa şi libertatea sa nu sunt ameninţate din motive de rasă, religie, cetăţenie, apartenenţă la un grup social sau
opinii politice;
b) nu există niciun risc serios în sensul prezentei legi;
c) este respectat principiul nereturnării în conformitate cu Convenţia de la Geneva;
d) este respectată interdicţia expulzării într-un stat în care străinul ar putea fi supus torturii sau faţă de care să fie
aplicate tratamente crude, inumane ori degradante;
e) există posibilitatea de a solicita recunoaşterea statutului de refugiat şi, în cazul în care acest statut este acordat, de
a beneficia de protecţie conform Convenţiei de la Geneva.
(2) Inspectoratul General pentru Imigrări respinge ca inadmisibilă cererea de azil, prin hotărâre motivată, atunci când
pe baza unei analize individuale constată că:
a) principiile enunţate la alin. (1) sunt respectate de către ţara terţă; şi
b) tara terţă şi-a exprimat acordul cu privire la primirea străinului pe teritoriul său; şi
c) există o legătură între solicitantul de protecţie internaţională şi ţara terţă, iar pe baza respectivei legături se poate
aprecia în mod rezonabil că ţara este sigură în raport de situaţia sa personală.
(la data 24-dec-2015 Art. 97 din capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 87. din Legea 331/2015 )

Art. 97 1 : Procedura primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure şi a ţării terţe sigure
(1) Solicitantului i se oferă posibilitatea de a prezenta, în cadrul unui interviu, situaţia personală pentru a se stabili dacă
în cazul său sunt aplicabile prevederile art. 95 alin. (2), art. 96 alin. (2) şi art. 97 alin. (2).
(2) Hotărârea prevăzută la art. 95 alin. (2), art. 96 alin. (2) şi art. 97 alin. (2) se emite fără analizarea pe fond a
cererii solicitantului şi se comunică în condiţiile prezentei legi.
(3) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 95 alin. (2), art. 96 alin. (2) şi art. 97 alin. (2) solicitantul poate depune
plângere, dispoziţiile art. 80-81 aplicându-se în mod corespunzător.
(4) După comunicarea hotărârii prevăzute la art. 96 alin. (2) şi art. 97 alin. (2), Inspectoratul General pentru Imigrări
informează autorităţile ţării terţe europene sigure sau, după caz, ale ţării terţe sigure] în limba ţării respective, cu privire
la faptul că cererea solicitantului nu a fost analizată pe fond.
(5) Atunci când constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 95,96 sau, după caz, art. 97, Inspectoratul General
pentru Imigrări acordă accesul la procedura de azil, în baza unei hotărâri motivate, şi analizează cererea de azil în
conformitate cu procedurile prevăzute în prezenta lege.
Art. 97 2 : Lista ţărilor terţe europene sigure şi a ţărilor terţe sigure
Lista ţărilor terţe europene sigure şi a ţărilor terţe sigure se constituie la propunerea Inspectoratului General pentru
Imigrări, în baza criteriilor prevăzute la art. 96 alin. (1), respectiv cu luarea în considerare a gradului de respectare a
principiilor prevăzute la art. 97 alin. (1). Lista se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 973 : Transferurile în cadrul procedurii primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure şi a ţării terţe
sigure
(1) Transferurile persoanelor care fac obiectul procedurii prevăzute în această secţiune se realizează în conformitate
cu convenţiile şi acordurile la care România este parte, iar coordonarea la nivel naţional a implementării transferurilor
revine Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări.
(2) În temeiul hotărârii prevăzute la art. 95 alin. (2), art. 96 alin. (2) şi art. 97 alin. (2), Inspectoratul General pentru
Imigrări pune în executare măsura transferului către prima ţară de azil, ţara europeană sigură sau ţara terţă sigură.
(3) În vederea realizării transferului potrivit alin. (2), îndepărtarea străinului de pe teritoriu se face sub escortă, în
condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pentru transferul persoanelor în prima ţară de azil, ţara europeană sigură sau ţara terţă sigură, Inspectoratul
General pentru Imigrări eliberează laissez-passer, la care fac referire convenţiile sau actele direct aplicabile ale Uniunii
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Europene.
(5) Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de transportul intern şi internaţional al persoanelor
transferate, de paza şi escortarea acestora pe parcursul transportului, de eliberarea laissez-passer pentru trecerea
frontierelor externe, în condiţiile prevăzute de convenţiile şi acordurile la care România este parte, se suportă din
bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin inspectoratul General pentru Imigrări, în funcţie de costurile efective, în limita
fondurilor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat.
(la data 24-dec-2015 Art. 97 din capitolul V, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 88. din Legea 331/2015 )

CAPIT OLUL VI: Procedura încetarii sau anularii formei de protectie
Art. 98: Încetarea statutului de refugiat
(1) Statutul de refugiat recunoscut în temeiul art. 23 sau 24 înceteaza atunci când beneficiarul sau:
a) s-a repus în mod voluntar sub protectia tarii a carei cetatenie o are; sau
b) dupa ce si-a pierdut cetatenia, a redobândit-o în mod voluntar; sau
c) a dobândit o noua cetatenie si se bucura de protectia statului a carui cetatenie a dobândit-o; sau
d) s-a restabilit în mod voluntar în tara pe care a parasit-o ori în afara careia a stat ca urmare a motivelor pentru care i
s-a recunoscut statutul de refugiat; sau
e) nu mai poate continua sa refuze protectia tarii a carei cetatenie o are, datorita faptului ca împrejurarile în urma
carora i s-a recunoscut statutul de refugiat au încetat sa existe, si nu poate invoca, pentru a motiva acest refuz,
motive imperioase ce se refera la persecutii anterioare;
f) fiind o persoana fara cetatenie, este în masura sa se întoarca în tara în care avea resedinta obisnuita, nemaiexistând
împrejurarile în urma carora i s-a recunoscut statutul de refugiat.
g) renunţă în mod expres, în scris, la statutul de refugiat recunoscut de statul român.
(la data 24-dec-2015 Art. 98, alin. (1), litera F. din capitolul VI completat de Art. I, punctul 89. din Legea 331/2015 )

(2) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplica persoanei careia i s-a recunoscut statutul de refugiat si care, din motive
imperioase ce se refera la persecutii anterioare, refuza protectia tarii a carei cetatenie o are.
(3) Prevederile alin. (1) lit. f) nu se aplica persoanei careia i s-a recunoscut statutul de refugiat si care, din motive
imperioase ce se refera la persecutii anterioare, refuza sa se întoarca în tara în care în mod obisnuit îsi avea resedinta.
(4) Beneficiarul statutului de refugiat care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g) este informat, într-o limbă pe
care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la consecinţele actului de renunţare.
(la data 24-dec-2015 Art. 98, alin. (3) din capitolul VI completat de Art. I, punctul 90. din Legea 331/2015 )

Art. 99: Încetarea protectiei subsidiare
(1) Protecţia subsidiară acordată în temeiul art. 26 sau 27 încetează atunci când împrejurările care au condus la
acordarea acesteia au încetat să existe ori s-au schimbat într-o asemenea măsură, încât această formă de protecţie
nu mai este necesară, precum şi atunci când beneficiarul renunţă în mod expres, în scris, la protecţia subsidiară
acordată de statul român.
(la data 24-dec-2015 Art. 99, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 91. din Legea 331/2015 )

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică cetăţeanului străin sau apatridului căruia i s-a acordat protecţia subsidiară şi care
poate invoca motive imperioase care rezultă din persecuţii anterioare pentru a refuza protecţia ţării a cărei cetăţenie o
are sau, după caz, a ţării în care îşi avea reşedinţa obişnuită.
(la data 27-ian-2014 Art. 99 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta 1/2014 )

(3) Beneficiarul protecţiei subsidiare care renunţă în mod expres la această formă de protecţie, potrivit alin. (1), este
informat, într-o limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la
consecinţele actului de renunţare.
(la data 24-dec-2015 Art. 99, alin. (2) din capitolul VI completat de Art. I, punctul 92. din Legea 331/2015 )

Art. 100: Anularea statutului de refugiat
Statutul de refugiat se anuleaza în urmatoarele situatii:
a) persoana careia i s-a recunoscut statutul de refugiat a dat declaratii false, a omis sa prezinte anumite date sau s-a
folosit de documente false, care au fost decisive pentru recunoasterea formei de protectie, si nu exista alte motive
care sa conduca la mentinerea statutului de refugiat;
b) dupa acordarea formei de protectie s-a descoperit ca strainul se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 25.
Art. 101: Anularea protectiei subsidiare
Protectia subsidiara se anuleaza în urmatoarele situatii:
a) în cazul în care, dupa acordarea protectiei subsidiare, s-a descoperit ca strainul se afla în una dintre situatiile
prevazute la art. 28;
b) atunci când persoana careia i s-a acordat protectie subsidiara a dat declaratii false, a omis sa prezinte anumite date
sau s-a folosit de documente false, care au fost decisive pentru acordarea formei de protectie, si nu exista alte motive
care sa conduca la mentinerea protectiei subsidiare.
Art. 102: Declansarea procedurii de încetare sau de anulare
(1) Procedura de încetare sau de anulare a protecţiei internaţionale se declanşează de Inspectoratul General pentru
Imigrări din oficiu sau la propunerea uneia dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale ori al ordinii
publice, atunci când apar elemente sau date noi care indică existenţa unor motive pentru reanalizarea situaţiei
persoanelor care beneficiază de protecţie internaţională în sensul prezentei legi.
(2) În cazul în care procedura de încetare sau de anulare a protecţiei internaţionale este declanşată la propunerea
uneia dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale ori al ordinii publice, Inspectoratul General pentru
Imigrări informează respectiva instituţie cu privire la finalitatea procedurii.
(la data 24-dec-2015 Art. 102 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 93. din Legea 331/2015 )

Art. 103: Reanalizarea situatiei persoanelor care au primit o forma de protectie
(1) Funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2), responsabil de caz, informează, în scris, beneficiarul protecţiei
internaţionale cu privire la:
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a) iniţierea procedurii de încetare sau, după caz, de anulare a protecţiei internaţionale acordate de statul român,
precum şi motivele care au determinat iniţierea procedurii;
b) drepturile şi obligaţiile pe care le are pe durata acestei proceduri;
c) posibilitatea de a prezenta, în cadrul unui interviu personal sau printr-o declaraţie scrisă, motivele pentru care
protecţia sa internaţională ar trebui să fie menţinută.
(la data 24-dec-2015 Art. 103, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 94. din Legea 331/2015 )

(2) Pe durata procedurii de încetare sau, după caz, de anulare a protecţiei internaţionale acordate de statul român,
străinul care a beneficiat de o astfel de protecţie are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) dreptul de a fi asistat de un avocat;
b) dreptul de a i se asigura, în mod gratuit, un interpret;
c) dreptul de a contacta şi de a fi asistat de un funcţionar al înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
(UNHCR);
d) dreptul de a fi consiliat şi asistat de un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale, române sau străine;
e) dreptul de a i se furniza, la cerere, informaţii juridice şi procedurale, inclusiv informaţii privind procedura în faza
administrativă, în condiţiile legislaţiei privind ajutorul public judiciar în materie civilă, luând în considerare situaţia
personală a străinului;
f) dreptul de a i se furniza, la cerere, informaţii pentru a clarifica motivele unei hotărâri de încetare sau, după caz, de
anulare a protecţiei internaţionale în faza administrativă şi pentru a explica modul în care poate fi atacată o astfel de
hotărâre, în condiţiile legislaţiei privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
g) obligaţia de a prezenta autorităţilor competente informaţii complete şi reale cu privire la situaţia personală;
h) obligaţia de a depune toate documentele pe care le are la dispoziţie şi care au relevanţă cu privire la situaţia sa
personală;
i) obligaţia de a urmări stadiul procedurii şi de a informa Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la schimbarea
reşedinţei, în termen de cel mult 5 zile de la ivirea situaţiei;
j) obligaţia de a răspunde la solicitările organelor cu atribuţii în domeniul azilului.
(la data 24-dec-2015 Art. 103, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 94. din Legea 331/2015 )

(3) Efectuarea interviului nu va fi necesara în cazul beneficiarului formei de protectie aflat în situatia prevazuta la art.
98 alin. (1) lit. c), daca a dobândit cetatenia româna.
(4) În situatia în care beneficiarul formei de protectie nu se prezinta la interviu, functionarul va solutiona cazul pe baza
documentelor existente la dosarul personal.
(5) Reanalizarea cazului se va realiza în procedura ordinara sau accelerata. Functionarul prevazut la art. 48 alin. (2) va
decide cu privire la reanalizarea cazului în procedura accelerata, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 75.
(6) Inspectoratul General pentru Imigrări acordă, la cerere, înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
(UNHCR) acces la informaţii privind desfăşurarea procedurii de reanalizare a situaţiei beneficiarilor protecţiei
internaţionale şi la hotărârile emise, dacă străinul şi-a exprimat acordul cu privire la acest lucru. în îndeplinirea misiunii
sale de supraveghere pe care i-o conferă art. 35 din Convenţia de la Geneva, înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite
pentru Refugiaţi (UNHCR) are dreptul să îşi prezinte opiniile în faţa autorităţilor competente, cu privire la procedura de
reanalizare a situaţiei beneficiarilor protecţiei internaţionale, în orice etapă a acestei proceduri.
(la data 24-dec-2015 Art. 103, alin. (5) din capitolul VI completat de Art. I, punctul 95. din Legea 331/2015 )

Art. 104: Hotarârea de încetare sau de anulare a unei forme de protectie
(1) În urma analizarii elementelor existente la dosar si, dupa caz, a motivelor invocate pe parcursul interviului,
functionarul prevazut la art. 48 alin. (2) va emite o hotarâre motivata prin care:
a) mentine forma de protectie acordata; sau
b) constata încetarea formei de protectie; sau
c) dispune anularea formei de protectie.
(2) Constatarea încetarii sau dispunerea anularii formei de protectie nu produce efecte cu privire la membrii de familie
ai persoanei cu privire la care a fost emisa hotarârea prevazuta la alin. (1).
(3) În functie de motivele care au stat la baza pronuntarii hotarârii de încetare sau de anulare a formei de protectie,
functionarul anume desemnat prevazut la art. 48 alin. (2) poate mentiona, dupa caz, obligatia de parasire a teritoriului.
(4) Atunci când hotărârea prevăzută la alin. (3) cuprinde menţiunea cu privire la obligaţia de părăsire a teritoriului
României, în temeiul acesteia, Oficiul Român pentru Imigrări va emite şi va pune în aplicare decizia de returnare.
(la data 15-dec-2007 Art. 104, alin. (4) din capitolul VI modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 347/2007 )

Art. 105: Cai de atac
Împotriva hotarârilor prevazute la art. 104 alin. (1) lit. b) si c) strainul poate face plângere în conditiile prevazute de
prezenta lege.
Art. 106: Statutul persoanei în cazul încetarii sau anularii formei de protectie
(1) Daca ramâne în continuare pe teritoriul României dupa finalizarea procedurii de încetare sau, dupa caz, de anulare a
formei de protectie, persoana cu privire la care s-a constatat încetarea sau s-a dispus anularea formei de protectie
acordate se supune prevederilor legale privind regimul juridic al strainilor în România.
(2) Regimul juridic prevazut la alin. (1) nu se va aplica persoanelor a caror forma de protectie a încetat ca urmare a
dobândirii cetateniei române.
CAPIT OLUL VII: Procedura transferului de responsabilitate asupra statutului de refugiat
Art. 107: Competenta aplicarii Acordului european asupra transferului responsabilitatii cu privire la refugiati
Ministerul Administratiei si Internelor, prin Oficiul National pentru Refugiati, este autoritatea abilitata cu implementarea
prevederilor Acordului european asupra transferului responsabilitatii cu privire la refugiati, adoptat la Strasbourg la 16
octombrie 1980, denumit în continuare Acordul european, ratificat prin Legea nr. 88/2000 pentru ratificarea Acordului
european asupra transferului responsabilitatii cu privire la refugiati, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980.
Art. 108: Declansarea procedurii
Procedura transferului de responsabilitate asupra statutului de refugiat se initiaza de catre Oficiul National pentru
Refugiati în urmatoarele situatii:
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a) din momentul sesizarii sale, printr-o cerere scrisa, de catre strainul sau apatridul care se afla pe teritoriul României si
al carui statut de refugiat a fost recunoscut într-un stat semnatar al Acordului european;
b) din oficiu, din momentul în care se constata îndeplinirea conditiilor privind preluarea responsabilitatii statutului de
refugiat recunoscut în România de catre un stat semnatar al Acordului european;
c) din momentul sesizarii sale de catre un stat semnatar al Acordului european cu privire la preluarea responsabilitatii
statutului de refugiat de catre România.
Art. 109: Depunerea cererii de aprobare a transferului de responsabilitate
(1) Cererea de aprobare a transferului de responsabilitate prevăzută la art. 108 lit. a) se depune personal la structura
specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări, prezentându-se în scris motivele pentru aprobarea
transferului de responsabilitate asupra statutului de refugiat, precum şi dovada faptului că i-a fost recunoscut statutul
de refugiat într-un stat semnatar al Acordului european.
(la data 26-iun-2007 Art. 109, alin. (1) din capitolul VII modificat de Art. 6, subpunctul I.., punctul 12. din Ordonanta urgenta 55/2007 )

(2) Hotarârea definitiva privind acordarea statutului de refugiat, precum si documentul de calatorie eliberat refugiatilor
în conformitate cu prevederile Conventiei de la Geneva, emise de autoritatile unui stat semnatar al Acordului european,
constituie dovada recunoasterii statutului de refugiat.
(3) În situatia în care nu pot fi prezentate documentele prevazute la alin. (2), vor fi efectuate verificari suplimentare.
Art. 110: Hotarârea privind transferul de responsabilitate
(1) Functionarul Oficiului National pentru Refugiati anume desemnat în temeiul art. 48 alin. (2) analizeaza cererea în
conformitate cu prevederile Acordului european si în termen de 30 de zile de la primirea cererii hotaraste:
a) admiterea cererii privind transferul responsabilitatii; sau
b) respingerea cererii privind transferul responsabilitatii.
(2) Împotriva hotarârii de respingere a cererii privind transferul responsabilitatii asupra statutului de refugiat strainul
poate depune plângere în termen de 10 zile de la comunicarea hotarârii.
(3) În cazul admiterii cererii privind transferul responsabilitatii, Oficiul National pentru Refugiati va informa autoritatile
statului semnatar al Acordului european ca transferul de responsabilitate asupra statutului de refugiat a avut loc.
Art. 111: Calea de atac
(1) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe
probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod
corespunzător.
(la data 02-dec-2008 Art. 111 din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 13. din Ordonanta urgenta 187/2008 )

(2) Instanta prevazuta la alin. (1) analizeaza plângerea si, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cauzei pe rol,
pronunta o hotarâre motivata prin care:
a) admite plângerea si aproba transferul responsabilitatii asupra statutului de refugiat; sau
b) respinge plângerea.
(3) Hotarârea instantei de judecata este definitiva si irevocabila.
Art. 112: Efectele hotarârii privind constatarea transferului responsabilitatii
(1) În cazul admiterii cererii privind transferul responsabilitatii, strainul va avea drepturile si obligatiile prevazute la art.
20 si 21.
(1 1 ) În cazul admiterii cererii privind transferul responsabilităţii pentru un străin care are un permis de şedere pe
termen lung eliberat de un alt stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrări solicită acestui stat membru să
modifice în consecinţă menţiunea privind acordarea protecţiei internaţionale.
(la data 26-dec-2013 Art. 112, alin. (1) din capitolul VII completat de Art. II, punctul 4. din Legea 376/2013 )

(2) În cazul respingerii cererii privind transferul responsabilitatii, strainului i se aplica în continuare dispozitiile legale
privind regimul juridic al strainilor în România.
Art. 113: Transferul de responsabilitate în cazul refugiatilor recunoscuti în România
(1) În situatiile prevazute la art. 108 lit. b), functionarul anume desemnat în temeiul art. 48 alin. (2) emite din oficiu o
hotarâre prin care se constata îndeplinirea conditiilor privind transferul de responsabilitate prevazute de Acordul
european si încetarea responsabilitatii statului român asupra statutului de refugiat recunoscut de autoritatile române.
(2) Hotarârea prevazuta la alin. (1) va fi emisa în termen de 30 de zile de la data la care se constata îndeplinirea
conditiilor privind transferul de responsabilitate catre un stat semnatar al Acordului european.
(3) În termen de 20 de zile de la data emiterii hotarârii prevazute la alin. (1), Oficiul National pentru Refugiati va
informa autoritatile statului semnatar al Acordului european ca responsabilitatea statului român asupra statutului de
refugiat a încetat.
Art. 114: Solicitarile de readmisie cu privire la refugiatii recunoscuti în România
(1) În vederea determinarii responsabilitatii României de a readmite pe teritoriul sau un refugiat recunoscut, ca urmare
a solicitarilor de readmisie adresate statului român în baza prevederilor Acordului european, Oficiul National pentru
Refugiati va putea solicita autoritatilor statului semnatar al Acordului european care a facut cererea de readmisie
informatii suplimentare cu privire la refugiatul pentru care s-a solicitat readmisia.
(2) În cazul în care se constata ca responsabilitatea asupra statutului de refugiat revine statului român conform
prevederilor Acordului european, Oficiul National pentru Refugiati va informa autoritatile statului solicitant ca refugiatul
va fi readmis pe teritoriul României.
(3) În cazul în care se constata ca responsabilitatea asupra statutului de refugiat nu revine statului român potrivit
prevederilor Acordului european, Oficiul National pentru Refugiati va informa autoritatile statului solicitant ca refugiatul
nu va fi readmis pe teritoriul României. În acest din urma caz Oficiul National pentru Refugiati va emite o hotarâre, în
conformitate cu dispozitiile art. 108 lit. b) si ale art. 113 alin. (1).
CAPIT OLUL VIII: Procedura statului membru responsabil
SECT IUNEA 1: Dispozitii generale privind statul membru responsabil
Art. 115: Preeminenta actelor direct aplicabile
(1) Începând cu data intrarii în vigoare a Tratatului de aderare la Uniunea Europeana, România va aplica prevederile
conventiilor sau ale actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene, care stabilesc criteriile si mecanismele pentru
determinarea statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse în unul dintre statele membre de
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un cetatean al unei tari terte.
(2) Începând cu aceeasi data, România va aplica prevederile actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene, referitoare la
instituirea sistemului EURODAC, pentru compararea amprentelor, în vederea implementarii eficiente a conventiilor sau
actelor mentionate la alin. (1). Competentele si atributiile institutiilor implicate în implementarea sistemului EURODAC
vor fi stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(la data 11-apr-2008 Art. 115, alin. (2) din capitolul VIII, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 441/2008 )

*) Prevederile art. 115 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 116: Accesul la procedura de azil
(1) Unui solicitant de azil i se refuză accesul la procedura de azil în România dacă un alt stat membru este responsabil
pentru examinarea cererii de protecţie internaţională, în conformitate cu prevederile Regulamentului Dublin.
(2) Atunci când niciun alt stat membru nu poate sau nu mai poate fi ţinut responsabil, termenul de soluţionare a cererii
de protecţie internaţională se reia, potrivit art. 120 alin. (2) lit. b).
(3) În situaţia în care, după emiterea unei hotărâri de către Inspectoratul General pentru Imigrări sau pronunţarea unei
hotărâri judecătoreşti de către instanţa competentă privind determinarea responsabilităţii unui alt stat membru, se
constată imposibilitatea efectuării transferului în acest stat membru din cauza unor circumstanţe excepţionale generate
de deficienţe sistemice ale procedurii de azil şi ale condiţiilor de primire a solicitanţilor, în sensul art. 3 alin. (2) din
Regulamentul Dublin, Inspectoratul General pentru Imigrări continuă procedura de determinare a statului membru
responsabil pentru a stabili dacă un alt stat membru poate fi desemnat responsabil.
(4) Dacă în urma procedurii prevăzute la alin. (3) este determinat un stat membru responsabil, altul decât cel pentru
care a fost emisă anterior o hotărâre, Inspectoratul General pentru Imigrări emite o nouă hotărâre pentru punerea în
aplicare a art. 120 alin. (2) lit. a).
(5) Dacă în urma procedurii prevăzute la alin. (3) se stabileşte că niciun alt stat membru nu poate fi considerat
responsabil, termenul de soluţionare a cererii de protecţie internaţională se reia, potrivit art. 120 alin. (2) lit. b).
(la data 01-sep-2014 Art. 116 din capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta 22/2014 )

Art. 117: Autoritatea de coordonare
Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, este desemnat autoritatea centrală
responsabilă de implementarea Regulamentului Dublin şi a Regulamentului Eurodac, în acele materii care intră în sfera
sa de competenţă.
(la data 01-sep-2014 Art. 117 din capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta 22/2014 )

SECT IUNEA 2: Dispozitii comune privind statul membru responsabil
Art. 118: Obligaţia de informare
(1) După înregistrarea cererii de protecţie internaţională, funcţionarul desemnat al autorităţii la care a fost înregistrată
cererea comunică solicitantului, pe bază de semnătură, informaţiile conţinute de broşura comună de informare
elaborată de Comisia Europeană potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul Dublin, completată cu informaţii suplimentare
specifice României.
(2) Dacă solicitantul este un minor neînsoţit, funcţionarul desemnat al autorităţii la care a fost înregistrată cererea îi
aduce la cunoştinţă acestuia, într-un mod adecvat nivelului său de înţelegere, informaţiile conţinute de broşura specială
de informare elaborată de Comisia Europeană potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul Dublin, completată cu informaţii
suplimentare specifice României, reprezentantul legal al minorului neînsoţit luând la cunoştinţă, pe bază de semnătură,
cu privire la efectuarea informării.
(la data 01-sep-2014 Art. 118 din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta 22/2014 )

Art. 119: Procedura de determinare a statului responsabil în cazul solicitanţilor de protecţie internaţională
În cazul în care după depunerea cererii de protecţie internaţională, dar nu mai târziu de luarea unei hotărâri în
procedura de azil naţională, Inspectoratul General pentru Imigrări constată existenţa unor probe sau dovezi
circumstanţiale care indică responsabilitatea altui stat membru de examinarea cererii, în temeiul Regulamentului Dublin,
declanşează procedura în vederea determinării statului membru responsabil.
(la data 01-sep-2014 Art. 119 din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta 22/2014 )

Art. 120: Hotarârea de stabilire a statului responsabil
(1) Analiza solicitarilor de stabilire a statului membru responsabil revine functionarilor anume desemnati prin dispozitie
a directorului Oficiului National pentru Refugiati.
(2) În urma analizei probelor şi a dovezilor circumstanţiale aflate la dosar şi a răspunsului primit din partea statului
solicitat, după caz, precum şi în situaţia în care statul membru solicitat nu comunică, în termenele prevăzute de
Regulamentul Dublin, un răspuns la cererea de preluare sau de reprimire, funcţionarii prevăzuţi la alin. (1) pot hotărî:
a) respingerea accesului la procedura de azil din România şi dispunerea transferului străinului în statul membru
responsabil; sau
b) reluarea termenului de soluţionare a cererii de azil în România.
(la data 01-sep-2014 Art. 120, alin. (2) din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta 22/2014 )

(3) Hotarârea Oficiului National pentru Refugiati va fi motivata, în fapt si în drept, în conformitate cu prevederile
conventiilor sau ale actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene, care stabilesc criteriile si mecanismele pentru
determinarea statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse de un cetatean al unei tari terte.
(4) Hotarârea de respingere contine motivele pentru care este respins accesul la procedura de azil în România si
dispozitia de transfer în statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil.
(5) Hotărârea de respingere se comunică potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător.
(la data 01-sep-2014 Art. 120, alin. (5) din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta 22/2014 )

(6) Hotarârea Oficiului National pentru Refugiati este executorie.
*) Prevederile art. 120 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 121: Calea de atac
(1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a) se poate face plângere în termen de 5 zile de la
comunicare. Efectuarea transferului în statul membru responsabil se suspendă până la expirarea termenului legal de
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depunere a plângerii.
(2) Plângerea se depune, personal sau prin reprezentant, în condiţiile art. 56, şi este de competenţa judecătoriei în a
cărei rază teritorială se află structura competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis hotărârea.
(3) În cazul depunerii plângerii, solicitantul poate cere suspendarea punerii în aplicare a deciziei de transfer. Cererea de
suspendare se soluţionează în regim de urgenţă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, prin încheiere definitivă.
(4) Cererea prevăzută la alin. (3) suspendă punerea în aplicare a deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei
asupra cererii de suspendare.
(5) În situaţii ce nu au putut fi luate în considerare la momentul emiterii hotărârii, funcţionarii anume desemnaţi în
temeiul art. 120 alin. (1) pot decide, din oficiu, suspendarea deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei asupra
plângerii. Măsura se comunică solicitantului, potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător.
(6) Instanţa de judecată soluţionează plângerea în termen de maximum 30 de zile şi pronunţă o hotărâre motivată
prin care:
a) respinge plângerea şi menţine hotărârea Inspectoratului General pentru Imigrări;
b) admite plângerea, anulează decizia de transfer în statul membru responsabil şi dispune reluarea termenului de
soluţionare a cererii de protecţie internaţională în România.
(7) Hotărârea instanţei este definitivă.
(8) În cazul în care prin hotărârea instanţei de judecată se admite plângerea şi se dispune reluarea termenului de
soluţionare a cererii de protecţie internaţională în România, iar solicitantul a fost deja transferat în statul membru
responsabil, Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde demersurile necesare în vederea readmiterii acestuia pe
teritoriul României.
(la data 01-sep-2014 Art. 121 din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta 22/2014 )

Art. 122: Procedura de determinare a statului membru responsabil în cazul străinilor cu şedere ilegală
(1) Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde demersurile necesare pentru a verifica dacă un străin depistat cu
şedere ilegală pe teritoriul României a depus anterior o cerere de protecţie internaţională pe teritoriul unui alt stat
membru, cu scopul exclusiv de a determina statul membru responsabil cu analizarea cererii de protecţie internaţională.
(2) În cazul în care, în urma verificării amprentelor papilare, străinul a fost identificat într-un alt stat membru ori există
dovezi circumstanţiale sau probe care conduc la determinarea responsabilităţii altui stat membru, Inspectoratul General
pentru Imigrări iniţiază procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac.
(3) Străinilor cu şedere ilegală supuşi măsurilor de verificare prevăzute la alin. (2) li se comunică de către funcţionarii
din cadrul Inspectoratul General pentru Imigrări, sub semnătură, informaţiile conţinute de broşura comună de informare
elaborată de Comisia Europeană potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul Dublin, informaţii legate de procedura de
amprentare şi comparare a crestelor papilare, precum şi informaţii suplimentare specifice României.
(4) În urma analizei probelor şi dovezilor circumstanţiale aflate la dosar şi a răspunsului primit din partea statului
solicitat, după caz, precum şi în situaţia în care statul membru solicitat nu răspunde în termenele prevăzute de
Regulamentul Dublin, funcţionarii anume desemnaţi potrivit prevederilor art. 120 alin. (1) pot decide transferul în statul
membru responsabil, prin hotărâre motivată.
(5) Hotărârea se comunică potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător.
(6) În situaţia în care statul solicitat nu îşi recunoaşte responsabilitatea ori dovezile circumstanţiale sau probele nu
indică responsabilitatea unui alt stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde măsurile ce se impun
potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor în România.
(la data 01-sep-2014 Art. 122 din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta 22/2014 )

Art. 123: Calea de atac
(1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 122 alin. (4) se poate face plângere în termen de 5 zile de la comunicare.
Efectuarea transferului în statul membru responsabil se suspendă până la expirarea termenului legal de depunere a
plângerii.
(2) Plângerea se depune, personal sau prin reprezentant, în condiţiile art. 56, şi este de competenţa judecătoriei în a
cărei rază teritorială se află structura competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis hotărârea.
(3) În cazul depunerii plângerii, străinul poate cere suspendarea punerii în aplicare a deciziei de transfer. Cererea de
suspendare se soluţionează în regim de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor, prin încheiere definitivă.
(4) Cererea prevăzută la alin. (3) suspendă punerea în aplicare a deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei
asupra cererii de suspendare.
(5) În situaţii ce nu au putut fi luate în considerare la momentul emiterii hotărârii, funcţionarii anume desemnaţi pot
decide din oficiu suspendarea deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei asupra plângerii.
(6) Instanţa de judecată soluţionează plângerea în termen de maximum 30 de zile şi pronunţă o hotărâre motivată
prin care:
a) respinge plângerea şi menţine hotărârea Inspectoratului General pentru Imigrări; sau
b) admite plângerea şi anulează dispoziţia de transfer în statul membru responsabil.
(7) Hotărârea instanţei este definitivă.
(8) În cazul în care prin hotărârea instanţei de judecată se admite plângerea şi se dispune anularea dispoziţiei de
transfer în statul membru responsabil, iar străinul a fost deja transferat în acel stat, Inspectoratul General pentru
Imigrări întreprinde demersurile necesare în vederea readmiterii străinului pe teritoriul României.
(la data 01-sep-2014 Art. 123 din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta 22/2014 )

Art. 124: Solicitari adresate României
(1) În cazul solicitarilor de preluare sau de reprimire adresate României, functionarii anume desemnati din cadrul
Oficiului National pentru Refugiati examineaza argumentele în fapt si în drept prezentate în solicitare, din perspectiva
conventiilor sau a actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene.
(2) În vederea determinarii responsabilitatii României de a prelua sau de a reprimi un strain, functionarii anume
desemnati vor avea dreptul sa consulte si sa verifice informatiile primite de la statul membru solicitant în bazele de date
ale Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) În cazul în care verificările făcute indică faptul că România este responsabilă conform prevederilor Regulamentului
Dublin, funcţionarii anume desemnaţi emit o decizie prin care România declară că acceptă responsabilitatea, detaliile
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practice privind transferul ulterior fiind consemnate în respectiva decizie care se comunică statului membru solicitant.
(la data 01-sep-2014 Art. 124, alin. (3) din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta 22/2014 )

(4) În cazul în care solicitarea de preluare sau de reprimire nu este susţinută suficient de probe şi dovezi
circumstanţiale care să indice responsabilitatea României, funcţionarii anume desemnaţi emit o decizie de neacceptare
a responsabilităţii de analizare a cererii de protecţie internaţională.
(la data 01-sep-2014 Art. 124, alin. (4) din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta 22/2014 )

(5) Decizia prevăzută la alin. (3) şi (4) se comunică statului membru solicitant, în termenele prevăzute în actele
juridice direct aplicabile ale Uniunii Europene.
(la data 01-sep-2014 Art. 124, alin. (5) din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta 22/2014 )

(6) În cazul în care este primită o cerere de reexaminare din partea statului membru solicitant, după analizarea
acesteia, funcţionarii anume desemnaţi emit o nouă decizie.
(la data 01-sep-2014 Art. 124, alin. (5) din capitolul VIII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta 22/2014 )

Art. 125: Transferuri
(1) Transferurile persoanelor care fac obiectul procedurii prevazute în acest capitol vor fi facute în conformitate cu
conventiile sau cu actele direct aplicabile ale Uniunii Europene, iar coordonarea la nivel national a implementarii
transferurilor revine Ministerului Administratiei si Internelor, prin Oficiul National pentru Refugiati.
(2) În temeiul hotărârii prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a), art. 122 alin. (4) şi al deciziei prevăzute la art. 124 alin.
(3), Inspectoratul General pentru Imigrări pune în executare măsura transferului în şi din statul membru responsabil.
(la data 01-sep-2014 Art. 125, alin. (2) din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta 22/2014 )

(2 1 ) În vederea realizării transferului în statul membru responsabil, îndepărtarea străinului de pe teritoriu se poate face
voluntar, controlat prin conducerea la punctul de trecere a frontierei sau cu escortă până în ţara de destinaţie.
îndepărtarea sub escortă se face în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(la data 24-dec-2015 Art. 125, alin. (2^1) din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 96. din Legea 331/2015 )

(3) Pentru transferul persoanelor în statul membru responsabil, Oficiul National pentru Refugiati elibereaza laissezpasser, la care fac referire conventiile sau actele direct aplicabile ale Uniunii Europene.
(4) Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de transportul intern si international al persoanelor
transferate, de paza si escortarea acestora pe parcursul transportului, de eliberarea laissez-passer pentru trecerea
frontierelor externe, în conditiile prevazute de conventiile sau de actele direct aplicabile ale Uniunii Europene, se suporta
din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, prin Oficiul National pentru Refugiati, în functie de costurile efective, în
limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat.
*) Prevederile art. 125 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 126: Mijloace electronice de transmisie - DubliNet
(1) Functionarii anume desemnati cu analiza cazurilor ce fac obiectul procedurii de determinare a statului membru
responsabil vor avea dreptul sa utilizeze mijloacele electronice sigure de transmisie, numite DubliNet, la care fac referire
conventiile sau actele direct aplicabile ale Uniunii Europene.
(2) Autoritatea responsabila cu procesarea datelor primite, transmiterea de date, eliberarea certificatelor de primire
pentru fiecare transmitere de date si asigurarea functionarii neîntrerupte a mijloacelor electronice sigure de transmisie,
numite DubliNet, este Oficiul National pentru Refugiati.
(3) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Oficiul National pentru Refugiati, va suporta de la bugetul de stat sumele
necesare, în vederea asigurarii functionarii neîntrerupte a mijloacelor electronice sigure de transmisie, a administrarii si
întretinerii sistemului DubliNet si reînnoirii certificatelor digitale, pentru utilizarea semnaturii electronice de catre
functionarii anume desemnati si administratorul de sistem.
*) Prevederile art. 126 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
SE C T IU NE A 3: Drepturile si obligatiile persoanelor pe parcursul procedurii de stabilire a statului
membru responsabil
Art. 127: Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de protecţie internaţională
Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor unei forme de protecţie internaţională care fac obiectul procedurii de determinare a
statului membru responsabil sunt cele prevăzute la art. 17-19, până la data realizării efective a transferului în statul
membru responsabil, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.
(la data 01-sep-2014 Art. 127 din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta 22/2014 )

Art. 128: Drepturile si obligatiile cetatenilor straini
Drepturile si obligatiile cetatenilor straini care fac obiectul procedurii prevazute de conventiile sau de actele direct
aplicabile ale Uniunii Europene sunt cele prevazute în legea privind regimul juridic al strainilor pe teritoriul României, pe
tot parcursul procedurii de stabilire a statului membru responsabil, prevazuta la art. 122 si 123.
*) Prevederile art. 128 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 129: Protecţia împotriva returnării
Împotriva străinilor care fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil în conformitate cu art.
122, pe perioada desfăşurării procedurii nu se pot lua măsuri de expulzare sau de returnare forţată de pe teritoriul
României.
(la data 01-sep-2014 Art. 129 din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta 22/2014 )

Art. 129 1 :
[textul din Art. 129^1 din capitolul VIII, sectiunea 3 a fost abrogat la 24-dec-2015 de Art. I, punctul 97. din Legea
331/2015]
Art. 129 2 :
[textul din Art. 129^2 din capitolul VIII, sectiunea 3 a fost abrogat la 24-dec-2015 de Art. I, punctul 97. din Legea
pag. 34

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Legea 122/2006 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

331/2015]
Art. 129 3 :
[textul din Art. 129^3 din capitolul VIII, sectiunea 3 a fost abrogat la 24-dec-2015 de Art. I, punctul 97. din Legea
331/2015]
Art. 129 4 :
[textul din Art. 129^4 din capitolul VIII, sectiunea 3 a fost abrogat la 24-dec-2015 de Art. I, punctul 97. din Legea
331/2015]
CAPIT OLUL IX: Protectia temporara
Art. 130: Durata protectiei temporare
(1) Fara a se aduce atingere prevederile art. 132, durata protectiei temporare este de un an. În cazul în care aceasta
nu înceteaza în sensul art. 132 lit. b), protectia temporara poate fi prelungita automat cu perioade de 6 luni, pentru
maximum un an.
(2) Acolo unde motivele de protectie temporara persista, Guvernul României, la propunerea Oficiului National pentru
Refugiati, poate trimite Comisiei Europene o propunere adresata Consiliului Uniunii Europene de a extinde protectia
temporara pâna la un an.
*) Prevederile art. 130 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 131: Acordarea protectiei temporare
(1) Existenta unui flux masiv de persoane stramutate este stabilita printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene.
(2) România poate propune Consiliului Uniunii Europene emiterea unei decizii prin care sa se constate existenta unui
flux masiv de persoane stramutate. Propunerea va cuprinde o descriere a grupurilor specifice de persoane carora li se
va aplica protectia temporara, data la care protectia temporara intra în vigoare si o estimare a scalei de miscari ale
persoanelor stramutate.
(3) Strainii carora li s-a acordat protectie temporara vor beneficia de aceasta forma de protectie de la data prevazuta
în decizia Consiliului Uniunii Europene.
(4) În situatia în care se acorda protectie temporara prin decizia Consiliului Uniunii Europene, Guvernul României, la
propunerea Oficiului National pentru Refugiati, emite o hotarâre în care vor fi prevazute conditiile concrete de asigurare
a protectiei temporare a persoanelor stramutate pe teritoriul statului român, precum si sursa de finantare a cheltuielilor
determinate de asigurarea protectiei temporare.
*) Prevederile art. 131 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 132: Încetarea protectiei temporare
Protectia temporara ia sfârsit:
a) când se ajunge la limita maxima a duratei; sau
b) în orice moment, printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene, adoptata în acest sens.
*) Prevederile art. 132 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 133: Drepturile beneficiarilor protectiei temporare
(1) Pe toata durata protectiei temporare beneficiarii acestei forme de protectie se bucura de urmatoarele drepturi:
a) de a li se elibera un document prin care li se acorda permisiunea de a ramâne pe teritoriul României;
b) de a fi informati, în scris, într-o limba pe care se presupune ca o înteleg, cu privire la prevederile referitoare la
protectia temporara;
c) de a fi angajati în munca de persoane fizice sau juridice, de a desfasura activitati independente, respectând regulile
aplicabile profesiei, precum si activitati precum oportunitati educative pentru adulti, pregatire vocationala si experienta
practica de lucru, în conditiile legii;
d) de a beneficia, la cerere, de asistenta necesara pentru întretinere, în situatia în care nu dispun de mijloacele
materiale necesare;
e) dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de
urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viaţa în
pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat. Aceste servicii se
asigură, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/şi prin alte unităţi sanitare acreditate şi autorizate
conform legii;
(la data 26-iun-2007 Art. 133, alin. (1), litera E. din capitolul IX modificat de Art. 6, subpunctul I.., punctul 11. din Ordonanta urgenta 55/2007 )

f) dreptul beneficiarilor protectiei temporare cu nevoi speciale de a primi o asistenta medicala adecvata;
g) dreptul de a avea acces la sistemul de învatamânt de stat în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români, în
cazul beneficiarilor protectiei temporare care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
(2) Sumele acordate pentru hrana, cazare, asistenta medicala, drepturile prevazute la alin. (1) lit. f), precum si alte
cheltuieli sunt stabilite prin hotarâre a Guvernului, care va fi emisa în conditiile art. 131 alin. (4), si asigurate de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, si/sau din fondurile Uniunii Europene.
(3) Acolo unde este necesar, persoanele care urmeaza a fi admise pe teritoriul României în scopul protectiei
temporare vor beneficia de orice facilitate pentru obtinerea vizei necesare, inclusiv viza de tranzit. În acest sens Oficiul
National pentru Refugiati va solicita Ministerului Afacerilor Externe eliberarea vizei de intrare în cel mai scurt timp,
datorita urgentei situatiei. Viza trebuie sa fie gratuita sau costul ei trebuie redus la minim.
(4) În situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), din motive de politica a pietei de munca, se poate acorda prioritate
cetatenilor Uniunii Europene si cetatenilor statelor obligate prin Acordul privind Spatiul Economic European si, de
asemenea, cetatenilor statelor terte cu sedere legala, care primesc ajutor de somaj.
*) Prevederile art. 133 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 134: Înregistrarea
1. Oficiul National pentru Refugiati înregistreaza datele personale ale beneficiarilor protectiei temporare pe teritoriul
României.
*) Prevederile art. 134 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 135: Reunificarea familiei
(1) În sensul prezentului articol, în cazurile în care familiile erau deja formate în tara de origine si au fost separate
datorita circumstantelor din timpul fluxului masiv, urmatoarele persoane vor fi considerate membri ai familiei
beneficiarului protectiei temporare:
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a) sotia/sotul;
b) minorul necasatorit al beneficiarului sau al sotului/sotiei sale, fara a face distinctie daca este nascut din casatorie sau
în afara casatoriei ori adoptat.
(2) În cazurile în care membrii familiei separate se bucura de protectie temporara în state membre diferite, membrii
familiei vor fi reunificati, cu luarea în considerare a dorintei acestora.
(3) Atunci când unul sau unii dintre membrii de familie ai beneficiarului protectiei temporare nu sunt înca în România,
reunificarea familiei se va realiza daca se constata ca acestia au nevoie de protectie si nu se afla în unul dintre cazurile
prevazute la art. 141.
(4) În vederea stabilirii statului în care va avea loc reunificarea familiei, Oficiul National pentru Refugiati coopereaza cu
institutiile similare din statele membre responsabile.
(5) În cazul în care reunificarea familiei se realizeaza în România, membrilor de familie ai beneficiarului protectiei
temporare li se elibereaza documente prin care li se acorda permisiunea de a ramâne pe teritoriul României.
(6) În cazul în care reunificarea familiei nu se realizeaza în România, la data efectuarii transferului membrilor familiei pe
teritoriul statului membru în scopul reunificarii, sunt retrase documentele eliberate potrivit art. 133 alin. (1) lit. a) si
înceteaza obligatiile statului român fata de persoanele în cauza în ceea ce priveste protectia temporara.
(7) În vederea aplicarii prevederilor prezentului articol, Oficiul National pentru Refugiati poate coopera cu organizatiile
internationale în cauza.
(8) Oficiul National pentru Refugiati, la cererea institutiilor similare din alte state membre, furnizeaza informatii
referitoare la un beneficiar al protectiei temporare, în cazul în care informatiile sunt necesare pentru aplicarea
dispozitiilor prezentului articol.
*) Prevederile art. 135 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 136: Minorii neînsotiti, beneficiari ai protectiei temporare
(1) În cazul minorilor neînsotiti care se bucura de protectie temporara, Oficiul National pentru Refugiati va solicita
autoritatilor competente numirea unui reprezentant legal în cel mai scurt timp.
(2) Pe perioada protectiei temporare minorul neînsotit poate fi cazat:
a) cu rude adulte;
b) cu o familie gazda;
c) în centre de primire cu facilitati speciale pentru minori sau în alte forme de cazare potrivite pentru minori;
d) cu persoana care a avut grija de copil când a parasit tara de origine.
(3) În vederea aplicarii dispozitiilor alin. (2) este necesar acordul persoanei adulte sau al persoanelor în cauza. Opinia
minorului este luata în considerare, în functie de vârsta si de maturitatea acestuia.
*) Prevederile art. 136 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 137: Cererea de azil
(1) Beneficiarii protectiei temporare pot depune o cerere de azil în orice moment.
(2) Examinarea oricarei cereri de azil nesolutionate înainte de expirarea duratei protectiei temporare va fi terminata la
încetarea acelei perioade.
(3) Protectia temporara nu se acorda concomitent cu statutul de solicitant de azil în timp ce solicitarile sunt sub
examinare.
(4) În cazul în care, în urma solutionarii cererii de azil, nu se acorda statutul de refugiat si nici protectie subsidiara unei
persoane eligibile pentru acordarea protectiei temporare, aceasta va beneficia sau, dupa caz, va continua sa
beneficieze de protectia temporara pâna la expirarea perioadei pentru care a fost acordata aceasta forma de protectie.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica fara a se aduce atingere dispozitiilor art. 141.
*) Prevederile art. 137 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 138: Repatrierea voluntara
(1) Persoanele care beneficiaza sau care au beneficiat de protectie temporara si care solicita returnarea sunt sprijinite
în acest sens de autoritatile statului român. Returnarea acestor persoane se realizeaza în conditii care sa respecte
demnitatea umana. Persoanele care solicita returnarea sunt informate cu privire la consecintele acestei solicitari.
(2) Atât timp cât durata protectiei temporare nu a expirat si pe baza circumstantelor care persista în tara de origine,
beneficiarii protectiei temporare care si-au exercitat dreptul la repatriere voluntara pot solicita reprimirea pe teritoriul
României. În cazul în care aceste solicitari sunt admise, persoanele care sunt reprimite în România vor beneficia de
protectie temporara pâna la expirarea perioadei pentru care le-a fost acordata forma de protectie.
*) Prevederile art. 138 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 139: Fonduri europene
1. În vederea aplicarii masurilor prevazute în prezentul capitol, la propunerea Oficiului National pentru Refugiati,
Ministerul Administratiei si Internelor sesizeaza Guvernul, în vederea notificarii Comisiei Europene pentru atragerea
finantarii de la Fondul European pentru Refugiati, în conditiile prevazute de actele comunitare relevante în acest sens.
*) Prevederile art. 139 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 140: Transferul beneficiarilor protectiei temporare
(1) Pe durata protectiei temporare România coopereaza în vederea realizarii transferului beneficiarilor protectiei
temporare în România sau în alt stat, potrivit prevederilor prezentei legi. Transferul beneficiarilor protectiei temporare
se va efectua numai în cazul în care exista consimtamântul persoanelor în cauza.
(2) România comunica cererile de transfer catre alte state membre si notifica Comisia Europeana si Înaltul Comisariat
al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR).
(3) În cazul cererilor de transfer adresate României de alte state membre, statul român informeaza statul membru
solicitant despre capacitatea de a primi astfel de transferuri.
(4) Oficiul National pentru Refugiati, la cererea institutiilor similare din alte state membre, furnizeaza informatii
referitoare la un beneficiar al protectiei temporare, în cazul în care informatiile sunt necesare pentru aplicarea
dispozitiilor prezentului articol.
(5) La data efectuarii transferului unui beneficiar al protectiei temporare catre un alt stat membru sunt retrase
documentele eliberate potrivit art. 133 alin. (1) lit. a) si înceteaza obligatiile statului român fata de persoanele în cauza
în ceea ce priveste protectia temporara.
(6) În cazul în care un beneficiar al protectiei temporare este transferat pe teritoriul României în scopul reunificarii
familiei, statul român va acorda protectie temporara persoanei în cauza.
pag. 36

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Legea 122/2006 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

(7) În vederea efectuarii transferului prevazut la alin. (5), Oficiul National pentru Refugiati emite beneficiarului protectiei
temporare un document, în conformitate cu reglementarile comunitare.
*) Prevederile art. 140 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 141: Cauze de excludere
(1) Un strain este exclus de la acordarea protectiei temporare daca:
a) exista motive serioase pentru a se considera ca:
(i)a comis o infractiune grava împotriva pacii, o crima de razboi sau împotriva umanitatii, asa cum sunt definite în
instrumentele internationale instituite pentru a reglementa astfel de infractiuni;
(ii)a comis o infractiune grava, alta decât cele prevazute la pct. (i), în afara României, înainte de intrarea sa în statul
român ca persoana care se bucura de protectie temporara;
(iii)este vinovat de acte împotriva scopurilor si principiilor Natiunilor Unite;
b) exista motive temeinice pentru considerarea sa ca un pericol la securitatea României sau, fiind condamnat printr-o
hotarâre definitiva pentru savârsirea unei infractiuni deosebit de grave, strainul reprezinta un pericol pentru ordinea
publica din România.
(2) Motivele de excludere la care se refera alin. (1) se vor baza numai pe comportamentul individual al persoanei în
cauza. Hotarârile de excludere vor fi întemeiate pe principiul proportionalitatii.
*) Prevederile art. 141 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
Art. 142: Cai de atac
(1) Strainii care au fost exclusi de la acordarea protectiei temporare sau a reunificarii familiei pot face plângere
împotriva hotarârii de respingere emise de Oficiul National pentru Refugiati.
(2) Hotarârea prevazuta la alin. (1) se comunica de îndata, în scris, solicitantului, prin comunicare directa de catre
reprezentantii Oficiului National pentru Refugiati sau prin trimitere postala la ultima resedinta declarata a acestuia.
(3) Termenul de depunere a plângerii este de 10 zile de la comunicarea hotarârii.
(4) Plângerea se solutioneaza de judecatoria în a carei raza teritoriala se afla structura competenta a Oficiului National
pentru Refugiati care a emis hotarârea.
(5) Instanta de judecata se pronunta printr-o hotarâre motivata în termen de 30 de zile.
(6) Hotarârea prevazuta la alin. (5) este irevocabila.
(7) Pe durata solutionarii plângerii strainii au permisiunea de a ramâne pe teritoriul României.
*) Prevederile art. 142 va intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana. (n.n. - vezi art. 151 alin. 1)
CAPIT OLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 143: Eliberarea documentelor
Eliberarea documentelor prevazute la art. 17 alin. (1) lit. h), art. 20 alin. (1) lit. a) si la art. 125 alin. (4) este de
competenta Oficiului National pentru Refugiati.
Art. 144: Principiul statului membru responsabil
În cazul cererilor de azil depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, solicitantul este informat în
scris de către Poliţia de Frontieră Română, într-o limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil
că o înţelege, cu privire la faptul că informaţii referitoare la cererea şi persoana sa, inclusiv amprentele papilare
prelevate, pot face obiectul schimbului de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au
convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru
responsabil cu analizarea unei cereri de azil.
(la data 24-dec-2015 Art. 144 din capitolul X modificat de Art. I, punctul 98. din Legea 331/2015 )

Art. 145: Statutul personal
(1) Statutul personal al strainului care a dobândit o forma de protectie în temeiul dispozitiilor prezentei legi este
reglementat de legea tarii de origine.
(2) Drepturile care decurg din statutul personal, dobândite anterior de strainul caruia i-a fost acordata o forma de
protectie în temeiul dispozitiilor prezentei legi, sunt recunoscute de statul român, în conditiile legii.
Art. 146: Acordarea dreptului de şedere pe termen lung
Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, poate aproba beneficiarului protecţiei
internaţionale, în timpul şederii sale pe teritoriul României, în funcţie de gradul integrării sale în societate, acordarea
dreptului de şedere pe termen lung, în condiţiile reglementărilor privind regimul străinilor în România. în acest sens,
străinul este exceptat de la obligativitatea prezentării documentului de călătorie emis în baza formei de protecţie
acordate.
(la data 24-dec-2015 Art. 146 din capitolul X modificat de Art. I, punctul 99. din Legea 331/2015 )

Art. 147: Aplicarea legii în timp
(1) Cererilor depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi li se aplica în continuare dispozitiile Ordonantei
Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicata.
(2) [textul din Art. 147, alin. (2) din capitolul X a fost abrogat la 08-mar-2013 de Art. I, punctul 6. din Legea
18/2013]
Art. 148: Înlocuirea unor denumiri
De la intrarea în vigoare a prezentei legi urmatorii termeni, prevazuti în legislatia cu incidenta în domeniul azilului, vor fi
înlocuiti dupa cum urmeaza:
a) cerere de acordare a statutului de refugiat cu cerere de azil;
b) solicitant al statutului de refugiat cu solicitant de azil;
c) procedura de acordare a statutului de refugiat cu procedura de azil;
d) protectie umanitara conditionata cu protectie subsidiara.
Art. 149: Situatia juridica a normei de trimitere
Ori de câte ori într-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Ordonanta Guvernului nr.
102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicata, trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile
corespunzatoare din prezenta lege.
Art. 150: Elaborarea normelor metodologice
Pentru aplicarea prezentei legi Ministerul Administratiei si Internelor va elabora norme metodologice, care vor fi
aprobate prin hotarâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al
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României, Partea I.
Art. 151: Prevederi aplicabile de la data aderarii României la Uniunea Europeana
(1) Prevederile art. 115-129 si ale art. 130-142 vor intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana.
(2) [textul din Art. 151, alin. (2) din capitolul X a fost abrogat la 08-mar-2013 de Art. I, punctul 7. din Legea
18/2013]
Art. 152: Intrarea în vigoare
(1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul
refugiatilor în România, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, republicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, si Hotarârea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România,
republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 9 martie 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.
Prezenta lege transpune:
(la data 24-dec-2015 capitolul X modificat de Art. I, punctul 100. din Legea 331/2015 )

- Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecţiei
temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, şi măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile
statelor membre pentru primirea acestor persoane şi suportarea consecinţelor acestei primiri, publicată în Jurnalul
Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 212 din 7 august 2001;
(la data 24-dec-2015 capitolul X modificat de Art. I, punctul 99. din Legea 331/2015 )

- Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 251 din 3 octombrie 2003;
(la data 24-dec-2015 capitolul X modificat de Art. I, punctul 99. din Legea 331/2015 )

- art. 2 lit. f), art. 12 alin. (3a) şi (3b) şi art. 19a alin. (1) şi (2) din Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25
noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, Ediţie specială 2007, capitolul 19 - «Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie», volumul 6,
astfel cum a fost modificată prin Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2011 de
modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii de
protecţie internaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 19 mai 2011;
(la data 24-dec-2015 capitolul X modificat de Art. I, punctul 99. din Legea 331/2015 )

- Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare
la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de
protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau pentru persoanele eligibile pentru obţinerea de
protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337
din 20 decembrie 2011, cu excepţia art. 7 şi art. 9 alin. (3);
(la data 24-dec-2015 capitolul X modificat de Art. I, punctul 99. din Legea 331/2015 )

- Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de
acordare şi retragere a protecţiei internaţionale (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.
180 din 29 iunie 2013, cu excepţia art. 49;
- Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru
primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.
180 din 29 iunie 2013, cu excepţia anexei I.
(la data 24-dec-2015 capitolul X modificat de Art. I, punctul 99. din Legea 331/2015 )

-****[textul din Actul a fost abrogat la 27-ian-2014 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta 1/2014]
[textul din Actul a fost abrogat la 27-ian-2014 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta 1/2014]
[textul din Actul a fost abrogat la 27-ian-2014 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta 1/2014]
[textul din Actul a fost abrogat la 27-ian-2014 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta 1/2014]
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din
Constitutia României, republicata.
PRESEDINTELE C AMEREI DEPUTATILOR
BOGDAN OLTEANU
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 428 din data de 18 mai 2006
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LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului
Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii
Schengen*) - Republicată
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta lege reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi
asigură cadrul juridic necesar utilizării de către autorităţile române a Sistemului de Informaţii Schengen.
Art. 2
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS, - sistemul informatic compatibil cu Sistemul
de Informaţii Schengen de generaţia a doua, care conţine semnalări de interes naţional şi semnalări de interes
Schengen introduse de către autorităţile naţionale competente;
b) Sistemul de Informaţii Schengen, denumit în continuare SIS, - sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene
şi utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informaţii, în vederea menţinerii ordinii publice şi
securităţii naţionale pe teritoriile acestora;
c) copia naţională a SIS - copia completă sau parţială a bazei de date a SIS, accesibilă pentru efectuarea de căutări de
către autorităţile naţionale competente;
d) componenta naţională a SIS, denumită în continuare N.SIS, - sistemul informatic constituit din SINS şi copia
naţională a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de căutări de către autorităţile române;
e) semnalare - setul de date introduse în SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse
unele măsuri, în condiţiile legii, în vederea realizării unui interes public, a respectării regimului liberei circulaţii a
persoanelor şi bunurilor sau a asigurării ordinii şi siguranţei publice şi a prevenirii unor ameninţări la adresa securităţii
naţionale;
f) semnalare de interes naţional - semnalarea introdusă de o autoritate naţională competentă în SINS;
g) semnalare de interes Schengen - semnalarea transmisă din SINS în SIS;
h) autorităţi naţionale competente - autorităţile publice române ale căror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit
art. 5;
i) stat membru - stat care utilizează SIS;
j) stat asociat - statele cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri în vederea predării persoanelor pe baza unui
mandat de arestare şi care prevăd transmiterea unui astfel de mandat prin intermediul SIS;
k) tranzacţie - orice operaţie de introducere, modificare, ştergere sau consultare a datelor conţinute în N.SIS;
l) date adiţionale - datele stocate în N.SIS în legătură cu semnalările din N.SIS şi care sunt disponibile imediat după
identificarea persoanelor ca urmare a căutărilor efectuate în acest sistem;
m) informaţii suplimentare - informaţiile care nu sunt stocate în SIS, dar care sunt în legătură cu semnalările din SIS şi
care urmează să fie transmise în cadrul schimbului de informaţii suplimentare;
n) rezultat pozitiv - rezultatul obţinut în urma efectuării unei căutări în N.SIS, concretizat în identificarea unei persoane
sau a unui bun care face obiectul unei semnalări;
o) Biroul SIRENE naţional - structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care asigură realizarea
schimbului de informaţii suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre;
p) reglementări aplicabile la nivelul SIS central - prevederile cuprinse în actele normative ale Uniunii Europene în baza
cărora statele membre cooperează prin intermediul SIS;
q) Manualul SIRENE - documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de
informaţii suplimentare între statele membre;
r) control discret - obţinerea unor date şi informaţii referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost introdusă
o semnalare în acest scop în SINS sau în SIS, cu ocazia desfăşurării de către autorităţile române a controlului la
trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control poliţienesc sau vamal, fără ca persoanele în cauză să fie informate
despre existenţa respectivei semnalări, în scopul comunicării acestora către autoritatea care a introdus semnalarea;
s) indicator de validitate - set de informaţii ataşate unei semnalări din SIS care determină neexecutarea acţiunilor în
baza semnalării respective sau executarea unor acţiuni alternative prevăzute de lege.
CAPIT OLUL II: Sistemul Informatic Naţional de Semnalări
SECŢ IUNEA 1: Înfiinţarea şi obiectivul general al SINS
Art. 3
(1) Se înfiinţează SINS, cu respectarea protocoalelor şi a procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generaţia a doua,
potrivit art. 9 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi
utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE) nr. L. 205 din 7 august 2007, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile.
(2) SINS este destinat să asigure posibilitatea, pentru autorităţile naţionale competente, ca prin intermediul unei
proceduri automate să efectueze tranzacţii cu privire la semnalările pe care le conţine, în scopul îndeplinirii atribuţiilor
legale.
(3) SINS conţine semnalări introduse de către autorităţile naţionale competente cu privire la persoane sau bunuri
corespunzător tipurilor prevăzute în prezenta lege.
(4) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, SINS asigură transmiterea semnalărilor de interes Schengen în SIS.
SECŢ IUNEA 2: Gestionarea şi utilizarea SINS
Art. 4
(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, este responsabil cu implementarea, funcţionarea,
întreţinerea şi securitatea SINS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor naţionale competente la SINS.
(2) Se înfiinţează Comitetul tehnic, în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, ca organism cu atribuţii de analiză şi
soluţionare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în funcţionarea SINS, compus din reprezentanţii la nivel de
expert din partea autorităţilor naţionale competente care au drept de acces la SINS.
(3) Preşedintele Comitetului tehnic este şeful Centrului Naţional SIS.
(4) Comitetul tehnic are următoarele atribuţii principale:
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a) analizează activitatea de modernizare a sistemelor informatice şi de comunicaţii participante la SINS, în vederea
asigurării compatibilităţii între acestea şi SINS;
b) analizează problemele tehnice semnalate de autorităţile naţionale competente, apărute în implementarea şi
funcţionarea SINS, şi propune modalităţi de soluţionare;
c) asigură informarea autorităţilor naţionale competente cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice
ale Uniunii Europene în domeniul SIS.
(5) Comitetul tehnic se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui comitetului.
(6) Secretariatul Comitetului tehnic este asigurat de Centrul Naţional SIS.
Art. 5
(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea
Ministerului Afacerilor Interne, se stabilesc drepturile de acces la SINS.
_______
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul
Informatic Naţional de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 21 septembrie 2010.
(2) Drepturile de acces la SINS pentru introducere, modificare şi ştergere se stabilesc, potrivit alin. (1), pentru
autorităţile publice române care transmit datele specifice tipurilor de semnalări prevăzute la art. 6 din bazele de date
proprii în SINS.
(3) Instituţiile din sistemul judiciar vor avea obligaţia de a furniza datele specifice tipurilor de semnalări prevăzute la art.
6, atunci când sistemele informatice vor permite transmiterea automată a acestora.
(4) Dreptul de acces la SINS pentru consultarea datelor se stabileşte potrivit alin. (1), pentru:
a) autorităţile publice române care au competenţe de efectuare a controlului de frontieră, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod
comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 105 din 13 aprilie 2006;
b) autorităţile publice române care au competenţe de efectuare a controalelor poliţieneşti ori vamale pe teritoriul
României sau de coordonare a unor asemenea controale;
c) autorităţile publice române care au competenţe în aplicarea legislaţiei privind regimul străinilor în România, inclusiv
prin examinarea cererilor de viză şi acordarea vizei;
d) autorităţile publice române competente cu eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor pentru semnalările
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.986/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind accesul la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) al serviciilor competente, în statele
membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006;
e) organele de urmărire penală şi instanţele de judecată.
(5) Autorităţile naţionale competente utilizează datele cuprinse în semnalările la care au drept de acces, cu respectarea
prevederilor art. 49.
SECŢ IUNEA 3: Semnalările introduse în SINS
SUBSECŢIUNEA 1: § 1. Tipurile de semnalări şi categoriile de date
Art. 6
În SINS se introduc următoarele tipuri de semnalări:
a) cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea
extrădării;
b) cu privire la persoane dispărute;
c) cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;
d) cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete;
e) privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale;
f) privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se
interzice şederea pe teritoriul României.
Art. 7
(1) Semnalările din SINS cu privire la persoane cuprind cel mult următoarele elemente:
a) numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime ce pot fi introduse separat;
b) semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile;
c) data şi locul naşterii;
d) sexul;
e) fotografiile;
f) amprentele digitale;
g) cetăţenia;
h) menţiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată;
i) motivul semnalării;
j) autoritatea care emite semnalarea;
k) menţiunile cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;
l) măsurile ce trebuie luate;
m) legătura cu alte semnalări;
n) tipul infracţiunii.
(2) Semnalările cu privire la persoane nu pot fi introduse în SINS fără datele prevăzute la alin. (1) lit. a), d), l) şi, atunci
când este cazul, lit. k).
(3) Atunci când sunt disponibile, se introduc toate datele prevăzute la alin. (1).
(4) Fotografiile şi amprentele digitale se introduc numai după verificarea îndeplinirii unui standard minim de calitate în
conformitate cu caracteristicile stabilite potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, pentru semnalările
prevăzute la art. 6 lit. a)-e), şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a
doua generaţie (SIS II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006, pentru
semnalările prevăzute la art. 6 lit. f), şi sunt folosite doar pentru confirmarea identităţii unei persoane ca urmare a
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realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare din SINS.
SUBSECŢIUNEA 2:§ 2. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat
european de arestare sau în vederea extrădării
Art. 8
(1) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare se
introduc în SINS, potrivit dispoziţiilor referitoare la mandatul european de arestare, prevăzute în Legea nr. 302/2004
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea extrădării se introduc în SINS, potrivit dispoziţiilor referitoare
la mandatul de urmărire internaţională în vederea extrădării, prevăzute în Legea nr. 302/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 9
În cazul semnalărilor prevăzute la art. 8 alin. (1), în SINS se introduc şi următoarele date adiţionale:
a) copia mandatului european de arestare;
b) traducerea mandatului european de arestare în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii
Europene, atunci când este disponibilă.
SUBSECŢIUNEA 3: § 3. Semnalări cu privire la persoane dispărute
Art. 10
(1) Semnalările prevăzute la art. 6 lit. b) se introduc în SINS, pentru următoarele categorii de persoane:
a) persoane dispărute care trebuie doar localizate;
b) persoane dispărute care, după localizare, trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare;
c) minori sau persoane puse sub interdicţie care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali.
(2) Semnalările cu privire la persoanele dispărute care trebuie doar localizate se introduc în SINS de către autorităţile
naţionale competente la sesizarea oricărei persoane, dacă în urma verificărilor se constată că sesizarea privind
dispariţia persoanei respective este întemeiată.
(3) Semnalările cu privire la persoanele dispărute care, după localizare, trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare se
introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente, la sesizarea instituţiilor ori unităţilor sanitare, în baza
documentelor emise de acestea, prin care se dispune internarea nevoluntară, în cazul persoanelor cu tulburări psihice,
sau internarea obligatorie, în cazul persoanelor care suferă de boli transmisibile, ori în baza hotărârii instanţei de
judecată prin care s-a dispus internarea medicală, dacă, în urma verificărilor, se constată că sesizarea privind dispariţia
persoanei respective este întemeiată.
(4) Semnalările cu privire la minori sau persoane puse sub interdicţie care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de
reprezentanţii lor legali se introduc de către autorităţile naţionale competente la sesizarea oricărei persoane, dacă, în
urma verificărilor, se constată că sesizarea privind dispariţia persoanei respective este întemeiată.
(5) În cuprinsul semnalărilor cu privire la persoane dispărute se menţionează măsura ce trebuie luată în cazul
identificării persoanei care face obiectul respectivei semnalări.
Art. 11
(1) În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor
prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul
cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia.
(2) Autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea informează persoana care a sesizat dispariţia cu
privire la locul unde se află persoana în cauză numai dacă aceasta îşi dă consimţământul. În lipsa consimţământului,
persoana care a sesizat dispariţia este informată cu privire la faptul că semnalarea a fost ştearsă, deoarece persoana
dispărută a fost localizată.
Art. 12
(1) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor
prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), se informează instituţiile sau unităţile sanitare ce au solicitat introducerea
semnalării, solicitându-se şi preluarea persoanei în cauză.
(2) În cazul în care persoana nu poate fi preluată imediat, aceasta este internată, la recomandarea direcţiei de
sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, în cea mai apropiată instituţie ori unitate sanitară ce are
capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până la preluarea sa.
Art. 13
(1) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor
prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), se informează reprezentantul legal, solicitându-i-se şi preluarea acesteia.
(2) În cazul în care nu a fost identificat reprezentantul legal sau persoana nu poate fi preluată imediat de către
reprezentantul legal, aceasta este plasată într-o instituţie sau unitate sanitară ori într-un serviciu de protecţie în
condiţiile legii, după caz, până la preluarea sa.
SUBSECŢIUNEA 4:§ 4. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură
judiciară
Art. 14
(1) Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară se introduc în SINS de
către autorităţile naţionale competente, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată, pentru
următoarele categorii:
a) martorii;
b) persoanele căutate pentru a fi citate în vederea prezentării în faţa autorităţilor judiciare pentru a da declaraţii în
legătură cu faptele pentru care sunt cercetate în cadrul unui proces penal;
c) persoanele cărora urmează să li se comunice o hotărâre judecătorească sau alte documente privind activităţile din
cadrul unui proces penal în care sunt cercetate;
d) persoanele căutate în vederea executării unei măsuri educative care implică privarea de libertate.
(2) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor
prevăzute la alin. (1), se informează persoana în cauză cu privire la existenţa semnalării, se stabileşte adresa la care
aceasta locuieşte şi se comunică această informaţie organului de urmărire penală sau instanţei de judecată care a
solicitat introducerea semnalării.
SUBSECŢIUNEA 5: § 5. Semnalări cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale
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discrete
Art. 15
(1) Semnalările cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere, în scopul efectuării de
controale discrete, se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente, la solicitarea organelor de urmărire
penală.
(2) Organele de urmărire penală pot solicita introducerea unei semnalări din categoria celor prevăzute la alin. (1), în
scopul prevenirii şi combaterii faptelor penale, în următoarele cazuri:
a) atunci când există date şi informaţii potrivit cărora o persoană intenţionează să comită sau comite una dintre
infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) atunci când, în urma evaluării generale a unei persoane, se stabilesc indicii suficiente pentru a se presupune că acea
persoană va mai comite una dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii
nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) atunci când există date şi informaţii că vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul are legătură cu comiterea
uneia dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Evaluarea generală a unei persoane în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) are în vedere antecedentele penale pentru
care nu a intervenit reabilitarea şi care privesc săvârşirea unora dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat
european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
elementele ce influenţează perspectivele reintegrării în societate a persoanei în cauză după executarea pedepsei, după
graţiere sau prescrierea executării pedepsei.
Art. 16
(1) Semnalările cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere, în scopul efectuării de
controale discrete, se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente, la solicitarea organelor de stat cu
atribuţii în domeniul securităţii naţionale.
(2) Organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pot solicita introducerea unei semnalări din categoria
celor prevăzute la alin. (1), în următoarele cazuri:
a) atunci când există date sau indicii că informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) sunt necesare pentru a preveni o
ameninţare din partea persoanei vizate sau alte ameninţări la adresa securităţii naţionale;
b) atunci când vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul are legătură cu o ameninţare la adresa securităţii
naţionale.
Art. 17
(1) Atunci când, cu ocazia desfăşurării controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control poliţienesc sau
vamal, autorităţile competente să efectueze astfel de controale identifică persoane, vehicule, ambarcaţiuni, aeronave
ori containere cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, culeg şi
transmit autorităţilor naţionale competente care au introdus semnalarea cât mai multe dintre următoarele informaţii:
a) faptul că a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul;
b) locul, data sau motivul verificării;
c) ruta şi destinaţia călătoriei;
d) persoanele care însoţesc persoanele în cauză sau ocupanţii vehiculului, ai ambarcaţiunii ori aeronavei despre care se
poate presupune, pe baza unui temei raţional, că sunt asociate cu persoanele în cauză;
e) vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul;
f) bunurile transportate;
g) împrejurările în care a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul.
(2) Procedura pentru culegerea informaţiilor prevăzute la alin. (1) este cea stabilită pentru efectuarea controlului cu
ocazia căruia sunt identificate persoanele, vehiculele, ambarcaţiunile, aeronavele sau containerele cu privire la care a
fost introdusă în SINS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete.
(3) Cu ocazia culegerii informaţiilor prevăzute la alin. (1), persoanelor în cauză nu li se comunică faptul că în SINS
există o semnalare în scopul efectuării de controale discrete.
SUBSECŢIUNEA 6: § 6. Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul
procedurilor penale
Art. 18
(1) Semnalările cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale se
introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţei
de judecată.
(2) Semnalările prevăzute la alin. (1) se introduc cu privire la următoarele bunuri:
a) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 cm 3 , ambarcaţiuni şi aeronave;
b) remorci cu o greutate care depăşeşte 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare
exterioare şi containere;
c) arme de foc;
d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute;
e) documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere,
documentelor care atestă şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul României şi documentelor de călătorie furate,
însuşite ilegal, pierdute sau anulate;
f) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate;
g) bancnote;
h) valori mobiliare şi mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărţi de credit, obligaţiuni şi acţiuni, care au fost furate, însuşite
ilegal, pierdute sau anulate.
(3) Semnalările cu privire la bunurile prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) se introduc în SINS de către autorităţile naţionale
competente şi în baza sesizărilor privind pierderea acestora, primite de la orice persoană interesată, dacă se constată
că sesizarea este întemeiată.
(4) Tranzacţiile cu datele prevăzute la alin. (2) se realizează potrivit normelor tehnice stabilite în conformitate cu
Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.
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Art. 19
În cazul identificării unui bun cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art.
18 alin. (1), se informează de îndată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a solicitat introducerea
semnalării.
SUBSECŢIUNEA 7: § 7. Semnalări privind străinii în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în
scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României
Art. 20
(1) Semnalările privind străinii se introduc de către autorităţile naţionale competente în temeiul măsurilor care au ca
efect interzicerea intrării pe teritoriul României sau interzicerea şederii pe teritoriul României, dispuse potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Efectuarea de tranzacţii în SINS cu semnalările privind străinii în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român
sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României se realizează de către
autorităţile naţionale competente, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European
şi al Consiliului.
CAPIT OLUL III: Participarea României la SIS
SECŢ IUNEA 1: Înfiinţarea şi obiectivul general al N.SIS
Art. 21
(1) Se înfiinţează N.SIS, cu respectarea protocoalelor şi procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generaţia a doua,
potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile.
(2) N.SIS este destinat să asigure posibilitatea pentru autorităţile naţionale competente ca, prin intermediul unei
proceduri automate, să efectueze tranzacţii cu privire la semnalările pe care le conţine, în scopul îndeplinirii atribuţiilor
legale.
(3) N.SIS conţine semnalări introduse de către autorităţile naţionale competente sau de către autorităţile competente
din statele membre cu privire la persoane ori bunuri, corespunzător tipurilor prevăzute în reglementările aplicabile la
nivelul SIS central.
(4) N.SIS devine operaţional de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în
temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens.
SECŢ IUNEA 2: Autorităţi cu competenţe în gestionarea şi exploatarea N.SIS
Art. 22
(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, este responsabil cu implementarea, funcţionarea,
întreţinerea şi securitatea N.SIS, cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central şi managementul copiei naţionale a bazei
de date centrale a SIS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor române la N.SIS.
(2) După data la care N.SIS devine operaţional, Comitetul tehnic prevăzut la art. 4 alin. (2) are atribuţii de analiză şi
soluţionare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în funcţionarea acestuia.
(3) Drepturile de acces la SINS ale autorităţilor naţionale competente se extind şi la copia naţională a SIS, de la data la
care N.SIS devine operaţional.
Art. 23
Biroul SIRENE naţional are următoarele atribuţii principale:
a) asigură schimbul de informaţii suplimentare potrivit prevederilor cuprinse în Manualul SIRENE;
b) realizează activităţile necesare în vederea adăugării sau ridicării unui indicator de validitate la semnalările din SIS;
c) realizează activităţi pentru introducerea semnalărilor cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui
mandat european de arestare sau în vederea extrădării;
d) desfăşoară activităţile necesare în vederea implementării deciziilor luate la nivelul Uniunii Europene în domeniul de
activitate al birourilor SIRENE;
e) realizează statistici privind activitatea sa şi le transmite periodic Secretariatului General al Consiliului;
f) coordonează activitatea de verificare a calităţii informaţiilor cuprinse în semnalările din N.SIS, în conformitate cu
prevederile Manualului SIRENE;
g) transmite autorităţii competente de la nivelul SIS central lista autorităţilor naţionale competente, precum şi orice
modificare ulterioară a acesteia;
h) asigură organizarea şi desfăşurarea misiunilor de predare/preluare sau extrădare a persoanelor arestate, în baza
mandatului european de arestare ori a mandatului de urmărire internaţională emis de autorităţile judiciare române,
ulterior realizării unui rezultat pozitiv, în colaborare cu autorităţile naţionale competente.
Art. 24
(1) Biroul SIRENE naţional asigură realizarea schimbului de informaţii suplimentare prin intermediul infrastructurii de
comunicaţii aferente SIS sau, atunci când aceasta nu este accesibilă, prin alte mijloace tehnice, securizate în mod
corespunzător pentru schimbul de informaţii suplimentare, în următoarele situaţii:
a) atunci când este necesar ca autorităţile naţionale competente şi autorităţile din celelalte state membre să se
consulte sau să se informeze reciproc la introducerea unei semnalări în SIS;
b) ca urmare a realizării unui rezultat pozitiv pentru a permite luarea unei măsuri adecvate;
c) în cazul în care măsura necesară corespunzătoare unei semnalări din SIS nu poate fi luată;
d) atunci când se analizează calitatea datelor din conţinutul semnalărilor din SIS;
e) atunci când se analizează compatibilitatea şi prioritatea unor semnalări;
f) atunci când se analizează exercitarea dreptului de acces.
(2) Autorităţile române utilizează informaţiile suplimentare numai în scopul în care le-au fost transmise de către
autorităţile celorlalte state membre.
(3) Răspunsul la solicitările de informaţii suplimentare formulate de către autorităţile altor state membre se transmite
de către autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea în cauză, prin intermediul Biroului SIRENE
naţional, cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 12 ore.
(4) Autorităţile române care au solicitat autorităţilor naţionale competente introducerea unor semnalări în SIS transmit
informaţiile suplimentare solicitate de către autorităţile altor state membre în legătură cu respectivele semnalări în cel
mai scurt timp, astfel încât termenul prevăzut la alin. (3) să poată fi respectat.
SECŢ IUNEA 3: Semnalările introduse în SIS
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SUBSECŢIUNEA 1: § 1. Transmiterea semnalărilor în SIS
Art. 25
(1) Autoritatea naţională competentă care a introdus o semnalare în SINS dispune transmiterea acelei semnalări în SIS
în cazul în care, în urma verificărilor, se obţin date şi informaţii din care rezultă necesitatea căutării persoanelor sau
bunurilor în spaţiul Schengen.
(2) În cazul semnalărilor din SINS cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete,
transmiterea în SIS se face numai la solicitarea organelor de urmărire penală sau a organelor de stat cu atribuţii în
domeniul securităţii naţionale.
(3) Semnalările cu privire la minori sau persoane puse sub interdicţie, introduse în SINS, se transmit direct în SIS de la
data la care N.SIS devine operaţional.
(4) Semnalările privind străinii, introduse în SINS în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul
executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, se transmit direct în SIS de la data la care
N.SIS devine operaţional.
SUBSECŢIUNEA 2:§ 2. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat
european de arestare sau în vederea extrădării
Art. 26
După transmiterea în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art. 8 alin. (1), Biroul SIRENE naţional
informează, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la
introducerea semnalării şi comunică acestora informaţiile prevăzute la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 302/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare.
Art. 27
(1) După transmiterea în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art. 8 alin. (2), Biroul SIRENE naţional
informează, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la
introducerea semnalării şi comunică acestora informaţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a
Consiliului.
(2) Biroul SIRENE naţional nu comunică birourilor SIRENE din celelalte state membre informaţiile prevăzute la alin. (1)
dacă a transmis anterior, cu privire la aceeaşi persoană, informaţiile prevăzute la art. 9 sau cele prevăzute la art. 86
alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar acestea sunt suficiente
pentru executarea acţiunilor în baza semnalării de către autorităţile celorlalte state membre.
Art. 28
(1) După primirea la Biroul SIRENE naţional a comunicării referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru
a unei semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în
vederea extrădării, procurorul sau judecătorul detaşat în cadrul Biroului SIRENE naţional verifică dacă arestarea în baza
acelei semnalări este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de
cooperare internaţională sau cu interesele naţionale vitale şi solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor
necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate, atunci când constată incompatibilitatea.
(2) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Afacerilor Interne solicită Consiliului Superior al
Magistraturii, în condiţiile legii, detaşarea procurorului sau judecătorului în cadrul Biroului SIRENE naţional.
(3) Autoritatea judiciară română de executare a mandatului european de arestare solicită Biroului SIRENE naţional
întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea din SIS introdusă de
alt stat membru în baza unui mandat european de arestare pe care autoritatea judiciară respectivă refuză să îl execute
în temeiul art. 98 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Autoritatea judiciară română care ar fi competentă să dispună cu privire la executarea unui mandat european de
arestare, la sesizarea procurorului, solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru
adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea introdusă în SIS de către un alt stat membru în baza unui mandat
european de arestare pe care ar refuza să îl execute, în temeiul art. 98 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, dacă persoana în cauză ar fi găsită.
(5) Biroul SIRENE naţional colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la
alin. (1), (3) sau (4), în vederea adăugării unui indicator de validitate pentru ca arestarea să nu se efectueze de către
autorităţile române.
(6) Semnalările introduse de celelalte state membre privind persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat
european de arestare sau în vederea extrădării, care au ataşat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (5), nu
constituie temei pentru arestarea persoanei în cauză de către autorităţile române, ci doar pentru comunicarea locului
unde se află aceasta.
(7) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea extrădării, introduse de celelalte state membre, constituie
temei doar pentru comunicarea locului unde se află persoana cu privire la care a fost introdusă semnalarea până în
momentul în care se dispune arestarea provizorie în vederea extrădării potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr.
302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) La solicitarea întemeiată a autorităţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat
indicatorul de validitate prevăzut la alin. (5), în cazuri urgente şi grave, autoritatea judiciară română competentă să
dispună cu privire la executarea mandatului european de arestare sau a cererii de extrădare dispune retragerea
indicatorului de validitate şi arestarea persoanei în cauză în vederea predării ori arestarea provizorie în vederea
extrădării.
Art. 29
(1) La primirea unei solicitări din partea Biroului SIRENE al altui stat membru privind adăugarea unui indicator de
validitate la o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare
ori în vederea extrădării, Biroul SIRENE naţional adaugă indicatorul de validitate solicitat şi informează de îndată
autoritatea judiciară română care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmărire internaţională în
vederea extrădării ce stă la baza introducerii respectivei semnalări.
(2) Autoritatea judiciară română care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmărire internaţională
ce stă la baza introducerii semnalării transmite, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, în cazuri urgente şi grave, o
solicitare motivată pentru ridicarea indicatorului de validitate adăugat potrivit alin. (1).
Art. 30
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(1) Semnalările introduse în SIS în baza art. 26 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului de către statele asociate
echivalează cu semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de
arestare.
(2) Mandatele de arestare emise de statele asociate, transmise prin intermediul SIS, echivalează cu mandatele
europene de arestare.
SUBSECŢIUNEA 3: § 3. Semnalări cu privire la persoane dispărute
Art. 31
(1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane majore cu
privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), autoritatea
naţională competentă care a introdus semnalarea informează persoana care a sesizat dispariţia cu privire la locul unde
se află persoana respectivă numai dacă aceasta îşi dă consimţământul. În lipsa consimţământului, persoana care a
sesizat dispariţia este informată cu privire la faptul că semnalarea a fost ştearsă, deoarece persoana dispărută a fost
localizată.
(2) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la
care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), autoritatea naţională
competentă care a introdus semnalarea, în colaborare cu instituţiile sau unităţile sanitare care au sesizat dispariţia,
întreprind toate demersurile necesare pentru preluarea persoanei în cauză.
(3) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la
care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), autorităţile române
întreprind toate demersurile necesare pentru reîntoarcerea acesteia alături de reprezentanţii ei legali.
Art. 32
(1) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SIS de către
un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia sa, aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se
solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a
sesizat dispariţia.
(2) Informaţiile privind persoana localizată şi cele privind consimţământul acesteia se transmit statului membru care a
introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional.
Art. 33
(1) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt
stat membru o semnalare cu privire la dispariţia şi necesitatea punerii sale sub protecţie, aceasta este internată, la
recomandarea direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, într-o instituţie sau unitate sanitară ce
are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până la preluarea sa de către autorităţile statului care a introdus
semnalarea.
(2) Informaţiile privind locul unde este internată persoana în cauză se transmit statului membru care a introdus
semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional de către autoritatea care a realizat rezultatul pozitiv.
Art. 34
(1) În cazul identificării pe teritoriul României a unui minor sau a unei persoane puse sub interdicţie cu privire la care a
fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia sa, aceasta este plasată, după
caz, într-o instituţie ori unitate sanitară sau într-un serviciu de protecţie în condiţiile legii, până la preluarea sa de către
reprezentatul legal sau de către autorităţile statului care a introdus semnalarea.
(2) Informaţiile privind locul unde se găseşte minorul sau cel pus sub interdicţie se transmit statului membru care a
introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional.
Art. 35
(1) Instanţa de judecată competentă teritorial, la cererea persoanei pe numele căreia a fost introdusă o semnalare cu
privire la dispariţia şi necesitatea punerii sale sub protecţie de un alt stat membru, dispune ca Biroul SIRENE naţional să
întreprindă demersurile necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectivă, dacă
internarea persoanei în cauză în instituţii sau unităţi sanitare în baza acelei semnalări nu este compatibilă cu legislaţia
naţională, cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională ori cu interesele
naţionale vitale.
(2) La primirea cererii prevăzute la alin. (1), instanţa de judecată dispune, prin ordonanţă preşedinţială, dacă persoana
în cauză urmează a fi internată sau nu într-o instituţie ori unitate sanitară, până la soluţionarea cauzei.
(3) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SIS de către
un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia sa la momentul când aceasta era minoră, se solicită Biroului
SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea
respectivă.
(4) Biroul SIRENE naţional colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la
alin. (1) sau (3) în vederea adăugării unui indicator de validitate la aceasta, astfel încât persoana în cauză să nu fie
localizată de către autorităţile române.
(5) La solicitarea întemeiată a autorităţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat
indicatorul de validitate prevăzut la alin. (1), în cazuri urgente şi grave, instanţa de judecată care a dispus adăugarea
indicatorului de validitate hotărăşte, cu citarea persoanei în cauză, dacă acesta poate fi ridicat.
(6) Hotărârea instanţei se comunică de către Biroul SIRENE naţional Biroului SIRENE din statul membru care a introdus
semnalarea.
(7) La primirea unei solicitări privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la o persoană
dispărută, Biroul SIRENE naţional adaugă indicatorul de validitate solicitat şi informează de îndată autoritatea naţională
competentă care a transmis semnalarea în SIS.
(8) Autoritatea naţională competentă care a transmis în SIS o semnalare cu privire la persoane dispărute care trebuie
plasate sub protecţie, din oficiu sau la solicitarea instituţiilor ori unităţilor sanitare transmite, prin intermediul Biroului
SIRENE naţional, în cazuri urgente şi grave, o solicitare motivată privind ridicarea indicatorului de validitate adăugat
potrivit alin. (7).
SUBSECŢIUNEA 4:§ 4. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură
judiciară
Art. 36
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(1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la
care a fost transmisă în SIS o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară,
Biroul SIRENE naţional transmite de îndată informaţiile primite organului de urmărire penală sau instanţei de judecată
care a solicitat introducerea semnalării.
(2) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt
stat membru o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară, autorităţile
române informează persoana în cauză cu privire la existenţa semnalării, stabilesc adresa la care aceasta locuieşte şi
comunică această informaţie statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional.
SUBSECŢIUNEA 5: § 5. Semnalări cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete
Art. 37
(1) După transmiterea în SIS a unei semnalări pentru efectuarea controlului discret la solicitarea organelor de stat cu
atribuţii în domeniul securităţii naţionale, Biroul SIRENE naţional informează, în cadrul schimbului de informaţii
suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării.
(2) După primirea unei comunicări referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru a unei semnalări
pentru efectuarea de controale discrete, Biroul SIRENE naţional informează organele de stat cu atribuţii în domeniul
securităţii naţionale.
Art. 38
(1) Autorităţile române care identifică, cu ocazia desfăşurării controlului la trecerea frontierei de stat sau a altui tip de
control poliţienesc ori vamal, persoane, vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere cu privire la care a fost
introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, culeg şi transmit
Biroului SIRENE naţional cât mai multe dintre informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1).
(2) Biroul SIRENE naţional transmite Biroului SIRENE al statului membru care a introdus semnalarea informaţiile primite
potrivit alin. (1), în cadrul schimbului de informaţii suplimentare.
(3) Prevederile art. 17 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 39
După primirea unei comunicări din partea Biroului SIRENE al altui stat membru referitoare la persoane, vehicule,
ambarcaţiuni, aeronave sau containere, cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare în scopul efectuării de
controale discrete, Biroul SIRENE naţional transmite informaţiile primite autorităţii competente care a transmis
semnalarea sau organului de stat cu atribuţii în domeniul prevenirii şi contracarării ameninţărilor la adresa securităţii
naţionale care a solicitat transmiterea semnalării în SIS.
Art. 40
Semnalările cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale specifice, introduse de alte state
membre, echivalează, pe teritoriul României, cu semnalări în scopul efectuării de controale discrete.
Art. 41
(1) Organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pot solicita Biroului
SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalările, în
scopul efectuării de controale discrete, introduse de alte state membre, dacă efectuarea controlului discret de către
autorităţile române în baza acelei semnalări nu este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de
România prin documente juridice de cooperare internaţională sau cu interesele naţionale vitale.
(2) Biroul SIRENE naţional colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la
alin. (1) în vederea adăugării unui indicator de validitate la aceasta, astfel încât controlul discret să nu se efectueze de
către autorităţile române.
(3) La solicitarea întemeiată a autorităţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat
indicatorul de validitate prevăzut la alin. (2), în cazuri urgente şi grave, organele de urmărire penală sau organele de
stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale ce au solicitat adăugarea indicatorului de validitate comunică, în termen
de 5 zile lucrătoare, Biroului SIRENE naţional dacă sunt sau nu de acord cu ridicarea acestuia.
(4) După primirea acordului prevăzut la alin. (3), Biroul SIRENE naţional solicită Biroului SIRENE din statul membru care
a introdus semnalarea ridicarea indicatorului de validitate.
(5) La primirea unei solicitări din partea autorităţilor altui stat membru privind adăugarea unui indicator de validitate la o
semnalare în scopul efectuării de controale discrete, Biroul SIRENE naţional adaugă indicatorul de validitate solicitat şi
informează de îndată organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale care
au introdus ori au solicitat introducerea semnalării.
(6) Organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pot transmite, prin
intermediul Biroului SIRENE naţional, în cazuri urgente şi grave, o solicitare motivată privind ridicarea unui indicator de
validitate adăugat potrivit alin. (5).
SUBSECŢIUNEA 6: § 6. Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul
procedurilor penale
Art. 42
(1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unui bun cu privire la care
a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 18 alin. (1), Biroul SIRENE naţional transmite
de îndată informaţiile primite organului de urmărire penală sau instanţei de judecată care a solicitat introducerea
semnalării.
(2) În cazul identificării pe teritoriul României a unui bun cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat
membru o semnalare cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor
penale, autorităţile române dispun măsurile necesare în vederea confiscării ori ridicării bunului potrivit legislaţiei penale
sau procesual penale, după caz, şi comunică informaţiile cu privire la măsurile luate statului membru care a introdus
semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional.
SUBSECŢIUNEA 7: § 7. Semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau
în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României
Art. 43
Schimbul de informaţii suplimentare în legătură cu semnalările de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art.
20 transmise în SIS se realizează de către autorităţile naţionale competente, prin intermediul Biroului SIRENE naţional,
potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.
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SUBSECŢIUNEA 8: § 8. Informarea
Art. 44
(1) În toate cazurile când a fost obţinut un rezultat pozitiv, autorităţile competente care au identificat bunuri sau
persoane cu privire la care au fost introduse semnalări în SIS informează Biroul SIRENE naţional în scop statistic.
(2) În situaţia în care măsurile solicitate printr-o semnalare din SIS nu pot fi realizate, autorităţile naţionale competente
informează despre aceasta statul membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional.
(3) Biroul SIRENE naţional comunică autorităţii naţionale competente care a transmis o semnalare în SIS informarea
primită de la un alt stat membru privind imposibilitatea realizării măsurilor solicitate prin acea semnalare.
SECŢ IUNEA 4: Accesul EUROPOL şi EUROJUST şi cooperarea cu INT ERPOL
Art. 45
Autorităţile naţionale competente transmit acordul cu privire la utilizarea de către EUROPOL sau EUROJUST a
informaţiilor cuprinse în semnalările transmise în SIS, în termen de 10 zile de la primirea solicitării.
Art. 46
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 56, autorităţile române pot face schimb de informaţii cuprinse în semnalările din
SIS cu autorităţile statelor membre INTERPOL, în condiţiile stabilite prin acordul încheiat potrivit art. 55 din Decizia
2007/533/JAI a Consiliului.
(2) Informaţiile ce pot fi schimbate sunt numărul, ţara emitentă şi tipul de document al paşapoartelor furate, însuşite
ilegal, pierdute sau anulate.
C AP IT O LU L IV:Dispoziţii comune pentru semnalările conţinute în SINS şi pentru cele transmise în
SIS
SECŢ IUNEA 1: Perioada de păstrare a semnalărilor
Art. 47
(1) Semnalările cu privire la persoane, introduse în SINS sau transmise în SIS, sunt păstrate în sistemul respectiv
numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost introduse.
(2) În termen de 3 ani de la introducerea unei semnalări cu privire la persoane, autoritatea naţională competentă care
a introdus-o analizează, împreună cu autorităţile române care au solicitat introducerea, atunci când este cazul,
necesitatea menţinerii acesteia pentru scopul în care a fost introdusă în SINS sau transmisă în SIS. În cazul semnalărilor
de interes naţional sau de interes Schengen în scopul efectuării de controale discrete, care privesc persoanele, termenul
în care se face analiza este de un an de la introducerea semnalării.
(3) Dacă în urma analizei se decide că este necesară menţinerea semnalării, autoritatea naţională competentă
introduce în SINS sau în SIS o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate a semnalării. Prevederile alin. (2) se
aplică în mod corespunzător de la prelungirea valabilităţii.
(4) Semnalările pentru care nu a fost introdusă o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate în termenele
prevăzute la alin. (2) sunt şterse automat.
(5) SINS şi SIS generează automat notificări cu privire la ştergerea programată a semnalărilor ce privesc persoanele
înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (2).
(6) Centrul Naţional SIS, în colaborare cu autorităţile naţionale competente, realizează statistici separate pentru
semnalările conţinute în SINS şi pentru cele transmise în SIS privind numărul de semnalări cu privire la persoane pentru
care s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate.
Art. 48
(1) Semnalările cu privire la bunuri, introduse în SINS sau transmise în SIS, sunt păstrate în sistemul respectiv numai
pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost introduse.
(2) Perioada de păstrare în SINS sau în SIS a semnalărilor cu privire la bunuri este de:
a) 5 ani pentru semnalările de interes naţional sau de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 15 alin. (1)
şi la art. 16 alin. (1);
b) 10 ani pentru semnalările de interes naţional sau de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 18 alin.
(1).
(3) Autoritatea naţională competentă analizează, împreună cu autoritatea română care a solicitat introducerea, dacă
menţinerea unei semnalări peste termenele prevăzute la alin. (2) este necesară pentru scopul în care a fost introdusă
în SINS sau transmisă în SIS. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător de la prelungirea valabilităţii.
SECŢ IUNEA 2: Reguli privind efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor din SINS şi din SIS
SUBSECŢIUNEA 1:§ 1. Efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor de interes naţional sau de interes
Schengen care fac parte din categoriile prevăzute la art. 6 lit. a)-e)
Art. 49
(1) Autorităţile naţionale competente efectuează tranzacţii asupra semnalărilor existente în N.SIS numai în scopurile
pentru care au fost introduse, în limita competenţelor legale, şi asigură accesul la acestea numai personalului autorizat
în acest sens, potrivit atribuţiilor de serviciu. Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS nu pot fi utilizate în
scopuri administrative.
(2) Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS pot fi copiate în scopuri tehnice pentru asigurarea posibilităţii de
consultare directă de către autorităţile naţionale competente.
(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi pentru copiile realizate potrivit alin. (2).
(4) Este interzisă copierea în alte baze de date naţionale a datelor cuprinse în semnalările introduse de autorităţile
naţionale competente în SINS sau transmise în SIS.
(5) Copiile realizate potrivit alin. (2) pot fi păstrate pentru o perioadă de 48 de ore. Perioada poate fi prelungită, în caz
de urgenţă, până la încetarea urgenţei.
(6) Centrul Naţional SIS ţine evidenţa la zi a copiilor realizate potrivit alin. (2). Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare A.N.S.P.D.C.P., are acces la aceste copii, în exercitarea
atribuţiilor legale.
(7) Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost
introduse respectivele semnalări, atunci când acest lucru este necesar pentru a preveni o ameninţare gravă şi iminentă
la adresa ordinii şi siguranţei publice, pentru motive întemeiate legate de securitatea naţională sau pentru a preveni
comiterea unei infracţiuni pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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(8) Datele cuprinse în semnalările introduse în SIS de celelalte state membre pot fi utilizate potrivit alin. (7) numai după
obţinerea acordului din partea autorităţii care a introdus semnalarea în cauză. Solicitarea se transmite prin intermediul
schimbului de informaţii suplimentare.
(9) Autorităţile naţionale competente care primesc o cerere din partea autorităţilor altui stat membru pentru utilizarea
datelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost introduse în SIS analizează cererea, împreună cu autorităţile
române care au solicitat introducerea semnalării, atunci când este cazul, şi comunică, prin intermediul schimbului de
informaţii suplimentare, răspunsul cu privire la utilizarea datelor respective.
Art. 50
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 49 alin. (4), pot fi stocate în bazele de date naţionale datele cuprinse în
semnalările existente în N.SIS în legătură cu care s-au luat măsuri de către autorităţile române. Aceste date sunt
stocate pentru o perioadă de cel mult 3 ani sau pentru perioada prevăzută în dispoziţiile legale ce stabilesc o perioadă
mai mare de stocare a respectivelor categorii de date.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 49 alin. (4), datele cuprinse în semnalările de interes naţional ori de interes
Schengen pot fi păstrate în bazele de date ale autorităţii naţionale competente care a introdus respectiva semnalare în
SINS sau a transmis-o în SIS.
Art. 51
(1) Autoritatea naţională competentă care introduce o semnalare în SINS sau transmite o semnalare în SIS se asigură
că datele din cuprinsul acesteia sunt exacte şi actuale, precum şi că introducerea sau transmiterea respectivei
semnalări se face în baza dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Numai autoritatea naţională competentă care a introdus o semnalare în SINS sau a transmis o semnalare în SIS
are dreptul să modifice, să suplimenteze, să corecteze ori să şteargă datele pe care le-a introdus până la expirarea
duratei de valabilitate a semnalării.
(3) Autorităţile române care au drept de acces comunică autorităţii naţionale competente sau autorităţii dintr-un alt
stat membru care a introdus o semnalare, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la data la care a luat cunoştinţă de
acestea, dovezile din care rezultă faptul că cel puţin una dintre datele cuprinse în semnalarea în cauză este incorectă
sau a fost introdusă ilegal.
(4) Comunicarea dovezilor prevăzute la alin. (3) către autorităţile altor state membre se face prin intermediul
schimbului de informaţii suplimentare. În cazul comunicărilor adresate autorităţilor naţionale competente se informează
şi Biroul SIRENE naţional.
(5) Autorităţile naţionale competente informate cu privire la faptul că cel puţin una dintre datele cuprinse într-o
semnalare introdusă de aceasta în SINS sau transmisă în SIS este incorectă ori a fost introdusă ilegal cercetează
dovezile prezentate în acest sens în termen de 5 zile lucrătoare şi, în cazul în care constată că informarea este
corectă, modifică sau şterge de îndată datele respective ori, în situaţia constatării că aceasta nu este corectă,
comunică acest lucru autorităţii care a transmis informarea.
(6) În cazul în care autorităţile române care au efectuat o comunicare potrivit alin. (3) şi autorităţile din celelalte state
membre informate în acest fel nu ajung la un acord cu privire la situaţia datelor în cauză în termen de două luni de la
transmiterea informării, Biroul SIRENE naţional informează despre acest fapt Autoritatea Europeană pentru Protecţia
Datelor.
(7) În cazul în care o autoritate naţională competentă primeşte o solicitare din partea unei persoane care susţine că
poate fi confundată cu persoana care face în realitate obiectul unei semnalări existente în N.SIS, aceasta informează
persoana respectivă cu privire la procedura prevăzută la art. 53.
(8) În cazul în care o autoritate naţională competentă intenţionează să introducă o semnalare cu privire la o persoană
care face deja obiectul unei semnalări existente în N.SIS, aceasta se pune de acord cu autoritatea care a introdus
semnalarea anterioară în baza regulilor privind compatibilitatea semnalărilor şi ordinea de prioritate stabilite în cuprinsul
Manualului SIRENE.
(9) În cazul în care autoritatea care a introdus semnalarea anterioară este dintr-un alt stat membru, se utilizează
schimbul de informaţii suplimentare pentru a se ajunge la un acord.
Art. 52
(1) În cazul în care se constată, în momentul introducerii unei noi semnalări în SINS sau transmiterii unei semnalări în
SIS, că în sistemul respectiv există o semnalare cu privire la o persoană ale cărei date de identificare sunt similare,
Biroul SIRENE naţional întreprinde măsurile specifice pentru a clarifica dacă aceasta se referă sau nu la aceeaşi
persoană.
(2) În cazul în care verificarea coroborată arată că persoana care face obiectul noii semnalări şi persoana cu privire la
care există deja o semnalare în sistemul respectiv sunt identice, se aplică procedura prevăzută la art. 51 alin. (8).
(3) În cazul în care rezultatul verificării arată că în cauză sunt două persoane diferite, Biroul SIRENE naţional aprobă
cererea de introducere a semnalării, adăugând elementele necesare pentru a evita orice identificare eronată.
Art. 53
(1) În cazul în care se constată că persoana care face obiectul unei semnalări din SINS sau din SIS nu este aceeaşi cu
persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv, autoritatea naţională competentă care a introdus
semnalarea adaugă în sistemul respectiv date privitoare la cea de a doua persoană, pentru a evita consecinţele
negative ale identificării eronate.
(2) Datele introduse potrivit alin. (1) sunt folosite doar în următoarele scopuri:
a) pentru a permite autorităţilor române sau autorităţilor altui stat membru, după caz, să facă distincţie între persoana
care face obiectul semnalării şi persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv;
b) pentru a permite persoanei localizate în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu este una şi
aceeaşi cu persoana care face obiectul semnalării.
(3) Pot fi adăugate şi prelucrate, în temeiul alin. (1), numai cu acordul persoanei în cauză, următoarele date cu
caracter personal:
a) numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele folosit anterior şi orice alte pseudonime care pot fi introduse
separat;
b) semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile;
c) data şi locul naşterii;
d) sexul;
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e) fotografiile;
f) amprentele digitale;
g) cetăţenia;
h) numărul documentelor de identitate şi data emiterii acestora.
(4) Adăugarea şi prelucrarea datelor prevăzute la alin. (3) se fac potrivit normelor tehnice stabilite în baza prevederilor
Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului.
(5) Datele prevăzute la alin. (3) se şterg odată cu semnalarea la care au fost ataşate sau, anterior ştergerii semnalării,
dacă persoana în cauză solicită acest lucru.
(6) Datele prevăzute la alin. (3) sunt consultate numai de autorităţile care au drept de acces la semnalarea la care au
fost adăugate.
Art. 54
(1) Autorităţile naţionale competente, atunci când este necesar, din motive operative, creează conexiuni între
semnalările proprii ori între semnalările proprii şi semnalările altor autorităţi naţionale competente, în scopul evidenţierii
legăturii dintre două sau mai multe semnalări de interes naţional ori dintre două sau mai multe semnalări de interes
Schengen. Conexiunea se introduce în SINS sau se transmite în SIS, după caz.
(2) Crearea unei conexiuni între semnalări nu afectează măsurile necesare a fi întreprinse în baza semnalărilor
respective, nici perioada de valabilitate a acestora.
(3) Crearea unei conexiuni între semnalări nu afectează dreptul de acces al autorităţilor naţionale competente. Acestea
nu au acces la conexiunile create cu o semnalare la care nu au drept de acces.
(4) Autorităţile naţionale competente care au drept de acces la conexiunile create în SIS, atunci când consideră că una
dintre acestea nu este compatibilă cu legislaţia naţională sau cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice
de cooperare internaţională, solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru ca respectiva
conexiune să nu fie accesibilă pentru autorităţile române.
(5) Biroul SIRENE naţional solicită Centrului Naţional SIS luarea măsurilor tehnice pentru limitarea accesului autorităţilor
române la conexiunea în cauză.
(6) Conexiunile între semnalările din SINS sau între semnalările transmise la SIS se realizează potrivit procedurilor
tehnice stabilite în baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului.
Art. 55
(1) Biroul SIRENE naţional, în cooperare cu autorităţile naţionale competente, constituie o evidenţă ce cuprinde
menţiuni referitoare la deciziile de transmitere a semnalărilor în SIS pentru sprijinirea schimbului de informaţii
suplimentare.
(2) Datele cu caracter personal comunicate prin intermediul Biroului SIRENE naţional în urma unui schimb de informaţii
suplimentare se şterg imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului în care au fost furnizate, dar nu mai
târziu de un an de la data ştergerii din SIS a semnalării în legătură cu care au fost furnizate.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot fi păstrate la nivel naţional datele cu caracter personal furnizate în
cadrul schimbului de informaţii suplimentare în legătură cu semnalările transmise în SIS de autorităţile naţionale
competente sau cu semnalările din SIS în baza cărora au fost luate măsuri de către autorităţile române. Aceste date
sunt păstrate pentru o perioadă de cel mult 3 ani de la data ştergerii din SIS a semnalării în legătură cu care au fost
furnizate sau pentru perioada prevăzută în dispoziţiile legale ce stabilesc o perioadă mai mare de stocare a
respectivelor categorii de date.
Art. 56
Este interzisă transmiterea de către autorităţile naţionale competente a datelor cu caracter personal utilizate în
legătură cu semnalările din N.SIS către autorităţile statelor care nu participă la SIS sau către organizaţiile internaţionale.
SUBSECŢIUNEA 2:§ 2. Efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor de interes naţional sau de interes
Schengen care fac parte din categoria prevăzută la art. 6 lit. f)
Art. 57
Efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor de interes naţional sau de interes Schengen care fac parte din categoria
prevăzută la art. 6 lit. f) se face potrivit prevederilor cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului şi în Manualul SIRENE.
SECŢ IUNEA 3: Securitatea datelor
Art. 58
(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, împreună cu autorităţile naţionale competente sunt obligate
să elaboreze un plan de securitate şi să adopte măsurile de securitate necesare în legătură cu gestionarea şi utilizarea
N.SIS în ceea ce priveşte:
a) protecţia fizică a datelor, inclusiv prin întocmirea unui plan de rezervă pentru protecţia infrastructurii critice;
b) controlul accesului la echipamente, pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de
prelucrare a datelor cu caracter personal;
c) controlul suportului de date, pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea suportului de date în
mod neautorizat;
d) controlul stocării, pentru a împiedica introducerea neautorizată de date şi inspectarea, modificarea sau ştergerea
neautorizată a datelor cu caracter personal;
e) controlul utilizării, pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane
neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;
f) controlul accesului la date, pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare
automată a datelor, în baza unei identităţi unice şi individuale de utilizator şi a unui mod de acces confidenţial, numai la
datele pentru care au fost autorizate;
g) asigurarea faptului că toate autorităţile care au acces la N.SIS sau la echipamentele de prelucrare a datelor din acest
sistem îşi creează profiluri care descriu competenţele şi responsabilităţile specifice ale persoanelor cu autorizaţie de
acces, introducere, actualizare, ştergere şi căutare a datelor şi pun fără întârziere aceste profiluri la dispoziţia
A.N.S.P.D.C.P.;
h) controlul comunicaţiilor aferente N.SIS, astfel încât să se poată asigura verificarea şi stabilirea organismelor cărora le
pot fi transmise datele cu caracter personal, folosind echipamentele de comunicaţii;
i) controlul introducerii de date pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice şi să se stabilească ce date cu
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caracter personal au fost introduse în sistemele de prelucrare automată a datelor, când şi în ce scop au fost introduse
datele;
j) controlul transportului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea ori ştergerea neautorizată a datelor
cu caracter personal în timpul transmiterii acestora ori în timpul transportului de suporturi de date prin intermediul
măsurilor tehnice de securizare.
(2) Măsurile de securitate prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi schimbului de informaţii
suplimentare.
(3) Fiecare autoritate română care are drept de acces la datele din N.SIS asigură aplicarea măsurilor de securitate
prevăzute la alin. (1) şi cooperează cu A.N.S.P.D.C.P.
(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, monitorizează aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la
alin. (1).
Art. 59
(1) Măsurile de securitate prevăzute la art. 58 alin. (1) se stabilesc şi se aplică potrivit următoarelor principii:
a) confidenţialităţii - asigurarea accesului la date numai pentru persoanele autorizate potrivit atribuţiilor de serviciu;
b) integrităţii - asigurarea exactităţii şi caracterului complet al informaţiilor, precum şi a metodelor de prelucrare;
c) disponibilităţii - asigurarea accesului la informaţii în termenul solicitat;
d) identificării şi autentificării - asigurarea identificării şi autentificării tuturor utilizatorilor în mod corespunzător, în funcţie
de competenţe, înainte de efectuarea oricărei tranzacţii;
e) autorizării - autorizarea participanţilor la efectuarea unei tranzacţii, în vederea accesării datelor din N.SIS, în funcţie
de competenţe;
f) nonrepudierii - asigurarea înregistrării în sistem a tranzacţiilor efectuate asupra datelor din N.SIS şi atribuirea
acestora utilizatorilor participanţi la efectuarea lor.
(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, şi autorităţile române care au drept de acces la N.SIS iau
măsuri pentru prevenirea pierderii informaţiilor existente în sistem în cazul producerii unor dezastre naturale, precum şi
pentru asigurarea recuperării acestora.
Art. 60
(1) Toate tranzacţiile efectuate asupra datelor din N.SIS de către autorităţile naţionale competente sunt înregistrate în
sistem în scopul monitorizării legalităţii efectuării tranzacţiilor asupra acestor date, asigurării funcţionării tehnice
corespunzătoare a N.SIS, precum şi a integrităţii şi securităţii datelor. Utilizarea înregistrărilor în alte scopuri este
interzisă.
(2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) conţin datele din cuprinsul semnalării, istoricul semnalării, data şi ora transmiterii
de date în legătură cu semnalarea respectivă, datele folosite pentru efectuarea unei căutări, menţiuni cu privire la datele
transmise, denumirea autorităţii şi numele persoanei care a efectuat tranzacţii asupra datelor.
(3) Istoricul semnalărilor cuprinde toate acţiunile realizate asupra semnalărilor din N.SIS de la momentul introducerii
până la ştergerea lor.
(4) Înregistrările prevăzute la alin. (1) se păstrează pentru o perioadă de cel puţin un an, dar nu mai mult de 3 ani de
la creare. Pentru înregistrările care cuprind istoricul semnalărilor, perioada de păstrare se calculează de la data ştergerii
semnalărilor.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), înregistrările pot fi păstrate pentru o perioadă mai mare, dacă sunt
necesare pentru procedurile de monitorizare aflate în curs de desfăşurare.
(6) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, pune la dispoziţia A.N.S.P.D.C.P., la solicitarea acestei
instituţii, înregistrările prevăzute la alin. (1).
SECŢ IUNEA 4: Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 61
(1) Accesarea şi exploatarea datelor cu caracter personal conţinute în N.SIS se fac potrivit dispoziţiilor legale în materia
protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu respectarea Convenţiei pentru
protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28
ianuarie 1981, ratificată prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, exclusiv de către autorităţile naţionale
competente şi numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în condiţiile prevăzute de aceasta.
(2) Efectuarea de tranzacţii în SIS cu datele prevăzute în prima teză a art. 6 din Convenţia pentru protejarea
persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie
1981, ratificată de România prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, este interzisă.
Art. 62
(1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se exercită
potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, cu derogările prevăzute de prezenta
lege.
(2) Cererile persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se adresează
numai Biroului SIRENE naţional, care răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la
data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale, şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu
de 90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare şi ştergere a datelor personale, prin
derogare de la prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cererile se pot depune la Biroul SIRENE naţional sau la orice operator din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ori al
unei structuri teritoriale a acestuia, care transmite cererea Biroului SIRENE naţional, în termen de 5 zile de la data
primirii acesteia.
(4) Pentru a comunica solicitantului informaţii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS sau în SIS,
Biroul SIRENE naţional solicită acordul autorităţilor naţionale competente care au introdus semnalările în cauză. Acordul
se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE naţional.
(5) În cazul semnalărilor introduse în SIS de alt stat membru, cererile persoanelor vizate se soluţionează de către
Biroul SIRENE naţional numai după solicitarea poziţiei statului membru care a introdus semnalarea. Biroul SIRENE
naţional solicită poziţia prin schimbul de informaţii suplimentare.
(6) Biroul SIRENE naţional comunică, în termen de 40 de zile de la primirea solicitării, acordul cu privire la transmiterea
de către un alt stat membru a datelor cu caracter personal cuprinse sau în legătură cu semnalările transmise de
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autorităţile naţionale competente în SIS, numai cu acordul acestora. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la
data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE naţional.
(7) Persoanei vizate nu îi sunt comunicate informaţiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în SINS sau în
SIS atât timp cât acest lucru este indispensabil pentru realizarea acţiunilor în baza semnalării ori a obiectivului semnalării
sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane.
Art. 63
Atunci când instanţa de judecată examinează corecta aplicare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, administrarea probelor se face în camera de consiliu.
Art. 64
(1) Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în N.SIS pe teritoriul României şi transmiterea acestor date în
străinătate, precum şi schimbul şi procesarea ulterioară a informaţiilor suplimentare sunt monitorizate şi se supun
controlului A.N.S.P.D.C.P.
(2) Auditarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în N.SIS se efectuează de către A.N.S.P.D.C.P.,
în conformitate cu standardele internaţionale de audit, cel puţin o dată la 4 ani.
(3) Sumele necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat şi sunt
prevăzute anual în bugetul A.N.S.P.D.C.P.
CAPIT OLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 65
(1) Sursele de finanţare pentru înfiinţarea şi operaţionalizarea componentelor N.SIS sunt asigurate din fonduri de la
bugetul de stat, din fonduri PHARE şi din fonduri alocate prin Facilitatea Schengen.
(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente întreţinerii şi desfăşurării activităţii N.SIS se asigură de la
bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii.
Art. 66
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), autorităţile
naţionale competente adoptă reglementări interne prin care stabilesc procedurile de lucru pentru activităţile proprii
aferente semnalărilor din SINS sau SIS.
(2) Procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se
aprobă prin ordin*) al ministrului.
_______
*) A se vedea Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile
autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor din Sistemul
Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 698 din 19 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 67
(1) Prevederile prezentei legi referitoare la participarea României la SIS intră în vigoare la data aplicării în totalitate de
către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, corespunzător
reglementărilor aplicabile la nivelul SIS central.
(2) Până la data operaţionalizării SIS de generaţia a doua la nivel central, Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul
Naţional SIS, asigură tranzacţionarea datelor dintre N.SIS şi SIS central conform reglementărilor aplicabile la nivelul SIS
central, în funcţie de etapele de dezvoltare ale SIS.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 866 din 26 septembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 345/2005,
Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 19 octombrie 2006, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 769/2006
privind aprobarea Planului de implementare a Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006.
-****_______
*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 141/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 2010.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 240 din data de 3 aprilie 2014
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LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
(la data 28-feb-2013 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2013 )
(la data 13-mar-2003 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1349/2002 )
(la data 05-iul-2002 a se vedea referinte de aplicare din Standarde din 2002 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
SECŢ IUNEA 1: Principii
Art. 1
Scopul prezentei legi este protecţia informaţiilor clasificate şi a surselor confidenţiale ce asigură acest tip de informaţii.
Protejarea acestor informaţii se face prin instituirea sistemului naţional de protecţie a informaţiilor.
Art. 2
(1) Dreptul de a avea acces la informaţiile de interes public este garantat prin lege.
(2) Accesul la informaţiile clasificate este permis numai în cazurile, în condiţiile şi prin respectarea procedurilor
prevăzute de lege.
Art. 3
Nici o prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretată în sensul limitării accesului la informaţiile de interes public
sau al ignorării Constituţiei, a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, a pactelor şi a celorlalte tratate la care
România este parte, referitoare la dreptul de a primi şi răspândi informaţii.
Art. 4
Principalele obiective ale protecţiei informaţiilor clasificate sunt:
a) protejarea informaţiilor clasificate împotriva acţiunilor de spionaj, compromitere sau acces neautorizat, alterării sau
modificării conţinutului acestora, precum şi împotriva sabotajelor ori distrugerilor neautorizate;
b) realizarea securităţii sistemelor informatice şi de transmitere a informaţiilor clasificate.
Art. 5
Măsurile ce decurg din aplicarea legii sunt destinate:
a) să prevină accesul neautorizat la informaţiile clasificate;
b) să identifice împrejurările, precum şi persoanele care, prin acţiunile lor, pot pune în pericol securitatea informaţiilor
clasificate;
c) să garanteze că informaţiile clasificate sunt distribuite exclusiv persoanelor îndreptăţite, potrivit legii, să le cunoască;
d) să asigure protecţia fizică a informaţiilor, precum şi a personalului necesar protecţiei informaţiilor clasificate.
Art. 6
(1) Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate sunt obligatorii şi se stabilesc de către Serviciul Român
de Informaţii numai cu acordul Autorităţii Naţionale de Securitate.
(2) Standardele la care se referă alin. (1) vor fi în concordanţă cu interesul naţional, precum şi cu criteriile şi
recomandările NATO.
(3) În cazul unui conflict între normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate şi normele NATO, în această
materie vor avea prioritate normele NATO.
Art. 7
(1) Persoanele care vor avea acces la informaţii clasificate secrete de stat vor fi verificate, în prealabil, cu privire la
onestitatea şi profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informaţii.
(2) Pentru candidaţii la funcţii publice ce implică lucrul cu asemenea informaţii, precum şi competenţa de a autoriza
accesul la astfel de informaţii, verificarea este anterioară numirii în acele funcţii şi se solicită obligatoriu de autoritatea
de învestire.
(3) Procedurile de verificare sunt cele obligatorii pentru persoanele care lucrează în cadrul Autorităţii Naţionale de
Securitate, care gestionează informaţii NATO, potrivit echivalenţelor nivelurilor de secretizare prevăzute prin prezenta
lege.
(4) Accesul la informaţii clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) şi e),
este garantat, sub condiţia validării alegerii sau numirii şi a depunerii jurământului, pentru următoarele categorii de
persoane:
a) Preşedintele României;
b) prim-ministru;
c) miniştri;
d) deputaţi;
e) senatori;
f) judecători;
g) procurori;
h) magistraţi-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care, în concordanţă cu atribuţiile specifice, sunt îndreptăţiţi
să aibă acces la informaţiile clasificate fără îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin. (1)-(3), respectiv la art. 28, în
baza unor proceduri interne ale instituţiilor din care aceştia fac parte, avizate de Oficiul Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat, după ce au luat cunoştinţă de responsabilităţile ce le revin privind protecţia informaţiilor
clasificate şi au semnat angajamentul scris de păstrare a secretului prevăzut la art. 36 alin. (3).
(la data 01-feb-2014 Art. 7, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 1 modificat de Art. 51, punctul 1. din titlul II din Legea 255/2013 )

(5) Pentru judecători, procurori şi magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procedura internă prevăzută
la alin. (4) se stabileşte prin regulament elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii şi avizat de Oficiul Registrului
Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.
(la data 01-feb-2014 Art. 7, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 1 completat de Art. 51, punctul 2. din titlul II din Legea 255/2013 )

Art. 8
Personalul anume desemnat pentru realizarea protecţiei informaţiilor clasificate se include într-un sistem permanent de
pregătire şi perfecţionare, la intervale regulate, potrivit standardelor naţionale de protecţie.
Art. 9
Protecţia informaţiilor clasificate vizează:
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a) protecţia juridică;
b) protecţia prin măsuri procedurale;
c) protecţia fizică;
d) protecţia personalului care are acces la informaţiile clasificate ori este desemnat să asigure securitatea acestora;
e) protecţia surselor generatoare de informaţii.
Art. 10
(1) Instituţiile care deţin sau utilizează informaţii clasificate vor ţine un registru de evidenţă a autorizaţiilor acordate
personalului, sub semnătură.
(2) Fiecare autorizaţie se reverifică ori de câte ori este necesar să se garanteze că este conformă standardelor
aplicabile funcţiei pe care respectivele persoane o ocupă.
(3) Reverificarea autorizaţiei este obligatorie şi constituie o prioritate ori de câte ori apar indicii că menţinerea acesteia
nu mai este compatibilă cu interesele de securitate.
Art. 11
Accesul în clădirile şi infrastructurile informatice în care se desfăşoară activităţi cu informaţii clasificate ori sunt păstrate
sau stocate informaţii cu acest caracter este permis numai în cazuri autorizate.
Art. 12
Standardele de protecţie a informaţiilor clasificate, încredinţate persoanelor ori organizaţiilor din afara structurilor
guvernamentale, vor fi necondiţionat compatibile cu cele stabilite pentru aceste structuri.
Art. 13
Solicitarea certificatului de securitate pentru persoanele cu atribuţii nemijlocite în domeniul protecţiei informaţiilor
clasificate este obligatorie.
Art. 14
Consiliul Suprem de Apărare a ţării asigură coordonarea la nivel naţional a tuturor programelor de protecţie a
informaţiilor clasificate.
SECŢ IUNEA 2: Definiţii
Art. 15
În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a) informaţii - orice documente, date, obiecte sau activităţi, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de
punere în circulaţie;
b) informaţii clasificate - informaţiile, datele, documentele de interes pentru securitatea naţională, care, datorită
nivelurilor de importanţă şi consecinţelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie
să fie protejate;
c) clasele de secretizare sunt: secrete de stat şi secrete de serviciu;
d) informaţii secrete de stat - informaţiile care privesc securitatea naţională, prin a căror divulgare se pot prejudicia
siguranţa naţională şi apărarea ţării;
e) informaţii secrete de serviciu - informaţiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane
juridice de drept public sau privat;
f) nivelurile de secretizare se atribuie informaţiilor clasificate din clasa secrete de stat şi sunt:
- strict secret de importanţă deosebită - informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune
de o gravitate excepţională securităţii naţionale;
- strict secrete - informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securităţii
naţionale;
- secrete - informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune securităţii naţionale;
g) protecţie juridică - ansamblul normelor constituţionale şi al celorlalte dispoziţii legale în vigoare, care reglementează
protejarea informaţiilor clasificate;
h) protecţie prin măsuri procedurale - ansamblul reglementărilor prin care emitenţii şi deţinătorii de informaţii clasificate
stabilesc măsurile interne de lucru şi de ordine interioară destinate realizării protecţiei informaţiilor;
i) protecţie fizică - ansamblul activităţilor de pază, securitate şi apărare, prin măsuri şi dispozitive de control fizic şi prin
mijloace tehnice, a informaţiilor clasificate;
j) protecţia personalului - ansamblul verificărilor şi măsurilor destinate persoanelor cu atribuţii de serviciu în legătură cu
informaţiile clasificate, spre a preveni şi înlătura riscurile de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate;
k) certificate de securitate - documentele care atestă verificarea şi acreditarea persoanei de a deţine, de a avea acces
şi de a lucra cu informaţii clasificate.
l) produse geospaţiale - produsele analogice sau digitale obţinute prin prelucrarea informaţiilor geospaţiale, de tipul
reprezentărilor cartografice constând în planuri topografice, cadastrale şi tematice, hărţi topografice, cadastrale şi
tematice şi/sau înregistrări aerofotogrammetrice, imagini ortorectificate, ortofotoplanuri şi ortofotohărţi;
m) înregistrare aerofotogrammetrică - înregistrarea analogică sau digitală realizată cu senzori aeropurtaţi activi şi/sau
pasivi în spectrul electromagnetic;
n) senzori aeropurtaţi de orice tip - echipamentul analogic sau digital, instalat pe o platformă aeropurtată ce
detectează, indică şi/sau înregistrează obiecte sau fenomene prin intermediul energiei sau particulelor emise, reflectate
sau modificate de diverse obiecte.
(la data 03-iul-2015 Art. 15, litera K. din capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 167/2015 )

CAPIT OLUL II: Informaţii secrete de stat
Art. 16
Protecţia informaţiilor secrete de stat este o obligaţie ce revine persoanelor autorizate care le emit, le gestionează sau
care intră în posesia acestora.
Art. 17
În categoria informaţiilor secrete de stat sunt cuprinse informaţiile care reprezintă sau care se referă la:
a) sistemul de apărare a ţării şi elementele de bază ale acestuia, operaţiile militare, tehnologiile de fabricaţie,
caracteristicile armamentului şi tehnicii de luptă utilizate exclusiv în cadrul elementelor sistemului naţional de apărare;
b) planurile, precum şi dispozitivele militare, efectivele şi misiunile forţelor angajate;
c) cifrul de stat şi alte elemente criptologice stabilite de autorităţile publice competente, precum şi activităţile în legătură
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cu realizarea şi folosirea acestora;
d) organizarea sistemelor de protecţie şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi la reţelele de calculatoare speciale şi
militare, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;
e) datele, schemele şi programele referitoare la sistemele de comunicaţii şi la reţelele de calculatoare speciale şi
militare, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;
f) activitatea de informaţii desfăşurată de autorităţile publice stabilite prin lege pentru apărarea ţării şi siguranţa
naţională;
g) mijloacele, metodele, tehnica şi echipamentul de lucru, precum şi sursele de informaţii specifice, folosite de
autorităţile publice care desfăşoară activitate de informaţii;
h) produsele geospaţiale, cu excepţia înregistrărilor aerofotogrammetrice, pe care sunt reprezentate elemente de
conţinut cu relevanţă în domeniul securităţii naţionale;
(la data 03-iul-2015 Art. 17, litera H. din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 167/2015 )

h1 ) înregistrările aerofotogrammetrice obţinute cu senzori aeropurtaţi de orice tip care operează în spectrul
electromagnetic, cu rezoluţia spaţială mai mică de 15 cm, şi înregistrările aerofotogrammetrice obţinute cu senzori
aeropurtaţi activi de tip digital care conţin mai mult de 9 puncte/m 2 , pe care sunt reprezentate elemente de conţinut cu
relevanţă în domeniul securităţii naţionale;
(la data 03-iul-2015 Art. 17, litera H. din capitolul II completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 167/2015 )

i) studiile, prospecţiunile geologice şi determinările gravimetrice cu densitate mai mare de un punct pe kilometru pătrat,
prin care se evaluează rezervele naţionale de metale şi minereuri rare, preţioase, disperse şi radioactive, precum şi
datele şi informaţiile referitoare la rezervele materiale, care sunt în competenţa Administraţiei Naţionale a Rezervelor
de Stat;
j) sistemele şi planurile de alimentare cu energie electrică, energie termică, apă şi alţi agenţi necesari funcţionării
obiectivelor clasificate secrete de stat;
k) activităţile ştiinţifice, tehnologice sau economice şi investiţiile care au legătură cu siguranţa naţională ori cu apărarea
naţională sau prezintă importanţă deosebită pentru interesele economice şi tehnico-ştiinţifice ale României;
l) cercetările ştiinţifice în domeniul tehnologiilor nucleare, în afara celor fundamentale, precum şi programele pentru
protecţia şi securitatea materialelor şi a instalaţiilor nucleare;
m) emiterea, imprimarea bancnotelor şi baterea monedelor metalice, machetele emisiunilor monetare ale Băncii
Naţionale a României şi elementele de siguranţă ale însemnelor monetare pentru depistarea falsurilor, nedestinate
publicităţii, precum şi imprimarea şi tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, a bonurilor de tezaur şi a
obligaţiunilor de stat;
n) relaţiile şi activităţile externe ale statului român, care, potrivit legii, nu sunt destinate publicităţii, precum şi
informaţiile altor state sau organizaţii internaţionale, faţă de care, prin tratate ori înţelegeri internaţionale, statul român
şi-a asumat obligaţia de protecţie.
Art. 18
(1) Informaţiile secrete de stat se clasifică pe niveluri de secretizare, în funcţie de importanţa valorilor protejate.
(2) Nivelurile de secretizare atribuite informaţiilor din clasa secrete de stat sunt:
a) strict secret de importanţă deosebită;
b) strict secret;
c) secret.
Art. 19
Sunt împuterniciţi să atribuie unul dintre nivelurile de secretizare a informaţiilor cu prilejul elaborării lor:
a) pentru informaţiile strict secrete de importanţă deosebită:
1. Preşedintele României;
2. preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor;
3. membrii Consiliului Suprem de Apărare a ţării;
4. primul-ministru;
5. membrii Guvernului şi secretarul general al Guvernului;
6. guvernatorul Băncii Naţionale a României;
7. directorii serviciilor naţionale de informaţii;
8. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază;
9. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
10. secretarul general al Senatului şi secretarul general al Camerei Deputaţilor;
11. preşedintele Institutului Naţional de Statistică;
12. directorul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat;
13. alte autorităţi împuternicite de Preşedintele României sau de primul-ministru;
b) pentru informaţiile strict secrete - împuterniciţii prevăzuţi la lit. a), precum şi funcţionarii cu rang de secretar de stat,
potrivit competenţelor materiale ale acestora;
c) pentru informaţiile secrete - împuterniciţii prevăzuţi la lit. a) şi b), precum şi funcţionarii superiori cu rang de
subsecretar de stat, secretar general ori director general, potrivit competenţelor materiale ale acestora.
Art. 20
Orice persoană fizică sau juridică română poate face contestaţie la autorităţile care au clasificat informaţia respectivă,
împotriva clasificării informaţiilor, duratei pentru care acestea au fost clasificate, precum şi împotriva modului în care sa atribuit un nivel sau altul de secretizare. Contestaţia va fi soluţionată în condiţiile legii contenciosului administrativ.
Art. 21
(1) În subordinea Guvernului se organizează Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.
(2) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat organizează evidenţa listelor şi a informaţiilor din această
categorie şi a termenelor de menţinere în nivelurile de clasificare, a personalului verificat şi avizat pentru lucrul cu
informaţiile secrete de stat, a registrelor de autorizări menţionate la art. 10.
Art. 22
(1) Autorităţile publice întocmesc liste proprii cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat în domeniile lor de
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activitate.
(2) Listele cuprinzând informaţiile secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de autorităţile ori de
instituţiile publice, se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
(la data 22-sep-2016 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 656/2016 )
(la data 04-ian-2018 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 936/2017 )
(la data 01-aug-2018 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 540/2018 )
(la data 13-ian-2020 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1000/2019 )
(la data 13-ian-2020 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1001/2019 )
(la data 20-mai-2020 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 387/2020 )
(la data 13-oct-2020 Art. 22, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 847/2020 )

(3) Hotărârile Guvernului privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de stat se comunică Serviciului
Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi, după caz, celorlalte structuri informative cărora le revin,
potrivit legii, sarcini de organizare a măsurilor specializate de protecţie.
Art. 23
(1) Instituţiile deţinătoare de informaţii secrete de stat poartă răspunderea elaborării şi aplicării măsurilor procedurale
de protecţie fizică şi protecţie a personalului care are acces la informaţiile din această categorie.
(2) Măsurile menţionate la alin. (1) vor fi conforme standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate.
Art. 24
(1) Documentele cuprinzând informaţii secrete de stat vor purta pe fiecare pagină nivelul de secretizare, precum şi
menţiunea "personal", când sunt destinate unor persoane determinate.
(2) Prin hotărâre a Guvernului vor fi stabilite regulile de identificare şi marcare, inscripţionările şi menţiunile obligatorii pe
documentele secrete de stat, în funcţie de nivelurile de secretizare, cerinţele de evidenţă a numerelor de exemplare şi a
destinatarilor, termenele şi regimul de păstrare, interdicţiile de reproducere şi circulaţie.
(3) Încadrarea informaţiilor secrete de stat în unul dintre nivelurile prevăzute la art. 15 lit. f), precum şi normele privind
măsurile minime de protecţie în cadrul fiecărui nivel se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(4) Informaţiile clasificate potrivit art. 15 lit. f) pot fi declasificate prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a
emitentului.
(la data 24-mar-2019 Art. 24, alin. (4) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Legea 53/2019 )

(5) Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor
legii, erorilor administrative, limitării accesului la informaţiile de interes public, restrângerii ilegale a exerciţiului unor
drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime.
(6) Nu pot fi clasificate ca secrete de stat informaţiile, datele sau documentele referitoare la o cercetare ştiinţifică
fundamentală care nu are o legătură justificată cu securitatea naţională.
(7) Autorităţile publice care elaborează ori lucrează cu informaţii secrete vor întocmi un ghid pe baza căruia se va
realiza o clasificare corectă şi uniformă a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea.
(8) Ghidul se aprobă personal şi în scris de funcţionarul superior autorizat să clasifice informaţiile secrete de stat.
(la data 22-feb-2016 Art. 24, alin. (8) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul M.16/2016 )

(9) Persoanele autorizate care copiază, extrag sau reproduc în rezumat conţinutul unor documente secrete vor aplica
pe noul document rezultat menţiunile aflate pe documentul original.
(10) Declasificarea ori trecerea la un nivel inferior de clasificare este realizată de persoanele sau autorităţile publice
competente să aprobe clasificarea şi nivelul de secretizare a informaţiilor respective.
(la data 24-mar-2019 Art. 24, alin. (10) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Legea 53/2019 )

Art. 25
(1) Coordonarea generală a activităţii şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat se
realizează de către unitatea specializată din cadrul Serviciului Român de Informaţii.
(2) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de
Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale stabilesc, pentru domeniile lor
de activitate şi responsabilitate, structuri şi măsuri proprii privind coordonarea şi controlul activităţilor referitoare la
protecţia informaţiilor secrete de stat, potrivit legii.
(la data 26-aug-2020 Art. 25, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2020 )

(3) Coordonarea activităţii şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat pentru Oficiul
Central de Stat pentru Probleme Speciale şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat se realizează de structura
specializată a Ministerului Apărării Naţionale.
(4) Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul şi Consiliul Suprem de Apărare a ţării stabilesc măsuri proprii
privind protecţia informaţiilor secrete de stat, potrivit legii. Serviciul Român de Informaţii asigură acestor instituţii
asistenţă de specialitate.
(5) Protecţia informaţiilor nedestinate publicităţii, transmise României de alte state sau de organizaţii internaţionale,
precum şi accesul la informaţiile acestora se realizează în condiţiile stabilite prin tratatele internaţionale sau înţelegerile
la care România este parte.
Art. 26
(1) Pentru reprezentanţele României în străinătate coordonarea activităţii şi controlul măsurilor privitoare la protecţia
informaţiilor secrete de stat se realizează de Serviciul de Informaţii Externe în condiţiile prezentei legi.
(2) Coordonarea şi controlul măsurilor referitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat privind activitatea specifică a
ataşaţilor militari din cadrul misiunilor diplomatice ale României şi a reprezentanţilor militari pe lângă organismele
internaţionale se realizează de către structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale.
Art. 27
Autoritatea Naţională de Securitate exercită atribuţii de reglementare, autorizare şi control privind protecţia
informaţiilor clasificate NATO, în condiţiile stabilite prin lege.
Art. 28
(1) Accesul la informaţii secrete de stat este permis numai în baza unei autorizaţii scrise, eliberate de conducătorul
persoanei juridice care deţine astfel de informaţii, după notificarea prealabilă la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor
Secrete de Stat.
(2) Autorizaţia se eliberează pe niveluri de secretizare, prevăzute la art. 15 lit. f), în urma verificărilor efectuate cu
acordul scris al persoanei în cauză asupra acesteia. Persoanele juridice, cu excepţia celor prevăzute la art. 25 alin. (2)
şi (3), notifică Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat eliberarea autorizaţiei de acces.
(3) Accesul la informaţiile clasificate NATO se face în baza eliberării de către Autoritatea Naţională de Securitate a
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autorizaţiilor şi certificatelor de securitate, după efectuarea verificărilor de securitate de către instituţiile abilitate.
(4) Durata de valabilitate a autorizaţiei este de până la 4 ani; în această perioadă verificările pot fi reluate oricând.
(5) Neacordarea autorizaţiei sau retragerea motivată a acesteia determină de drept interdicţia de acces la informaţii
secrete de stat.
Art. 29
Conducătorii agenţilor economici sau ai altor persoane juridice de drept privat, precum şi persoanele fizice cărora le-au
fost încredinţate informaţii secrete de stat, în cadrul raporturilor de colaborare, au obligaţia să respecte prevederile
legale privind protecţia acestora.
Art. 30
Accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui stat, precum şi al persoanelor apatride la
informaţiile secrete de stat şi în locurile în care se desfăşoară activităţi şi se expun obiecte sau se execută lucrări din
această categorie este permis numai în situaţiile şi în condiţiile stabilite prin tratatele internaţionale la care România este
parte sau prin hotărâre a Guvernului.
CAPIT OLUL III: Informaţii secrete de serviciu
Art. 31
(1) Informaţiile secrete de serviciu se stabilesc de conducătorul persoanei juridice, pe baza normelor prevăzute prin
hotărâre a Guvernului.
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor purta pe fiecare pagină şi menţiunea "personal", când sunt destinate strict
unor persoane anume determinate.
(3) Dispoziţiile art. 28 se aplică în mod corespunzător în domeniul informaţiilor secrete de serviciu.
(4) Neglijenţa în păstrarea informaţiilor secrete de serviciu atrage, potrivit legii penale, răspunderea persoanelor
vinovate.
Art. 32
Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, ai agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi ai altor
persoane juridice de drept public ori privat sunt obligaţi să stabilească informaţiile care constituie secrete de serviciu şi
regulile de protecţie a acestora, să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la păstrarea secretului
de serviciu, potrivit competenţelor, în conformitate cu normele stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Art. 33
Este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor, sunt destinate să
asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea
eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei.
CAPIT OLUL IV: Atribuţiile Serviciului Român de Informaţii
Art. 34
În vederea coordonării activităţii şi exercitării controlului asupra măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate
din sfera sa de competenţă, Serviciul Român de Informaţii are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează, în colaborare cu autorităţile publice, standardele naţionale pentru informaţiile clasificate şi obiectivele de
implementare a acestora;
b) supraveghează acţiunile întreprinse de autorităţile publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi;
c) acordă aviz de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate, întocmite de
autorităţile şi instituţiile publice, regiile autonome şi societăţile comerciale deţinătoare de asemenea informaţii;
d) verifică modul în care sunt respectate şi aplicate normele legale privind protecţia informaţiilor clasificate de către
autorităţile şi instituţiile publice;
e) realizează la faţa locului verificări şi revizuiri de programe care vizează protecţia informaţiilor clasificate;
f) conlucrează cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi cu Autoritatea Naţională de Securitate în
toate problemele privind aplicarea prezentei legi;
g) acordă sprijin pentru stabilirea obiectivelor şi a locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia
informaţiilor clasificate, la cererea conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice, a agenţilor economici şi a
persoanelor juridice de drept privat, şi supune spre aprobare Guvernului evidenţa centralizată a acestora;
h) organizează şi răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de colectarea, transportul şi distribuirea în ţară a corespondenţei
cu caracter secret de stat şi a corespondenţei oficiale cu caracter secret de serviciu;
i) analizează şi stabileşte măsurile în legătură cu reclamaţiile sau cu sugestiile legate de modul în care sunt aplicate
programele de protecţie a informaţiilor clasificate;
j) constată nerespectarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate şi aplică sancţiunile contravenţionale
prevăzute de lege, iar atunci când faptele constituie infracţiuni, sesizează organele de urmărire penală.
Art. 35
Serviciul Român de Informaţii este obligat să informeze Parlamentul şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, anual şi ori
de câte ori se impune, sau la cererea acestor autorităţi, în legătură cu constatările şi concluziile rezultate din activitatea
desfăşurată pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera sa de competenţă.
CAPIT OLUL V: Obligaţii, răspunderi şi sancţiuni
Art. 36
(1) Persoanele fizice cărora le-au fost încredinţate informaţii clasificate sunt obligate să asigure protecţia acestora,
potrivit legii, şi să respecte prevederile programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate.
(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se menţin şi după încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau profesionale, pe
întreaga perioadă a menţinerii clasificării informaţiei.
(3) Persoana care urmează să desfăşoare o activitate sau să fie încadrată într-un loc de muncă ce presupune accesul
la informaţii clasificate va prezenta conducătorului unităţii un angajament scris de păstrare a secretului.
Art. 37
(1) Autorităţile publice, precum şi celelalte persoane juridice care deţin sau cărora le-au fost încredinţate informaţii
secrete de stat sau informaţii secrete de serviciu vor asigura fondurile necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor care le
revin, precum şi luării măsurilor necesare privitoare la protecţia acestor informaţii.
(2) Răspunderea privind protecţia informaţiilor clasificate revine conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ori altei
persoane juridice deţinătoare de informaţii, după caz.
Art. 38
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(1) Informaţiile secrete de stat se transmit, se transportă şi se stochează în condiţiile stabilite de lege.
(2) Este interzisă transmiterea informaţiilor secrete de stat prin cablu sau eter, fără a se folosi mijloace specifice cifrului
de stat sau alte elemente criptografice stabilite de autorităţile publice competente.
Art. 39
(1) Încălcarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă
sau penală, după caz.
(2) Persoanele încadrate în serviciile de informaţii şi siguranţă sau ale armatei, aflate în serviciul relaţiilor externe,
precum şi cele special însărcinate cu protecţia informaţiilor secrete de stat, vinovate de deconspirări voluntare ori de
acte de neglijenţă care au favorizat divulgarea ori scurgerea informaţiilor secrete, îşi pierd irevocabil calitatea.
Art. 40
(1) Contravenţiile la normele privind protecţia informaţiilor clasificate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(2) Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice.
CAPIT OLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 41
(1) În cadrul autorităţilor, instituţiilor publice şi al agenţilor economici care deţin informaţii clasificate se organizează
compartimente speciale pentru evidenţa, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea şi multiplicarea acestora, în
condiţii de siguranţă.
(2) Compartimentele speciale prevăzute la alin. (1) se subordonează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ori
al agentului economic.
Art. 42
În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va stabili
prin hotărâre:
a) clasificările informaţiilor secrete de stat şi normele privind măsurile minime de protecţie în cadrul fiecărei clase;
b) regulile generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul,
transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat;
c) obiectivele, sectoarele şi locurile care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat;
d) obligaţiile şi răspunderile autorităţilor şi instituţiilor publice şi ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice,
pentru protecţia informaţiilor secrete de stat;
e) normele privind accesul la informaţiile clasificate, precum şi procedura verificărilor de securitate;
f) condiţiile de fotografiere, filmare, cartografiere şi executare a unor lucrări de arte plastice în obiective sau locuri care
prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat;
g) regulile privitoare la accesul străinilor la informaţiile secrete de stat;
h) alte norme necesare aplicării prezentei legi.
Art. 43
Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 44
(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 23/1971 privind apărarea secretului de stat în
România, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 157 din 17 decembrie 1971, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.
19/1972 privind unele măsuri în legătură cu apărarea secretului de stat, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 5 din
14 ianuarie 1972, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
(2) Pe aceeaşi dată expresia "secrete de stat" din conţinutul actelor normative în vigoare se va înlocui cu sintagma
"informaţii secrete de stat".
-****Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art.
74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituţia României.
p.PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 248 din data de 12 aprilie 2002
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LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
(la data 27-iul-2005 actul a fost promulgata de Decretul 627/2005 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a infracţiunilor de evaziune fiscală şi a unor infracţiuni aflate în
legătură cu acestea.
Art. 2
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) buget general consolidat - ansamblul tuturor bugetelor publice, componente ale sistemului bugetar, agregate şi
consolidate pentru a forma un întreg;
b) contribuabil - orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică care datorează
impozite, taxe, contribuţii şi alte sume bugetului general consolidat;
c) documente legale - documentele prevăzute de Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Codul vamal, Legea
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi de reglementările elaborate pentru punerea în aplicare a acestora;
d) formulare tipizate cu regim special utilizate în domeniul fiscal - documente legale ale căror tipărire, înseriere şi
numerotare se realizează în condiţiile actelor normative în vigoare;
e) obligaţii fiscale - obligaţiile prevăzute de Codul fiscal şi de Codul de procedură fiscală;
f) operaţiune fictivă - disimularea realităţii prin crearea aparenţei existenţei unei operaţiuni care în fapt nu există;
g) organe competente - organele care au atribuţii de efectuare a verificărilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii,
precum şi organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare.
(la data 23-iun-2010 Art. 2, litera G. din capitolul I modificat de Art. XIV, punctul 1. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

CAPIT OLUL II: Infracţiuni
Art. 3
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie
sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control.
(la data 22-mar-2013 Art. 3 din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 50/2013 )

Art. 4
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a
prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor
financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.
(la data 22-mar-2013 Art. 4 din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 50/2013 )

Art. 5
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani împiedicarea, sub orice formă, a organelor
competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor
financiare, fiscale sau vamale.
(la data 22-mar-2013 Art. 5 din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 50/2013 )

Art. 6
(la data 06-iul-2015 Art. 6 din capitolul II a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 363/2015 )

[textul din Art. 6 din capitolul II a fost abrogat la 20-aug-2015 de Actul din Decizia 363/2015]
Art. 7
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi deţinerea sau
punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim
special.
(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi tipărirea, folosirea,
deţinerea sau punerea în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu
regim special, falsificate.
(la data 01-feb-2014 Art. 7 din capitolul II modificat de Art. 166 din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 8
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi stabilirea cu
rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a
unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate
bugetului general consolidat.
(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi asocierea în
vederea săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1).
(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.
Art. 9
(la data 08-nov-2017 Art. 9 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 23/2017 )

(1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor
drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:
a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor
comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
(la data 22-dec-2008 Art. 9, alin. (1), litera B. din capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 4/2008 )
(la data 25-mai-2017 Art. 9, alin. (1), litera B. din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 25/2017 )

c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori
evidenţierea altor operaţiuni fictive;
(la data 22-dec-2008 Art. 9, alin. (1), litera C. din capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 4/2008 )
(la data 25-mai-2017 Art. 9, alin. (1), litera C. din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 25/2017 )

d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice
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fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
e) executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori
declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în
conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.
(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul
monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani.
(la data 22-mar-2013 Art. 9, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 50/2013 )

(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul
monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
(la data 22-mar-2013 Art. 9, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 50/2013 )

CAPIT OLUL III: Cauze de reducere a pedepselor, interdicţii şi decăderi
(la data 01-feb-2014 capitolul III modificat de Art. 79, punctul 1. din titlul II din Legea 255/2013 )

Art. 10
(la data 08-aug-2012 Art. 10 din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1076/2012 )
(la data 22-dec-2008 Art. 10 din capitolul III a se vedea recurs in interesul legii Decizia 8/2008 )

(1) În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al
judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege
pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.
(la data 01-feb-2014 Art. 10, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 79, punctul 2. din titlul II din Legea 255/2013 )
(la data 08-nov-2016 Art. 10, alin. (1) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 9/2017 )

(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta
lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1).
Art. 11
În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.
Art. 12
Nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale, iar dacă au fost alese, sunt
decăzute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.
CAPIT OLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 13
(1) La data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare pentru vreuna dintre infracţiunile prevăzute de
prezenta lege, instanţa va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii
judecătoreşti definitive.
(2) La primirea dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive de condamnare, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
va face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului.
Art. 14
În cazul în care, ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni, nu se pot stabili, pe baza evidenţelor contribuabilului, sumele
datorate bugetului general consolidat, acestea vor fi determinate de organul competent potrivit legii, prin estimare, în
condiţiile Codului de procedură fiscală.
Art. 15
Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 16
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545
din 29 iulie 2003, cu modificările ulterioare;
b) art. 280 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5
februarie 2003, cu modificările ulterioare;
c) art. 188 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare.
-****Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din
Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE C AMEREI DEPUTAŢILOR,
DAN RADU RUŞANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 672 din data de 27 iulie 2005
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LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate
(la data 29-iul-2005 actul a fost promulgata de Decretul 646/2005 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta lege stabileşte condiţiile în care cetăţenii români îşi pot exercita dreptul la liberă circulaţie în străinătate,
precum şi limitele exercitării acestui drept.
Art. 2
(1) Cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege le este garantat dreptul de a călători în
străinătate, de a emigra şi de a reveni oricând în ţară. Nici o autoritate română nu îi poate interzice, în nici o situaţie,
unui cetăţean român să se reîntoarcă pe teritoriul României.
(2) Cetăţenii români minori pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali, în
condiţiile prezentei legi. În sensul prezentei legi, prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii,
să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.
Art. 3
(1) Limitarea exercitării dreptului cetăţenilor români la liberă circulaţie în străinătate se poate face numai temporar, în
cazurile şi în condiţiile prevăzute în prezenta lege, şi constă în suspendarea sau, după caz, restrângerea exercitării
acestui drept.
(2) Suspendarea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate reprezintă interdicţia temporară de părăsire a
teritoriului României, instituită de drept sau, după caz, de către autorităţile competente, în condiţiile prezentei legi.
Această măsură are caracter individual, cu excepţia situaţiilor în care este instituită prin lege specială, în cazul apariţiei
unor situaţii de natură să o justifice în raport cu necesitatea asigurării apărării ţării sau a securităţii naţionale.
(3) Restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate reprezintă interdicţia temporară de a călători în
anumite state, dispusă de autorităţile competente române, în condiţiile prezentei legi.
(4) Autorităţile competente au obligaţia să informeze în scris, în condiţiile prezentei legi, persoana împotriva căreia s-a
instituit o măsură de limitare a exercitării dreptului de liberă circulaţie, asupra motivelor care au determinat această
măsură, precum şi asupra perioadei pentru care s-a limitat exerciţiul acestui drept.
Art. 4
(1) Pe perioada şederii în străinătate orice cetăţean român are dreptul la asistenţă şi protecţie din partea misiunilor
diplomatice, precum şi a oficiilor consulare ale României.
(2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate au obligaţia să acorde sprijin şi asistenţă, în
condiţiile legii, cu sprijinul instituţiilor competente din ţară, cetăţenilor români aflaţi în dificultate sau care solicită ajutorul
în vederea întoarcerii în ţară, precum şi de a întreprinde toate demersurile necesare pentru informarea cetăţenilor
români asupra apariţiei unor situaţii de natură să le pună în pericol siguranţa ori sănătatea.
(3) Pe baza informaţiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe, organele poliţiei de frontieră sunt obligate să îi
informeze pe cetăţenii români care urmează să călătorească în străinătate asupra apariţiei, pe teritoriile statelor de
tranzit şi de destinaţie, a unor situaţii de natură să le pună în pericol siguranţa ori sănătatea.
Art. 5
Pe perioada şederii lor în străinătate, cetăţenii români au următoarele obligaţii:
a) să respecte legislaţia României şi să nu desfăşoare activităţi de natură să compromită imaginea României ori care să
contravină obligaţiilor asumate de România prin documente internaţionale;
b) să respecte legislaţia statului în care se află, precum şi scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra şi, după
caz, de a rămâne pe teritoriul statului respectiv, în condiţiile stabilite prin legislaţia acestuia sau prin documentele
internaţionale încheiate cu România;
c) să depună toate diligentele în vederea acordării de ajutor cetăţenilor români aflaţi în dificultate pe teritoriul statului pe
care se află, informând cu privire la astfel de situaţii misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din statul
respectiv;
d) în cazul stabilirii reşedinţei sau a domiciliului în străinătate, să informeze cea mai apropiată misiune diplomatică sau
oficiu consular al României;
e) să informeze cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României cu privire la orice schimbare
intervenită în starea lor civilă.
CAPIT OLUL II: Documente de călătorie în străinătate
SECŢ IUNEA 1: T ipuri de documente de călătorie
Art. 6
(1) Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate sunt următoarele:
a) paşaport diplomatic;
b) paşaport de serviciu;
c) paşaport diplomatic electronic;
d) paşaport de serviciu electronic;
e) paşaport simplu;
f) paşaport simplu electronic;
g) paşaport simplu temporar;
h) titlu de călătorie.
(la data 10-aug-2013 Art. 6, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 175/2013 )

(2) Forma şi conţinutul documentelor de călătorie prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Afacerilor Externe.
(la data 17-iul-2009 Art. 6, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 264/2009 )
(la data 19-iul-2016 Art. 6, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 496/2016 )

(3) [textul din Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 10-aug-2013 de Art. I, punctul 2. din Legea
175/2013]
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(4) Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) sunt proprietatea statului român şi fac dovada identităţii, cetăţeniei,
calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate.
(la data 06-aug-2020 Art. 6, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1 din Legea 161/2020 )

(5) Cetăţenii români pot călători în străinătate şi în baza altor documente stabilite prin acordurile internaţionale la care
România sau, după caz, Guvernul României este parte.
(6) Procedura depunerii şi soluţionării cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate, actele care
trebuie prezentate de solicitanţi la depunerea cererilor, precum şi termenele în care se soluţionează acestea se
stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 10-dec-2008 Art. 6 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

Art. 6 1
(1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate
valabile constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii
Europene, precum şi în statele terţe care le recunosc ca document de călătorie.
(2) Regimul juridic al cărţii de identitate, al cărţii de identitate simple şi al cărţii electronice de identitate este cel
prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care
prezenta lege dispune altfel.
(la data 07-aug-2020 Art. 6^1 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. V, punctul 1. din Legea 162/2020 )

Art. 7
[textul din Art. 7 din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 10-dec-2008 de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta
207/2008]
SECŢ IUNEA 1 1: Stocarea datelor persoanei
Art. 7
(1) Datele biometrice incluse în paşapoarte sunt imaginea facială şi impresiunea digitală a două degete.
(2) Datele biometrice prevăzute la alin. (1) sunt folosite numai în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din
Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 din 29 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi
elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004.
(3) Procedura preluării imaginii faciale şi a impresiunilor digitale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.
(4) Sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale următoarele categorii de persoane:
a) minorii sub vârsta de 12 ani;
(la data 10-aug-2013 Art. 7, alin. (4), litera A. din capitolul II, sectiunea 1^1 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 175/2013 )

b) persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.
(la data 10-dec-2008 capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

SECŢ IUNEA 2: Paşaportul diplomatic
Art. 8
(1) Paşaportul diplomatic este documentul de călătorie care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, în condiţiile
prezentei legi, următoarelor categorii de persoane, în scopul facilitării reprezentării de către acestea a intereselor
statului român în străinătate:
a) preşedintele României;
b) preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor;
c) membrii Senatului, membrii Camerei Deputaţilor şi membrii Parlamentului European;
(la data 10-dec-2008 Art. 8, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

d) primul-ministru, membrii Guvernului şi persoanele asimilate miniştrilor;
e) preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale;
f) avocatul poporului şi adjuncţii acestuia;
g) preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
h) membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
i) preşedintele şi vicepreşedinţii Curţii de Conturi;
j) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, adjuncţii acestuia şi persoanele
asimilate acestora;
(la data 06-oct-2016 Art. 8, alin. (1), litera J. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 169/2016 )

k) preşedintele şi preşedinţii de secţie ai Consiliului Legislativ;
l) guvernatorul şi viceguvernatorii Băncii Naţionale a României;
m) preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general, membri ai Prezidiului Academiei Române, precum şi cei ai
academiilor de ramură, înfiinţate în baza unor legi speciale;
(la data 24-mar-2017 Art. 8, alin. (1), litera M. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 13. din Legea 17/2017 )

n) patriarhul, cardinalul, mitropoliţii şi şefii cultelor din România, recunoscute de stat;
o) secretarii de stat şi persoanele asimilate acestora;
p) membrii corpului diplomatic şi consular şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe,
prin detaşare de la alte instituţii, pe funcţii corespunzătoare membrilor corpului diplomatic şi consular;
(la data 10-dec-2008 Art. 8, alin. (1), litera P. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

q) [textul din Art. 8, alin. (1), litera Q. din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 10-dec-2008 de Art. I, punctul 5.
din Ordonanta urgenta 207/2008]
r) ataşaţii militari şi ataşaţii de afaceri interne, ataşaţii pe probleme de muncă, judecătorii sau procurorii de legătură,
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adjuncţii acestora, precum şi funcţionarii superiori din organizaţiile internaţionale şi interguvernamentale;
(la data 10-dec-2008 Art. 8, alin. (1), litera R. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

s) curierii diplomatici;
t) soţul, soţia şi copiii minori ai persoanelor prevăzute la lit. a)-r);
t1 ) copiii aflaţi în întreţinerea persoanelor prevăzute la lit. p) şi r) trimise în misiune oficială în străinătate, precum şi a
soţului ori soţiei acestora, atunci când îi însoţesc în cursul misiunii;
(la data 06-oct-2016 Art. 8, alin. (1), litera T. din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 169/2016 )

u) persoanele trimise în misiune oficială în străinătate, pentru susţinerea unor interese naţionale, pe bază de mandat şi
pe durata acestuia, cu aprobarea ministrului afacerilor externe;
v) foştii şefi ai statului român, foştii preşedinţi ai Senatului şi Camerei Deputaţilor, foştii prim-miniştri şi foştii miniştri ai
afacerilor externe.
(la data 06-oct-2016 Art. 8, alin. (1), litera V. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 169/2016 )

(2) Paşapoartele diplomatice se eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), după cum urmează:
a) la începutul mandatului cu care au fost învestiţi, în cazul celor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), g), i), j), l) şi
m);
b) înaintea primei deplasări care necesită utilizarea paşaportului diplomatic, în cazul celorlalte persoane prevăzute la
alin. (1).
Art. 9
(1) Paşapoartele diplomatice se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea
instituţiilor sau a autorităţilor publice interesate, care achită contravaloarea paşaportului şi precizează scopul şi calitatea
în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate pe baza acestor documente de călătorie.
(la data 20-iul-2018 Art. 9, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 133/2018 )

(2) În cazul în care structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe constată că nu sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute la art. 8, poate refuza eliberarea paşaportului diplomatic, informând în acest sens instituţia
solicitantă.
Art. 10
(1) [textul din Art. 10, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 20-iul-2018 de Art. I, punctul 2. din Legea
133/2018]
(2) [textul din Art. 10, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 20-iul-2018 de Art. I, punctul 2. din Legea
133/2018]
(3) Paşapoartele diplomatice electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii sub
vârsta de 12 ani.
(la data 10-aug-2013 Art. 10, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 175/2013 )

Art. 11
(1) Titularii paşapoartelor diplomatice sunt obligaţi să le predea instituţiei din care fac parte, după cum urmează:
a) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), d), cu excepţia primului-ministru, e), g), i), j), l), m) şi o), precum şi
soţul, soţia şi copiii minori ai acestora, la încheierea mandatului cu care au fost învestite;
b) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f), h), k) şi n), precum şi soţul, soţia şi copiii minori ai acestora, în termen
de 5 zile de la întoarcerea din deplasarea în străinătate care a determinat necesitatea folosirii paşaportului diplomatic.
(la data 10-dec-2008 Art. 11, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. u) sunt obligate să predea paşaportul diplomatic la Ministerul Afacerilor
Externe, în termen de 5 zile de la întoarcerea din deplasarea în străinătate care a determinat necesitatea folosirii
paşaportului diplomatic.
(3) La încetarea calităţii prevăzute la art. 8 alin. (1), titularul sau instituţia din cadrul căreia face parte titularul are
obligaţia să predea paşaportul diplomatic Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării cu excepţia persoanelor
prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. v). În caz contrar, Ministerul Afacerilor Externe procedează la anularea paşaportului în
evidenţele corespunzătoare.
(la data 06-oct-2016 Art. 11, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 169/2016 )

SECŢ IUNEA 3: Paşaportul de serviciu
Art. 12
Paşaportul de serviciu este documentul de călătorie care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, în condiţiile
prezentei legi, următoarelor categorii de persoane:
a) magistraţilor, când călătoresc în misiuni oficiale;
b) prefecţilor şi subprefecţilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, primarilor municipiilor, oraşelor şi
sectoarelor municipiului Bucureşti, când călătoresc în misiuni oficiale;
c) funcţionarilor din aparatul central al administraţiei publice şi ai Parlamentului, când călătoresc în misiuni oficiale;
c1 ) personalului autorităţilor publice care candidează pentru posturi în cadrul unor organizaţii, instituţii şi misiuni
internaţionale, dacă se solicită în mod expres de către acestea din urmă;
c2 ) personalului autorităţilor publice care ocupă funcţii de expert naţional detaşat la instituţiile şi organismele Uniunii
Europene în condiţiile Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii
Europene;
(la data 06-oct-2016 Art. 12, litera C. din capitolul II, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 5. din Legea 169/2016 )

d) personalului tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentanţelor
permanente pe lângă organizaţiile internaţionale, lectorilor trimişi în misiune de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum
şi soţului, soţiei şi copiilor minori ai acestora;
d1 ) copiilor aflaţi în întreţinerea persoanelor prevăzute la lit. d) trimise în misiune oficială în străinătate, precum şi a
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soţului ori soţiei acestora, atunci când îi însoţesc în cursul misiunii;
(la data 06-oct-2016 Art. 12, litera D. din capitolul II, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 6. din Legea 169/2016 )

e) preşedinţilor şi vicepreşedinţilor organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale la nivel naţional, legal constituite, când
călătoresc în misiuni oficiale;
f) preşedinţilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, membre ale Consiliului
Minorităţilor Naţionale, când se deplasează în străinătate în interes de serviciu;
g) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, când călătoresc în străinătate în misiuni oficiale.
Art. 13
(1) Paşapoartele de serviciu se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea
instituţiilor, autorităţilor publice sau organizaţiilor interesate, care achită contravaloarea paşaportului şi precizează
scopul şi calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate în baza acestor documente de călătorie.
(2) Paşapoartele de serviciu electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii sub
vârsta de 12 ani.
(la data 20-iul-2018 Art. 13 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 133/2018 )

Art. 14
(1) Paşapoartele de serviciu pot fi folosite de titularii acestora numai atunci când se deplasează în străinătate în calitate
oficială, în interesul autorităţii sau instituţiei publice din care face parte.
(2) În termen de 5 zile de la întoarcerea în ţară, titularul are obligaţia de a preda paşaportul de serviciu, spre păstrare,
la autoritatea sau instituţia publică din care face parte. Pe cale de excepţie, şeful autorităţii sau instituţiei publice poate
dispune ca paşaportul de serviciu să rămână în posesia titularului atunci când acesta, prin natura activităţii desfăşurate,
se deplasează frecvent în străinătate, cu condiţia ca perioada de şedere pe teritoriul României, între două deplasări, să
nu depăşească 30 de zile.
(3) La încetarea calităţii prevăzute la art. 12 titularul, autoritatea sau instituţia din cadrul căreia face parte titularul are
obligaţia să predea paşaportul de serviciu Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării. În caz contrar, Ministerul
Afacerilor Externe procedează la anularea paşaportului în evidenţele corespunzătoare.
(la data 06-oct-2016 Art. 14, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 169/2016 )

SECŢ IUNEA 4: Paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar
(la data 10-aug-2013 capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 175/2013 )

Art. 15
(1) Paşaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de
prezenta lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.
(2) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la
serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au
domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
(3) În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple
electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor
simple.
(3 1 ) Pentru sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale şi a
altor autorităţi şi instituţii publice şi în vederea coordonării procesului de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor, cererile
pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice pot fi depuse şi soluţionate şi la nivelul Direcţiei Generale de
Paşapoarte.
(la data 20-iul-2018 Art. 15, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 4. din Legea 133/2018 )

(4) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de
exerciţiu, pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române,
prezenţa titularului fiind obligatorie.
(5) [textul din Art. 15, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 4 a fost abrogat la 20-iul-2018 de Art. I, punctul 5. din Legea
133/2018]
(6) În situaţia în care titularul sau reprezentantul legal al acestuia constată faptul că datele înscrise în paşaportul simplu
electronic sunt incomplete sau inexacte, trebuie să sesizeze, după caz, cel mai apropiat serviciu public comunitar
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al
României în străinătate ori, în situaţia prevăzută la alin. (3 1 ), Direcţia Generală de Paşapoarte, urmând ca eliberarea
noului document de călătorie să se facă fără plata contravalorii paşaportului.
(la data 20-iul-2018 Art. 15, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 133/2018 )

Art. 15 1
(1) Paşapoartele simple electronice se eliberează titularului sau reprezentantului legal după achitarea contravalorii
acestora.
(2) Pentru cererile de eliberare a paşapoartelor depuse în ţară, contravaloarea paşapoartelor se achită în contul
Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., prin mandat poştal, prin mijloace de plată online, inclusiv prin
intermediul Sistemului naţional electronic de plată online - SNEP sau prin unităţile bancare cu care Compania Naţională
"Imprimeria Naţională" - S.A. încheie convenţii în acest scop.
(la data 28-nov-2020 Art. 15^1, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 271/2020 )

(3) Serviciile publice comunitare de paşapoarte sunt abilitate să verifice încasarea sumei reprezentând contravaloarea
paşapoartelor, achitată în condiţiile alin. (2), potrivit metodologiei de lucru comune încheiate între Compania Naţională
«Imprimeria Naţională» - S.A. şi Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
(4) Contravaloarea paşaportului simplu electronic achitată eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent se
restituie, la cererea scrisă a plătitorului adresată Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., însoţită de
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documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea acestei cereri, în condiţiile stabilite
de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Cererea şi documentul prin care s-a efectuat plata pot fi
transmise atât în format fizic, cât şi prin mijloace electronice.
(la data 28-nov-2020 Art. 15^1, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 271/2020 )

Art. 16
[textul din Art. 16 din capitolul II, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-iul-2009 de Art. VI din Ordonanta urgenta
207/2008]
Art. 17
(1) Minorilor cetăţeni români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera
circulaţie în străinătate li se eliberează paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii:
a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a
părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care
exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după
caz, a reprezentantului legal ori în temeiul ordonanţei preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii
părinteşti;
(la data 20-iul-2018 Art. 17, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 133/2018 )

b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinţi, al părintelui
supravieţuitor, al părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, al
părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi
irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie
2013 sau, după caz, al reprezentantului legal ori în temeiul ordonanţei preşedinţiale date în condiţiile Legii nr.
134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii
părinteşti.
(la data 20-iul-2018 Art. 17, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 133/2018 )

(1 1 ) Ordonanţele preşedinţiale prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă în mod expres faptul că persoana în favoarea
căreia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului sau de a-şi exprima
acordul în acest sens.
(la data 20-iul-2018 Art. 17, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 9. din Legea 133/2018 )
(la data 20-iul-2018 Art. 17, alin. (1^1) din capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Art. III, alin. (2) din Legea 133/2018 )

(2) Eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minor, în cazul în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la
exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor
prevăzute la art. 17 1 alin. (1) lit. e), se efectuează numai după soluţionarea acestor cazuri de către instanţa de
judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă
pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori prin ordonanţă preşedinţială prin care instanţa a suplinit
acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.
(la data 20-iul-2018 Art. 17, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 133/2018 )

Art. 17 1
(1) Paşaportul simplu temporar se eliberează cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege
şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situaţii:
a) pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic;
b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori
conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată
de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
c) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a
epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai
este posibilă;
d) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că
trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau
pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar
pentru obţinerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17;
f) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că
este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat;
g) în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa
persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.
(2) Paşaportul simplu temporar se eliberează:
a) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), în termenul legal prevăzut pentru eliberarea paşaportului simplu electronic;
b) în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
(3) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedite, după caz, cu documente emise de instituţia care organizează
studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte
perioada şi statul/statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.
(4) Cetăţenii români prevăzuţi la alin. (1) lit. f), care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că
este necesar să îşi continue călătoria în străinătate, trebuie să prezinte documente care să probeze această necesitate.
(5) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. g) trebuie dovedite, după caz, cu documente care să ateste motivele de
sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate.
(6) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se depun la autorităţile prevăzute la art. 15 alin. (2).
Prevederile art. 15 alin. (3), (31 ) şi (6), art. 15 1 , respectiv ale art. 17 se aplică, în mod corespunzător, şi cu privire la
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cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare.
(7) În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exerciţiu, precum şi în cazul persoanelor care, din motive
medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă, cererile
pentru eliberarea paşaportului simplu temporar pot fi depuse, în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de
către autorităţile medicale române ori, după caz, străine, fără ca prezenţa titularului să fie obligatorie.
(8) În situaţii temeinic justificate, pentru minorii aflaţi în străinătate sub o formă de protecţie specială dispusă de
autorităţile locale competente şi care nu deţin documente de identitate sau de călătorie valabile, misiunile diplomatice şi
oficiile consulare ale României eliberează, cu titlu gratuit, paşapoarte simple temporare, la solicitarea autorităţilor
străine competente, în scopul reglementării situaţiei juridice a minorilor în statul de reşedinţă, dacă nu este posibilă
repatrierea acestora.
(9) Costurile aferente producerii şi emiterii paşapoartelor simple temporare eliberate minorilor prevăzuţi la alin. (8)
sunt suportate de statul român prin autorităţile abilitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, pe baza
protocolului încheiat cu producătorul.
(la data 20-iul-2018 Art. 17^1 din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 133/2018 )

Art. 17 2
(1) Cetăţenii români pot deţine, pe lângă un paşaport simplu sau un paşaport simplu electronic valabil, şi un paşaport
simplu temporar, doar în situaţiile prevăzute la art. 17 1 alin. (1) lit. b)-d).
(la data 20-iul-2018 Art. 17^2, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 133/2018 )

(1 1 ) Cetăţenii români pot deţine, concomitent, un paşaport simplu şi un paşaport simplu electronic valabile sau, după
caz, două paşapoarte simple electronice valabile, doar în situaţiile prevăzute la art. 17 1 alin. (1) lit. b) şi c).
(la data 20-iul-2018 Art. 17^2, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 13. din Legea 133/2018 )

(2) Cetăţenii români care sunt, concomitent, titulari ai unui paşaport simplu temporar şi ai unui paşaport simplu sau
paşaport simplu electronic valabil au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea situaţiilor prevăzute la art. 17 1
alin. (1) lit. b)- d) sau la eliberarea unui paşaport simplu electronic, să predea autorităţilor competente paşaportul
simplu temporar.
(la data 10-dec-2008 Art. 17 din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

(3) Cetăţenii români care sunt, concomitent, titulari ai unui paşaport simplu şi ai unui paşaport simplu electronic
valabile sau, după caz, titulari ai două paşapoarte simple electronice valabile, au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la
încetarea situaţiilor prevăzute la art. 17 1 alin. (1) lit. b) şi c), să predea autorităţilor competente unul dintre cele două
paşapoarte valabile deţinute.
(la data 20-iul-2018 Art. 17^2, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 14. din Legea 133/2018 )

Art. 18
(1) Valabilitatea paşapoartelor simple este stabilită după cum urmează:
a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani;
b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani;
c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani.
(2) Valabilitatea paşapoartelor simple electronice este stabilită după cum urmează:
a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani;
(la data 10-aug-2013 Art. 18, alin. (2), litera A. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 175/2013 )

b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani;
(la data 20-iul-2018 Art. 18, alin. (2), litera B. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 133/2018 )

c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.
(la data 20-iul-2018 Art. 18, alin. (2), litera B. din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 16. din Legea 133/2018 )

(3) Valabilitatea paşapoartelor simple temporare este de 12 luni.
(la data 17-iul-2009 Art. 18, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 264/2009 )

(4) Valabilitatea paşapoartelor prevăzute la alin. (1) - (3) încetează de drept la data la care se constată de către
autorităţile competente faptul că sunt deteriorate ori distruse sau, după caz, existenţa în conţinutul acestora a unor
ştersături ori modificări operate fără drept.
(la data 10-dec-2008 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

Art. 19
[textul din Art. 19 din capitolul II, sectiunea 4 a fost abrogat la 10-dec-2008 de Art. I, punctul 15. din Ordonanta
urgenta 207/2008]
Art. 20
(1) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare se păstrează de către
titulari, care au obligaţia de a nu le înstrăina, cu excepţia situaţiilor în care documentele se reţin de autorităţile
competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare străine, în vederea aplicării vizei.
(2) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare ale minorilor care nu au
împlinit vârsta de 14 ani se păstrează de către părinţii acestora, reprezentanţii legali sau, după caz, de către însoţitori,
atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condiţiile prezentei legi.
(3) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare pot fi reţinute numai de
organele de poliţie, autorităţile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, precum
şi de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, doar în cazul în care situaţia o
impune, pentru exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute de lege. În aceste situaţii, autorităţile care reţin paşapoartele
au obligaţia să elibereze titularului o dovadă care să ateste faptul că paşaportul a fost reţinut, precum şi motivele care
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au stat la baza acestei măsuri.
(la data 10-aug-2013 Art. 20, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 175/2013 )

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia de a păstra paşapoartele în condiţii care să nu implice riscul
deteriorării, distrugerii sau pierderii acestora.
(5) În termen de 5 zile de la data pierderii cetăţeniei române în condiţiile legii, titularul paşaportului simplu, al
paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz, părinţii ori reprezentantul legal al
minorului sunt obligaţi să predea documentul de călătorie, în ţară, la oricare dintre serviciile publice comunitare pentru
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României.
(6) Titularii paşapoartelor simple, ai paşapoartelor simple electronice ori ai paşapoartelor simple temporare sau, după
caz, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a preda paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice ori
paşapoartele simple temporare la solicitarea autorităţilor competente prevăzute la alin. (3).
(la data 17-iul-2009 Art. 20, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 264/2009 )

Art. 21
(1) Dacă în urma depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului simplu electronic ori a paşaportului simplu temporar se
constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens, solicitantului i se respinge cererea.
(la data 10-aug-2013 Art. 21, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 175/2013 )

(2) Decizia de respingere a cererii, precum şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului în scris,
în termenul stabilit pentru soluţionarea cererii.
(3) Decizia de respingere a cererii este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004.
SECŢ IUNEA 5: T itlul de călătorie
Art. 22
(1) Titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României
cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, pentru ca titularul să se
întoarcă în ţară.
(la data 20-iul-2018 Art. 22, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 133/2018 )

(2) Minorilor aflaţi în străinătate neînsoţiţi de părinţi li se poate elibera un titlu de călătorie fără acordul acestora, în
vederea întoarcerii în ţară.
(la data 10-dec-2008 Art. 22 din capitolul II, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

Art. 23
Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile şi încetează de drept la data intrării titularului în România.
(la data 20-iul-2018 Art. 23 din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 133/2018 )

Art. 23 1
[textul din Art. 23^1 din capitolul II, sectiunea 5 a fost abrogat la 20-iul-2018 de Art. I, punctul 19. din Legea
133/2018]
Art. 24
Prevederile art. 20 referitoare la obligaţia neînstrăinării şi condiţiile păstrării paşapoartelor simple, a paşapoartelor
simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare se aplică în mod corespunzător şi în cazul titlurilor de călătorie.
(la data 10-dec-2008 Art. 24 din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

SECŢ IUNEA 6: Pierderea, distrugerea şi furtul documentelor de călătorie
Art. 25
(1) Pierderea documentelor de călătorie se declară de îndată de către titular sau, după caz, de către persoanele
prevăzute la art. 20 alin. (2), la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar pentru
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale României.
(la data 10-aug-2013 Art. 25, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 175/2013 )

(2) Distrugerea documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la
art. 20 alin. (2), la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou paşaport.
(3) Furtul documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20
alin. (2), de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriu! statului în care s-a
produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv.
(4) În cazul pierderii, distrugerii sau furtului paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, titularul are obligaţia de a informa
de îndată Ministerul Afacerilor Externe şi, după caz, instituţia din care face parte.
(5) Organele de poliţie române sesizate în legătură cu pierderea sau furtul documentului de călătorie sunt obligate să
elibereze titularului sau persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (2) o adeverinţă care să ateste declararea evenimentului
respectiv.
(la data 10-dec-2008 Art. 25 din capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

Art. 26
(1) Documentele de călătorie găsite, precum şi cele care au aparţinut persoanelor decedate se predau autorităţii
emitente sau celei mai apropiate unităţi de poliţie, care are obligaţia de a le transmite autorităţii emitente.
(2) Documentele de călătorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autorităţile emitente, pot fi restituite
titularilor pentru a fi folosite în continuare, dacă mai sunt valabile şi într-o stare fizică corespunzătoare şi dacă titularilor
nu li s-au eliberat documente noi în locul acestora, în condiţiile prezentei legi.
(la data 10-aug-2013 Art. 26, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 175/2013 )
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(3) Documentele de călătorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autorităţile emitente după eliberarea unui
nou document, pot fi restituite titularilor pentru a fi folosite în continuare, în condiţiile prezentei legi, numai dacă mai
sunt valabile şi într-o stare fizică corespunzătoare şi după anularea documentului de călătorie eliberat în condiţiile art.
27 alin. (1), la solicitarea scrisă a titularului.
(la data 10-aug-2013 Art. 26, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 17. din Legea 175/2013 )

Art. 27
(1) Autorităţile competente pot elibera, la cerere, noi documente de călătorie în locul celor declarate distruse, pierdute
sau furate şi care nu au fost recuperate, numai dacă evenimentul a fost declarat de titular în condiţiile prevăzute la art.
25.
(2) În cazul în care titularul unui document de călătorie eliberat în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau, după caz,
persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) găsesc documentul declarat pierdut ori furat, au obligaţia de a nu-l folosi şi de
a-l depune de îndată la autoritatea emitentă sau, după caz, la instituţia din care fac parte.
(3) Documentul declarat pierdut ori furat, găsit de titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin.
(2), după ce au declarat evenimentul în condiţiile prevăzute la art. 25, dar înainte de a se elibera un nou document,
poate fi folosit în continuare, în condiţiile prezentei legi, numai după ce informează autoritatea emitentă cu privire la
găsirea acestuia.
(3 1 ) Documentul declarat pierdut ori furat, găsit de titular sau de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) după
eliberarea unui nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile prezentei legi, numai după prezentarea la
autorităţile competente a documentului găsit, aflat în termenul de valabilitate şi într-o stare fizică corespunzătoare, şi
după anularea documentului de călătorie eliberat în condiţiile alin. (1), la solicitarea scrisă a titularului.
(la data 10-aug-2013 Art. 27, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 18. din Legea 175/2013 )

(4) Titularul paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz,
persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) au obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit
modificări privind datele de identificare ale titularului ori schimbări majore în fizionomia acestuia.
(la data 10-dec-2008 Art. 27 din capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

CAPIT OLUL III: Exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate
SE C Ţ IU NE A 1: C ondiţiile exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate de către cetăţenii
români
Art. 28
(1) Organele poliţiei de frontieră permit cetăţenilor români care au împlinit vârsta de 18 ani şi minorilor căsătoriţi în
condiţiile legii, care sunt titulari de documente de călătorie valabile, să iasă de pe teritoriul României, dacă nu se află în
una dintre situaţiile de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate.
(2) Cetăţenilor români împotriva cărora s-a dispus măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în
străinătate li se poate permite ieşirea din România numai dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) declară că nu călătoresc în statul/statele cu privire la care s-a instituit această măsură;
b) din documentele de transport nu rezultă faptul că urmează să călătorească în statul/statele cu privire la care s-a
instituit această măsură;
c) punctul de trecere a frontierei în care se prezintă nu este unul situat la frontiera comună cu statul cu privire la care sa instituit această măsură.
(3) În cazul în care se permite ieşirea din România în condiţiile prevăzute la alin. (2), cetăţeanului român i se pune în
vedere de către organele poliţiei de frontieră faptul că, pe perioada deplasării în străinătate, nu are dreptul să
călătorească în statul/statele cu privire la care s-a instituit măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în
străinătate, pe perioada pentru care s-a dispus această restrângere.
(4) Prevederile alin. (2) referitoare la situaţiile în care se permite ieşirea din România a cetăţeanului român împotriva
căruia s-a dispus măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate nu se aplică persoanelor care
se legitimează în punctul de trecere a frontierei cu paşaport diplomatic sau de serviciu, cu excepţia cazurilor prevăzute
la art. 40 lit. a)-c).
(5) Cetăţeanul român împotriva căruia s-a dispus măsura restrângerii exercitării dreptului la libera circulaţie în
străinătate poate călători în statul/statele cu privire la care s-a instituit această măsură numai în situaţii excepţionale,
determinate de motive obiective care necesită prezenţa acestuia în statul respectiv, stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 08-dec-2006 Art. 28, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 96/2006 )

Art. 29
(1) La întoarcerea pe teritoriul României, cetăţenii români au obligaţia să prezinte organelor poliţiei de frontieră
documentele de călătorie în străinătate valabile, emise de autorităţile competente române din ţară sau din străinătate.
(2) Organele poliţiei de frontieră pot permite intrarea pe teritoriul României a cetăţeanului român care se legitimează
cu un document de călătorie emis de autorităţile competente române, a cărui valabilitate a încetat, numai după
efectuarea verificărilor corespunzătoare în evidenţele specifice, cu privire la identitatea şi cetăţenia titularului. În acest
caz durata verificărilor efectuate nu poate depăşi 24 de ore din momentul prezentării solicitantului în punctul de trecere
a frontierei.
(3) În cazul în care persoana care se prezintă în punctul de trecere a frontierei pentru a intra pe teritoriul României
declară că este cetăţean român, dar nu posedă documente eliberate de autorităţile române, valabile sau expirate, care
să ateste identitatea acesteia, organele poliţiei de frontieră efectuează în cel mai scurt timp posibil verificările necesare
pentru stabilirea identităţii şi cetăţeniei persoanei respective.
(4) În situaţia în care persoana prevăzută la alin. (3) este titulară a unui document de călătorie eliberat de un alt stat şi
îndeplineşte condiţiile de intrare pe teritoriul României, potrivit legii, organele poliţiei de frontieră permit intrarea acesteia
în ţară, în calitate de străin, şi o îndrumă totodată să se adreseze Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru clarificarea situaţiei privind cetăţenia română.
(5) Organele poliţiei de frontieră sunt obligate să permită intrarea pe teritoriul României persoanelor prevăzute la alin.
(2) şi (3), de îndată ce stabilesc identitatea acestora, precum şi faptul că sunt cetăţeni români.
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(6) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), în funcţie de intervalul de timp necesar pentru efectuarea verificărilor
corespunzătoare de către organele poliţiei de frontieră, persoana poate fi cazată, cu acordul acesteia, într-un spaţiu
special amenajat în incinta punctului de trecere a frontierei, pus la dispoziţie de administratorul acestuia.
Art. 30
(1) Organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o
persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:
a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de
identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi i se permite
ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia;
(la data 07-aug-2020 Art. 30, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. V, punctul 2. din Legea 162/2020 )

b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de
identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se
permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt
părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să
nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;
(la data 07-aug-2020 Art. 30, alin. (1), litera B. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. V, punctul 2. din Legea 162/2020 )

c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de
identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se
permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă
părintele însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi
irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie
2013;
(la data 07-aug-2020 Art. 30, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. V, punctul 2. din Legea 162/2020 )

d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de
identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se
permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a
ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase
definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de
15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu
privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii
acesteia, precum şi datele de identitate a însoţitorului respectiv.
(la data 07-aug-2020 Art. 30, alin. (1), litera D. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. V, punctul 2. din Legea 162/2020 )

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti
sau, după caz, declarat dispărut, în condiţiile legii, dacă însoţitorul face dovada în acest sens, cu excepţia cazului în care
ambii părinţi se află în această situaţie, când este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b)-d), organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a
minorilor însoţiţi, numai în următoarele situaţii:
a) în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul urmează să
beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi
este pusă în mod grav în pericol, cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de
autorităţile medicale române, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care urmează să se acorde
tratamentul medical respectiv, chiar dacă nu există acordul ambilor părinţi, al celuilalt părinte, al părintelui supravieţuitor
sau al reprezentantului legal;
b) în cazul în care însoţitorul face dovada că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, prin
prezentarea unor documente corespunzătoare, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor
desfăşura aceste studii sau concursuri, chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinţi.
(la data 25-mai-2006 Art. 30, alin. (3), litera B. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 191/2006 )

(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. d) trebuie să cuprindă şi menţiunea dacă minorul urmează să rămână în statul
de destinaţie şi datele de identitate ale persoanei căreia urmează a-i fi încredinţat minorul, precum şi, după caz, datele
de identitate ale persoanei cu care se reîntoarce în România, dacă însoţitorul este o altă persoană decât cea cu care
iese din România.
(la data 06-oct-2016 Art. 30, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 169/2016 )

(5) Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în
condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane.
(6) Organele poliţiei de frontieră vor permite ieşirea din România a minorilor însoţiţi numai dacă se constată că se
respectă informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) şi la alin. (4), referitoare la însoţitor, iar în situaţiile prevăzute la
alin. (3), dacă se constată că ruta aleasă pentru deplasare şi momentul prezentării la ieşirea din ţară se justifică în
raport cu destinaţia, respectiv cu perioada deplasării.
(la data 06-oct-2016 Art. 30, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 169/2016 )

(6 1 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) şi d), declaraţia celuilalt părinte, declaraţia ambilor părinţi sau, după
caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui
supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, privind acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în
străinătate la ieşirea din România, nu este necesară atunci când minorul cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa în
ţara de destinaţie se deplasează însoţit în condiţiile prezentului articol, în această ţară.
(la data 06-oct-2016 Art. 30, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 10. din Legea 169/2016 )
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(7) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) trebuie să fie autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate, de
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în faţa autorităţilor străine, să
îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire
la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a
aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, cu excepţia
celor ce emană dintr-un stat cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, în materie
civilă sau de drept al familiei, care prevăd scutirea de supralegalizare. Declaraţiile trebuie să fie eliberate părţilor în două
duplicate, dintre care un duplicat se păstrează de către însoţitor, iar al doilea duplicat însoţeşte paşaportul minorului.
(la data 06-oct-2016 Art. 30, alin. (7) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 169/2016 )

Art. 31
(1) În situaţia în care organele poliţiei de frontieră constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege
pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia. Dacă minorul nu este însoţit de cel puţin unul
dintre părinţi, vor proceda la informarea imediată a acestora, punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil.
În cazul în care nu este posibilă informarea părinţilor, organele poliţiei de frontieră vor anunţa de îndată Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care va iniţia procedura aplicabilă minorilor neînsoţiţi, potrivit legii.
(2) Organele poliţiei de frontieră vor întrerupe, de asemenea, călătoria minorului, chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la art. 30, în următoarele situaţii:
a) însoţitorul este cetăţean străin şi nu face dovada faptului că are dreptul să se reîntoarcă în România, deşi în
declaraţia părinţilor sau, după caz, a reprezentantului legal se menţionează că minorul se va reîntoarce împreună cu
acelaşi însoţitor;
b) însoţitorul a săvârşit anterior una dintre infracţiunile următoare:
1. omor;
2. infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
3. infracţiuni privitoare la traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
4. lipsire de libertate în mod ilegal;
5. infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;
6. trafic de ţesuturi sau organe umane;
7. infracţiuni de terorism;
(la data 01-feb-2014 Art. 31, alin. (2), litera B. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 167, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

c) însoţitorul este cetăţean străin şi părăseşte teritoriul României ca urmare a unei decizii de îndepărtare de pe teritoriul
României, dispusă în condiţiile legii, cu excepţia cazului în care este părinte al minorului şi există acordul celuilalt părinte,
dat în condiţiile prevăzute la art. 30;
d) însoţitorului sau, după caz, minorului i-a fost limitat, în condiţiile prezentei legi, exerciţiul dreptului la liberă circulaţie în
străinătate pentru statul de destinaţie ori pentru un stat care urmează să fie tranzitat, în perioada în care urmează să
călătorească împreună;
e) însoţitorul nu este persoana căreia i-a fost încredinţată de către instanţă supravegherea minorului, în condiţiile legii
penale;
(la data 01-feb-2014 Art. 31, alin. (2), litera E. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 167, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

f) minorul refuză să iasă din ţară, dacă a împlinit vârsta de 14 ani.
(3) Ieşirea din România a minorilor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului
ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (2)
şi (3), se permite numai după soluţionarea neînţelegerilor de către instanţa de judecată, în condiţiile legii.
(la data 10-dec-2008 Art. 31, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

(4) În vederea constatării de către organele poliţiei de frontieră a situaţiei prevăzute la alin. (2) lit. e), hotărârea
instanţei prin care s-a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate se comunică Poliţiei de Frontieră Română şi
Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi internelor.
(la data 17-iul-2009 Art. 31, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 264/2009 )

Art. 32
(1) Până la preluarea minorului de către părinte sau, după caz, de către o altă persoană, în condiţiile prezentei legi,
însoţitorul prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. d), care călătoreşte în străinătate în condiţiile prezentei legi împreună cu
acesta, are următoarele obligaţii:
a) să acorde îngrijire şi supraveghere minorului pe toată durata deplasării;
b) să nu abandoneze minorul;
c) să nu se încredinţeze minorul altei persoane decât părintelui, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei
prevăzute la art. 30 alin. (4) ori, în cazuri deosebite, autorităţilor străine competente în domeniul acordării de asistenţă
şi protecţie pentru minori;
(la data 06-oct-2016 Art. 32, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 169/2016 )

d) [textul din Art. 32, alin. (1), litera D. din capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 06-oct-2016 de Art. I, punctul 12.
din Legea 169/2016]
e) în cazul dispariţiei minorului pe perioada deplasării în străinătate, să anunţe de îndată autorităţile competente de pe
teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum şi cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu
consular al României, solicitând eliberarea unei adeverinţe în acest sens;
f) să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României,
în cazul apariţiei unei situaţii obiective de natură să întrerupă călătoria minorului;
(la data 06-oct-2016 Art. 32, alin. (1), litera F. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 169/2016 )

g) în cazul în care nu este posibilă încredinţarea minorului persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4), să anunţe imediat
cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, în vederea reunificării familiale a minorului
sau, după caz, să se reîntoarcă în România cu acesta.
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(la data 06-oct-2016 Art. 32, alin. (1), litera G. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 169/2016 )

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-g), misiunea diplomatică sau oficiul consular sesizat are obligaţia de a
informa imediat, direct sau prin intermediul Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe,
atât Inspectoratul General al Poliţiei Române, cât şi Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, în vederea anunţării părinţilor ori a reprezentantului legal al minorului în legătură cu
evenimentul produs.
Art. 33
Minorul care călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul său legal nu poate fi
încredinţat de către acesta unei persoane de pe teritoriul altui stat, atunci când faţă de minor s-a dispus măsura
educativă a libertăţii supravegheate, în condiţiile legii penale.
SECŢ IUNEA 2: Stabilirea domiciliului în străinătate
Art. 34
(1) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate solicita eliberarea unui paşaport simplu electronic
ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, când se află în una dintre următoarele situaţii:
(la data 10-aug-2013 Art. 34, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 175/2013 )

a) a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de
şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
b) a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care
domiciliază pe teritoriul acelui stat;
c) a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
d) a dobândit cetăţenia statului respectiv;
e) a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii,
inclusiv de formare profesională.
(2) Cetăţeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat
membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, eliberat de autorităţile
competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană,
poate solicita eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de
domiciliu în acel stat.
(la data 10-aug-2013 Art. 34, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 175/2013 )

(3) În cazul solicitării unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de
domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în
a cărui rază teritorială a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa, iar, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la
oficiile consulare ale României. În situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (3) şi (4), cererile pentru eliberarea paşaportului
simplu electronic, respectiv a paşaportului simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu pot fi depuse la cel mai
apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.
(la data 10-aug-2013 Art. 34, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 175/2013 )

(4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic cu menţionarea ţării de domiciliu se soluţionează de
serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.
(la data 10-aug-2013 Art. 34, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 175/2013 )

(5) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu se soluţionează, după
caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau de misiunile diplomatice ori
oficiile consulare ale României.
(6) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are obligaţia ca, la înmânarea paşaportului simplu
electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, să predea actul de identitate care
atestă existenţa domiciliului în România, emis de autorităţile române.
(la data 10-aug-2013 Art. 34, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 175/2013 )

(7) Actele necesare, procedura, condiţiile şi termenele de soluţionare a cererilor privind eliberarea paşapoartelor cu
menţionarea ţării de domiciliu se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 10-dec-2008 Art. 34 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

Art. 35
Cetăţeanului român care are domiciliul în străinătate şi solicită autorităţilor competente române eliberarea
documentelor de identitate, de călătorie sau de stare civilă, dar nu poate face dovada cetăţeniei române, i se
eliberează documentele respective, în condiţiile legii, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte,
la cererea acestor autorităţi, faptul că solicitantul este cetăţean român.
Art. 36
(1) Cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 18 ani şi minorului căsătorit cu respectarea legii, care şi-au stabilit
domiciliul în România, li se anulează menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate sau, după caz, paşapoartele
prevăzute la art. 34 şi li se eliberează carte de identitate, în condiţiile legii.
(la data 10-dec-2008 Art. 36, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

(2) Cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate şi a fost returnat în baza unui acord de readmisie sau, după caz,
a fost expulzat de pe teritoriul statului de domiciliu are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în România,
să declare autorităţilor competente locul unde şi-a stabilit domiciliul, în condiţiile legii.
Art. 37
Minorul îşi stabileşte domiciliul în străinătate sau, după caz, în România, în condiţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale altor legi speciale care cuprind reglementări în această materie.
(la data 10-aug-2013 Art. 37 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 175/2013 )
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SECŢ IUNEA 3: Limitarea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate
Art. 38
Restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români poate fi dispusă pentru o
perioadă de cel mult 3 ani numai în condiţiile şi cu privire la următoarele categorii de persoane:
a) [textul din Art. 38, litera A. din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 20-nov-2010 de Art. I, punctul 1. din Legea
206/2010]
b) cu privire la persoana a cărei prezenţă pe teritoriul unui stat, prin activitatea pe care o desfăşoară sau ar urma să o
desfăşoare, ar aduce atingere gravă intereselor României sau, după caz, relaţiilor bilaterale dintre România şi acel stat.
Art. 39
(1) [textul din Art. 39, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 20-nov-2010 de Art. I, punctul 2. din
Legea 206/2010]
(2) În situaţia prevăzută la art. 38 lit. b), măsura se dispune, la solicitarea instituţiei cu competenţe în domeniul
apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale care deţine date ori informaţii cu privire la activitatea pe care persoana o
desfăşoară sau urmează să o desfăşoare în străinătate, de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul
acestei persoane, iar când aceasta are domiciliul în străinătate, de către Tribunalul Bucureşti.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), instanţa se pronunţă, prin hotărâre, în termen de 5 zile de la primirea solicitării
autorităţilor competente şi comunică hotărârea părţilor, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Inspectoratului General al
Poliţiei de Frontieră, precum şi serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple,
competent să elibereze paşaportul simplu persoanei împotriva căreia a fost dispusă măsura.
(la data 20-nov-2010 Art. 39, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 206/2010 )

(4) Hotărârea prevăzută la alin. (3) este supusă apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, la curtea de apel
competentă teritorial. Instanţa se pronunţă în termen de 3 zile de la data primirii cererii.
(5) Hotărârea curţii de apel este supusă recursului, termenul de recurs, precum şi cel de judecată fiind cele prevăzute
la alin. (4).
(6) Exercitarea căilor de atac prevăzute la alin. (4) şi (5) nu suspendă executarea hotărârii instanţei.
(7) Prezenţa procurorului la toate şedinţele de judecată este obligatorie.
(8) [textul din Art. 39, alin. (8) din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 10-dec-2008 de Art. I, punctul 28. din
Ordonanta urgenta 207/2008]
Art. 40
Exercitarea de către o persoană a dreptului la liberă circulaţie în străinătate se suspendă numai în următoarele situaţii:
a) este inculpată într-o cauză penală şi a fost dispusă, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală, cu modificările şi completările ulterioare, instituirea unei măsuri preventive, cu impunerea, după caz, a obligaţiei
de a nu părăsi o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia;
(la data 20-iul-2018 Art. 40, litera A. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 133/2018 )

b) a fost condamnată şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate;
c) este internată într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie;
(la data 01-feb-2014 Art. 40, litera C. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 167, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )

d) nu a respectat măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispusă în condiţiile prezentei
legi.
Art. 41
(1) În vederea punerii în executare de către autorităţile competente a măsurii de suspendare a exercitării dreptului la
liberă circulaţie în străinătate, autorităţile care au dispus măsurile prevăzute la art. 40 lit. a)-c) au obligaţia de a le
comunica autorităţilor competente să elibereze paşaportul, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Inspectoratului General al
Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
(la data 10-aug-2013 Art. 41, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 175/2013 )

(2) Suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate încetează de drept la data la care încetează
măsura dispusă în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 40 lit. a)-c). În cazul în care autorităţile competente dispun
încetarea măsurii înainte de termenul stabilit iniţial, au obligaţia de a comunica acest aspect structurilor competente să
elibereze paşaportul, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră.
(la data 20-iul-2018 Art. 41, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 133/2018 )

Art. 42
(1) În situaţia prevăzută la art. 40 lit. d), măsura se dispune, la solicitarea instituţiei cu competenţe în domeniul
apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, prevăzută la art. 39 alin. (2), de către tribunalul în a cărui rază
teritorială se află domiciliul persoanei împotriva căreia a fost instituită măsura suspendării exercitării dreptului la liberă
circulaţie în străinătate, iar când aceasta are domiciliul în străinătate, de către Tribunalul Bucureşti, pentru o perioadă
care nu poate depăşi 3 ani. Prevederile art. 39 alin. (3)-(7) se aplică în mod corespunzător.
(la data 20-nov-2010 Art. 42, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 206/2010 )

(2) [textul din Art. 42, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 20-nov-2010 de Art. I, punctul 5. din
Legea 206/2010]
Art. 43
Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate cetăţeanului român i se refuză temporar
eliberarea documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1) de către autoritatea competentă să elibereze aceste
documente, iar dacă i-au fost eliberate, îi sunt retrase de către autorităţile competente să pună în executare măsura.
(la data 10-aug-2013 Art. 43 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 175/2013 )

Art. 44
(1) La cererea persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura prevăzută la art. 40, în condiţiile art. 42, instanţa de
judecată care a instituit această măsură poate dispune suspendarea temporară a executării acesteia şi înlocuirea
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acestei măsuri, pentru o perioadă limitată de timp, cu măsura restrângerii dreptului la liberă circulaţie, cu aplicarea
corespunzătoare a prevederilor art. 39 alin. (3)-(7), în următoarele cazuri:
a) persoana urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical care nu este posibil pe
teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol, prezentând documente
doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile medicale române;
b) în cazul decesului în străinătate al soţului sau al unei rude de până la gradul al IV-lea inclusiv;
c) în alte situaţii obiective care necesită prezenţa temporară a persoanei pe teritoriul altui stat, fără de care interesele
legitime ale acesteia sau ale altui cetăţean ar fi în mod grav afectate.
(2) În cazul în care instanţa admite cererea prevăzută la alin. (1), prin hotărârea pe care o pronunţă trebuie să
stabilească perioada exactă, precum şi statul/statele în care persoana poate călători.
(3) Organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din ţară a persoanei prevăzute la alin. (1), în condiţiile prevăzute la art.
28 alin. (2) şi (3), dacă prezintă hotărârea instanţei de judecată, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care se suspendă
temporar executarea măsurii prevăzute la art. 40.
CAPIT OLUL IV: Contravenţii şi infracţiuni
Art. 45
Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravenţională sau administrativă
a persoanei vinovate.
Art. 46
Următoarele fapte constituie contravenţii:
a) nerespectarea obligaţiei de predare a paşapoartelor diplomatice, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1);
b) nerespectarea de către titularii paşapoartelor diplomatice a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2);
c) folosirea paşapoartelor de serviciu în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 14 alin. (1);
d) nerespectarea de către titularii paşapoartelor de serviciu a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (2);
e) nerespectarea de către titularii mai multor paşapoarte sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin.
(2) a obligaţiei de a preda paşaportul simplu temporar, conform art. 17 2 alin. (2), sau, după caz, paşaportul
simplu/paşaportul simplu electronic, conform art. 17 2 alin. (3);
(la data 20-iul-2018 Art. 46, litera E. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 133/2018 )

e1 ) folosirea de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a paşapoartelor care au
încetat să mai fie valabile conform art. 18 alin. (4);
(la data 10-dec-2008 Art. 46, litera E. din capitolul IV completat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

f) nerespectarea de către titularii paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice sau ai paşapoartelor simple
temporare a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1);
(la data 10-aug-2013 Art. 46, litera F. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 175/2013 )

g) nerespectarea condiţiei privind păstrarea paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice sau a paşapoartelor
simple temporare ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani de către părinţi, reprezentanţi legali sau însoţitori,
prevăzută la art. 20 alin. (2);
(la data 10-dec-2008 Art. 46, litera G. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

h) reţinerea paşaportului aparţinând unei persoane, de către alte persoane decât cele autorizate, în condiţiile art. 20
alin. (3);
i) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2) a obligaţiei prevăzute la alin. (4);
j) nerespectarea obligaţiei de a nu folosi paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu
temporar declarat furat ori pierdut, de către persoanele prevăzute la art. 27 alin. (2);
(la data 10-dec-2008 Art. 46, litera J. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

k) folosirea paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar declarat furat ori
pierdut, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 27 alin. (3);
(la data 10-dec-2008 Art. 46, litera K. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

k1 ) nerespectarea de către titular sau persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a obligaţiei prevăzute la art. 27 alin.
(4);
k2 ) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (5) a obligaţiei de predare a paşaportului simplu,
paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar în termen de 5 zile;
k3 ) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (6) a obligaţiei de a preda paşaportul simplu,
paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar autorităţilor prevăzute la art. 20 alin. (3);
(la data 10-dec-2008 Art. 46, litera K. din capitolul IV completat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

l) [textul din Art. 46, litera L. din capitolul IV a fost abrogat la 06-oct-2016 de Art. I, punctul 14. din Legea 169/2016]
m) nerespectarea termenului prevăzut la art. 36 alin. (2) de către persoana returnată / expulzată de pe teritoriul
statului unde îşi stabilise domiciliul;
(la data 10-dec-2008 Art. 46, litera M. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

n) pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1), în mod repetat, întrun interval de 3 ani.
(la data 08-dec-2006 Art. 46, litera N. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 96/2006 )

Art. 47
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 46 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 30 lei la 50 lei, cele prevăzute la lit. a), d),e),g)şi i);
b) cu amendă de la 50 lei la 100 lei, cele prevăzute la lit. b),
c), f), j) şi k);
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c) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, cele prevăzute la lit. m) şi n);
d) [textul din Art. 47, alin. (1), litera D. din capitolul IV a fost abrogat la 06-oct-2016 de Art. I, punctul 15. din Legea
169/2016]
e) cu amendă de la 300 lei la 500 lei, cele prevăzute la lit. e1 ), h), k1 ), k2 )şi k3 ).
(la data 10-dec-2008 Art. 47, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 207/2008 )

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se vor actualiza prin hotărâre a Guvernului.
Art. 48
(la data 09-oct-2018 Art. 48 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 106/2018 )

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către lucrători anume desemnaţi din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor ori, după caz, de către agenţi constatatori anume desemnaţi ai altor instituţii sau autorităţi,
potrivit competenţelor.
Art. 49
Contravenţiilor prevăzute la art. 46 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
Art. 50
[textul din Art. 50 din capitolul IV a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 167, punctul 3. din titlul II din Legea
187/2012]
Art. 51
Fapta persoanei prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) de a fi lăsat minorul într-un alt stat, cu încălcarea obligaţiilor
prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), e) şi g), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau
cu amendă.
(la data 01-feb-2014 Art. 51 din capitolul IV modificat de Art. 167, punctul 4. din titlul II din Legea 187/2012 )

CAPIT OLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 52
[textul din Art. 52 din capitolul V a fost abrogat la 10-aug-2013 de Art. I, punctul 27. din Legea 175/2013]
Art. 53
[textul din Art. 53 din capitolul V a fost abrogat la 10-aug-2013 de Art. I, punctul 28. din Legea 175/2013]
Art. 54
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul
paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare, cu
următoarele excepţii:
a) Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti, cu
modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001;
b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a
condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 177/2002, cu completările ulterioare, şi
Ordinul ministrului de interne nr. 177/2001 pentru stabilirea cuantumului sumei minime în valută liber convertibilă pe
care cetăţenii români trebuie să o deţină la ieşirea din ţară, când călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale
Uniunii Europene sau în alte state, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 28 noiembrie 2001,
care se abrogă la data aderării României la Uniunea Europeană.
Art. 55
(1) Măsurile de suspendare a dreptului de a folosi paşaportul, dispuse în temeiul art. 14 alin. (1) lit. a)-e) din
Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi aflate în curs de executare la data
intrării în vigoare a prezentei legi, rămân în vigoare sau, după caz, încetează după cum urmează:
a) cele dispuse în temeiul art. 14 alin. (1) lit. a)-c) rămân în vigoare în aceleaşi condiţii;
b) cele dispuse în temeiul art. 14 alin. (1) lit. d) încetează de drept;
c) cele dispuse în temeiul art. 14 alin. (1) lit. e) încetează de drept, cu excepţia celor dispuse cu privire la cetăţenii
români returnaţi în baza acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state, care rămân în vigoare pentru o
perioadă de 6 luni, putând fi transformate, înainte de expirarea acestui termen, în măsuri de restrângere a dreptului la
liberă circulaţie în străinătate, în condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (1) şi (3)-(8), precum şi, după caz, la art. 44 din
prezenta lege, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră sau, după caz, a Direcţiei Generale de
Paşapoarte.
(2) Cererile pentru eliberarea sau prelungirea documentelor de călătorie, precum şi cele pentru includerea oricăror
menţiuni în aceste documente, depuse la autorităţile competente înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, se
soluţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997, cu modificările şi completările
ulterioare.
-****Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art.
75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE C AMEREI DEPUTAŢILOR,
DAN RADU RUŞANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 682 din data de 29 iulie 2005
*) În tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi
"paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul
diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".
(la data 10-dec-2008 Actul modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 207/2008 )

*) În tot cuprinsul Legii referirile la "paşaportul simplu", "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu" se consideră
a fi făcute la paşapoartele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri
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de paşapoarte româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001, cu modificările
ulterioare, aflate în uz şi pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate pe toată perioada de valabilitate
înscrisă în paşaport. Aceste paşapoarte se retrag treptat din circulaţie, potrivit solicitărilor cetăţenilor.
Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi menţiunilor efectuate în cuprinsul acestor paşapoarte.
(la data 10-aug-2013 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 175/2013 )
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LEGE nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
(la data 05-dec-2005 actul a fost promulgata de Decretul 1161/2005 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Dispoziţiile prezentei legi se aplică mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, care:
a) intră sau ies de pe teritoriul României, inclusiv în/din zone libere sau antrepozite libere;
b) sunt declarate la autoritatea vamală în vederea plasării sub un regim vamal definitiv sau suspensiv ori în vederea
reexportului;
c) sunt plasate sub un regim vamal suspensiv;
d) se află sub supraveghere vamală, în orice alte situaţii;
e) nu au fost declarate la intrarea sau ieşirea din ţară şi sunt descoperite de autoritatea vamală în timpul controalelor
vamale efectuate potrivit legii;
f) au intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare sau abandon la autoritatea vamală.
Art. 2
(1) Prezenta lege nu se aplică mărfurilor care sunt obiect al dreptului de proprietate intelectuală protejat şi care au fost
fabricate cu consimţământul titularului dreptului, dar se află fără consimţământul acestuia în una dintre situaţiile la care
face referire art. 1.
(2) Prezenta lege nu se aplică mărfurilor la care se referă alin. (1), care sunt fabricate sau sunt protejate de un alt
drept de proprietate intelectuală, în alte condiţii decât cele convenite cu titularul dreptului.
(3) Prezenta lege nu se aplică bunurilor aflate în bagajele călătorilor sau în colete trimise ori primite de persoane fizice
cu caracter necomercial, bunuri care se încadrează în limita permisă de lege pentru a fi scutite de la plata drepturilor de
import şi pentru care nu există indicii materiale că mărfurile ar face parte dintr-un trafic comercial.
Art. 3
(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
1. drept de proprietate intelectuală: dreptul de autor, drepturile conexe, dreptul asupra mărcilor de produs sau de
serviciu protejate, dreptul asupra desenelor şi modelelor industriale, dreptul asupra indicaţiilor geografice, dreptul
asupra brevetelor de invenţie, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protecţie, dreptul asupra soiurilor de plante;
2. drept de autor: dreptul de proprietate intelectuală recunoscut persoanei fizice sau persoanelor fizice care au creat o
operă originală de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul
sau forma concretă de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, ori altor titulari legali, persoane juridice
sau fizice;
3. drepturi conexe: drepturile de proprietate intelectuală, altele decât drepturile de autor, de care beneficiază artiştii
interpreţi sau executanţi pentru propriile interpretări sau execuţii, producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de
înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări, şi organismele de radiodifuziune şi televiziune, pentru propriile
emisiuni şi servicii de programe;
4. marcă de produs sau de serviciu: un semn susceptibil de reprezentare grafică, ce serveşte la deosebirea produselor
ori serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Pot să constituie mărci semnele
distinctive cum ar fi: cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, formele
tridimensionale, respectiv forma produsului sau ambalajul său, combinaţiile de culori, precum şi orice combinaţie a
acestor semne;
5. desen sau model industrial: aspectul nou al unui produs având o funcţie utilitară;
6. indicaţie geografică: denumirea care serveşte la identificarea unui produs originar dintr-o ţară, regiune sau localitate
a unui stat, în cazurile în care o calitate, reputaţie sau alte caracteristici determinante pot fi, în mod esenţial, atribuite
acestei origini geografice;
7. brevet de invenţie: titlu de protecţie care poate fi obţinut pentru orice invenţie, ce are ca obiect un produs sau un
procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca invenţia să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie
susceptibilă de o aplicare industrială;
8. certificat suplimentar de protecţie: titlu de protecţie care poate fi acordat pentru orice produs protejat pe teritoriul
României prin brevet de invenţie în vigoare şi care, înainte de punerea pe piaţă, a fost analizat ca medicament sau ca
produs fitosanitar;
9. brevet de soi: titlu de protecţie care poate fi acordat pentru un soi de plante protejat;
10. titularul dreptului:
a) deţinătorul unui drept de proprietate intelectuală sau reprezentantul său;
b) orice altă persoană autorizată să utilizeze acest drept sau reprezentantul acesteia;
11. mărfuri contrafăcute:
a) orice marfă, inclusiv ambalajul său, care poartă, fără autorizare, o marcă identică ori care nu se deosebeşte în
aspectele sale esenţiale de o marcă de produs sau de serviciu legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă şi care, din
acest motiv, încalcă drepturile titularului acestei mărci;
b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă, autoadeziv, broşură, instrucţiuni de
utilizare sau document de garanţie care poartă un astfel de simbol), chiar dacă este prezentat separat şi care se află în
aceeaşi situaţie cu mărfurile prevăzute la lit. a);
c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, prezentate separat, în aceleaşi condiţii ca şi mărfurile
definite la lit. a);
12. mărfuri pirat: toate copiile fabricate fără consimţământul titularului dreptului sau al persoanei legal autorizate de
acesta în ţara de producere şi care sunt executate, direct ori indirect, după un produs purtător al dreptului de autor sau
al drepturilor conexe ori al unui drept asupra modelelor şi desenelor industriale, dacă realizarea de astfel de copii ar
constitui o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală respectiv;
13. mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală:
a) mărfuri contrafăcute;
b) mărfuri pirat;
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c) mărfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de invenţie sau unui certificat suplimentar de protecţie ori
unei indicaţii geografice sau unui brevet de soi.
(2) Se asimilează mărfurilor prevăzute la alin. (1) pct. 13, după caz, orice tipar sau matriţă destinată ori adaptată
fabricării unor astfel de mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, cu condiţia ca folosirea acestor
tipare sau matriţe să aducă atingere titularului dreptului.
CAPIT OLUL II: Cererea de intervenţie a autorităţii vamale
SECŢ IUNEA 1: Măsuri prealabile depunerii cererii de intervenţie a autorităţii vamale
Art. 4
(1) În cazul în care nu este depusă o cerere de intervenţie sau în perioada de acceptare a acesteia, autoritatea vamală
poate să suspende operaţiunea de vămuire şi/sau să reţină pe o perioadă de 3 zile lucrătoare mărfurile aflate în una
dintre situaţiile la care face referire art. 1, dacă are suspiciunea că aceste mărfuri aduc atingere unui drept de
proprietate intelectuală.
(2) Cu privire la această măsură autoritatea vamală notifică titularului dreptului şi declarantului/deţinătorului
destinatarului mărfurilor, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi.
(3) Termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data la care titularul dreptului a primit notificarea.
(4) Dacă în termenul prevăzut la alin. (1) titularul dreptului nu depune o cerere de intervenţie, autoritatea vamală ridică
măsura de reţinere a mărfurilor şi/sau acordă liberul de vamă, dacă celelalte condiţii legale sunt îndeplinite.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea vamală poate să solicite titularului dreptului informaţii referitoare la
dreptul protejat, înaintea notificării acestuia în legătură cu o posibilă încălcare a unui drept de proprietate intelectuală.
SECŢ IUNEA 2: Depunerea şi analizarea cererii de intervenţie a autorităţii vamale
Art. 5
Pentru intervenţia autorităţii vamale, titularul dreptului depune o cerere scrisă la Autoritatea Naţională a Vămilor, al
cărei model se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.
Art. 6
(1) Cererea de intervenţie trebuie să conţină următoarele informaţii obligatorii:
a) datele de identificare a titularului dreptului;
b) o descriere tehnică exactă şi detaliată a mărfurilor originale, precum şi fotografii ale acestora;
c) orice informaţie specifică pe care titularul o deţine în legătură cu modalitatea de încălcare a dreptului său;
d) numele şi adresa persoanei de contact desemnate de titularul dreptului.
(2) În măsura în care sunt cunoscute, titularul dreptului va furniza orice alte informaţii pe care le deţine, cum ar fi:
a) valoarea mărfurilor originale înainte de taxare;
b) locul unde se află mărfurile sau destinaţia lor;
c) detalii pentru identificarea lotului sau a coletelor;
d) data prevăzută pentru sosirea sau plecarea mărfurilor;
e) mijloace de transport utilizate;
f) ţara sau ţările de fabricaţie şi rutele folosite;
g) diferenţele tehnice între mărfurile originale şi cele susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală;
h) denumirea şi sediul persoanelor juridice autorizate să importe, să exporte sau să distribuie mărfurile.
(3) Cererea de intervenţie va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele documente:
a) declaraţia titularului dreptului că îşi asumă responsabilitatea faţă de toate persoanele implicate, în situaţia în care
acţiunea civilă în justiţie sau plângerea penală nu îşi urmează cursul din cauza unei acţiuni sau omisiuni a titularului
dreptului ori în cazul în care instanţa stabileşte că mărfurile nu aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală; prin
aceeaşi declaraţie, titularul dreptului acceptă să suporte toate costurile ce decurg din păstrarea mărfurilor sub
supraveghere vamală, inclusiv cheltuielile de distrugere a mărfurilor;
b) dovada că este titularul dreptului.
(4) În cazul în care cererea de intervenţie nu conţine informaţiile obligatorii prevăzute la alin. (1) şi documentele
prevăzute la alin. (3), Autoritatea Naţională a Vămilor poate respinge această cerere printr-o decizie motivată în care
se menţionează şi calea de atac; o nouă cerere poate fi depusă numai după completarea sa în mod corespunzător.
(5) Autoritatea Naţională a Vămilor analizează cererea şi comunică decizia sa în scris titularului dreptului, în termen de
30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de intervenţie.
(6) Împotriva deciziei de respingere a cererii de intervenţie a autorităţii vamale titularul dreptului poate formula
plângere la instanţa de contencios administrativ competentă.
(7) Titularul dreptului este obligat ca, în termen de 15 zile de la încetarea protecţiei dreptului de proprietate intelectuală
pe teritoriul României, să înştiinţeze Autoritatea Naţională a Vămilor cu privire la aceasta.
SECŢ IUNEA 3: Acceptarea cererii de intervenţie
Art. 7
(1) În cazul în care Autoritatea Naţională a Vămilor acceptă cererea, stabileşte şi perioada de intervenţie, de până la un
an.
(2) La expirarea acestei perioade şi cu condiţia achitării de către titularul dreptului a tuturor costurilor ce decurg din
prezenta lege, la solicitarea scrisă a acestuia, Autoritatea Naţională a Vămilor poate prelungi perioada de intervenţie cu
cel mult un an.
Art. 8
Prevederile art. 5 şi 6 se aplică în mod corespunzător solicitărilor de prelungire a perioadei de intervenţie.
CAPIT OLUL III: Condiţiile în care se face intervenţia autorităţii vamale
Art. 9
Pe baza cererii de intervenţie acceptate şi, când este cazul, după consultarea titularului dreptului, autoritatea vamală
reţine mărfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi/sau suspendă operaţiunea de
vămuire, notificând în scris această măsură atât titularului dreptului, cât şi declarantului/deţinătorului/destinatarului
mărfurilor.
Art. 10
(1) În cazul în care autoritatea vamală a reţinut mărfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate
intelectuală şi/sau a suspendat operaţiunea de vămuire, mărfurile pot fi distruse, fără să se urmeze procedura
prevăzută la art. 11, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
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a) titularul dreptului informează în scris autoritatea vamală, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării
prevăzute la art. 9, că mărfurile reţinute aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală; în cazul mărfurilor
perisabile, termenul este de 3 zile lucrătoare;
b) titularul dreptului depune la autoritatea vamală, în termenul prevăzut la lit. a), acordul scris al declarantului/
deţinătorului/destinatarului mărfurilor că abandonează aceste mărfuri, în vederea distrugerii; acest acord poate fi
transmis autorităţii vamale direct de către declarantul/ deţinătorul/destinatarul mărfurilor.
(2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se prezumă a fi îndeplinită dacă în termenul prevăzut la alin. (1) lit. a)
declarantul/deţinătorul/destinatarul mărfurilor nu se opune în mod expres, în scris, reţinerii şi/sau suspendării operaţiunii
de vămuire ori distrugerii mărfurilor.
(3) Autoritatea vamală prelevează în mod obligatoriu eşantioane din mărfurile care urmează să fie distruse, conform
reglementărilor vamale, urmând ca acestea să fie păstrate în vederea constituirii de probe în instanţă, dacă va fi cazul.
(4) Cheltuielile de distrugere vor fi suportate de titularul dreptului.
(5) Dacă declarantul/deţinătorul/destinatarul mărfurilor contestă măsura reţinerii şi/sau a suspendării operaţiunii de
vămuire ori se opune distrugerii mărfurilor, se urmează procedura prevăzută la art. 11.
Art. 11
(1) Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind reţinerea mărfurilor şi/sau suspendarea
operaţiunii de vămuire, titularul dreptului nu face dovada formulării unei acţiuni civile în justiţie sau a unei plângeri penale
şi dacă dispoziţiile art. 10 nu sunt aplicabile, autoritatea vamală dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului
de vamă, dacă celelalte condiţii legale sunt îndeplinite.
(2) În cazuri întemeiate, la cererea scrisă a titularului dreptului, Autoritatea Naţională a Vămilor poate prelungi termenul
prevăzut la alin. (1) cu cel mult 10 zile lucrătoare.
(3) În cazul mărfurilor perisabile, susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, perioada la care
se face referire la alin. (1) este de 3 zile lucrătoare, fără posibilitatea de a fi prelungită.
(4) În situaţia în care titularul dreptului formulează o acţiune civilă în instanţă sau o plângere penală, autoritatea vamală
reţine mărfurile până la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă şi irevocabilă.
Art. 12
(1) În cazul mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor asupra desenelor şi modelelor industriale, brevetelor de
invenţie, certificatelor suplimentare de protecţie sau brevetelor de soi, declarantul/ deţinătorul/destinatarul mărfurilor
are posibilitatea de a obţine eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, cu constituirea unei garanţii, dacă
sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) titularul dreptului să fi depus la Autoritatea Naţională a Vămilor dovada formulării unei acţiuni civile în justiţie sau a
unei plângeri penale;
b) să nu se fi dispus pe cale judiciară măsura sechestrării sau indisponibilizării mărfurilor, înainte de expirarea termenului
prevăzut la art. 11;
c) toate formalităţile vamale să fi fost îndeplinite, potrivit legii.
(2) Garanţia prevăzută la alin. (1) trebuie să fie suficientă pentru a proteja interesele titularului dreptului şi se constituie
potrivit normelor de aplicare a prezentei legi; constituirea garanţiei nu aduce atingere altor posibilităţi de acţiune
disponibile titularului dreptului, potrivit legii.
(3) În cazul în care acţiunea civilă în justiţie sau plângerea penală a fost formulată altfel decât din iniţiativa titularului
dreptului asupra desenelor şi modelelor industriale, brevetelor de invenţie, certificatelor suplimentare de protecţie sau
brevetelor de soi, garanţia va fi disponibilizată dacă, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării titularului
dreptului, acesta nu face dovada iniţierii unei proceduri legale privind mărfurile la care face referire alin. (1).
(4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu cel mult 10 zile lucrătoare.
Art. 13
(1) Pentru a se stabili dacă s-a adus atingere unui drept de proprietate intelectuală, autoritatea vamală va comunica
titularului dreptului, la cererea scrisă a acestuia, informaţii privind numele şi adresa declarantului/
destinatarului/deţinătorului mărfurilor, originea şi ţara de expediţie a mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept
de proprietate intelectuală, dacă autoritatea vamală deţine aceste informaţii.
(2) Titularul dreptului care primeşte informaţiile prevăzute la alin. (1) nu le poate utiliza decât în scopul aplicării
prevederilor cuprinse la art. 10-12.
(3) Utilizarea acestor informaţii în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (2) atrage angajarea răspunderii titularului
dreptului şi suspendarea intervenţiei.
(4) Dacă titularul dreptului continuă să încalce obligaţia prevăzută la alin. (2), autoritatea vamală poate refuza
prelungirea perioadei de intervenţie.
Art. 14
(1) Autoritatea vamală va permite titularului dreptului şi declarantului/destinatarului/deţinătorului mărfurilor să
examineze mărfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, pentru care s-a luat măsura
reţinerii şi/sau a suspendării operaţiunii de vămuire.
(2) La solicitarea expresă a titularului dreptului, biroul vamal poate să preleveze eşantioane şi să le pună la dispoziţie
acestuia, numai pentru a fi analizate în scopul utilizării rezultatului analizei în instanţă.
(3) Când eşantioanele nu sunt distruse ca urmare a analizei, titularul dreptului le va returna după efectuarea acesteia,
pe cât posibil înainte de eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă.
(4) Toate cheltuielile şi responsabilităţile legate de analiza acestor eşantioane sunt în sarcina titularului dreptului.
C AP IT O LU L IV: P revederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate
intelectuală
Art. 15
Mărfurile pentru care s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală nu pot intra sau ieşi de pe
teritoriul României ori în/din zonele libere sau antrepozite libere, nu pot fi importate, exportate, reexportate, plasate
sub un regim vamal suspensiv.
Art. 16
(1) Mărfurile prevăzute la art. 15 pot avea următoarele destinaţii:
a) distrugerea, conform normelor legale în vigoare;
b) predarea cu titlu gratuit, în funcţie de natura bunurilor, către instituţii din domeniul ocrotirii sociale, organizaţii sau
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asociaţii nonprofit cu caracter umanitar, asociaţii ori cluburi sportive, instituţii de învăţământ sau persoane fizice care au
avut de suferit de pe urma dezastrelor, dacă există acordul scris al titularului dreptului şi dacă sunt mărfuri apte pentru
consumul sau uzul persoanelor fizice, cu condiţia de a nu fi comercializate.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu exclude valorificarea de către titular a drepturilor sale pe cale judiciară, potrivit
legii.
CAPIT OLUL V: Contravenţii
Art. 17
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) fapta declarantului/destinatarului/deţinătorului mărfurilor de a introduce sau scoate de pe teritoriul României
mărfurile stabilite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală;
b) neîndeplinirea de către titularul dreptului a obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (7);
c) neîndeplinirea obligaţiei de a nu comercializa mărfurile preluate în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. b).
(2) Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).
(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), mărfurile care fac obiectul contravenţiei se confiscă, iar dacă nu mai pot fi
identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora; termenul de prescripţie pentru aplicarea
sancţiunii în cazul acestei contravenţii curge de la data la care se stabileşte, în condiţiile prezentei legi, că mărfurile aduc
atingere unui drept de proprietate intelectuală.
(4) Sancţiunile pot fi aplicate şi persoanelor juridice.
(5) Contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică prin proces-verbal încheiat potrivit prevederilor art. 185 din Legea
nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, pe personalul vamal care,
potrivit atribuţiilor de serviciu, are calitatea de agent constatator al contravenţiilor.
Art. 18
Contravenţiilor prevăzute la art. 17 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
CAPIT OLUL VI: Responsabilitatea autorităţii vamale şi a titularului dreptului
Art. 19
(1) Acceptarea unei cereri de intervenţie nu îndreptăţeşte titularul dreptului să solicite autorităţii vamale o compensaţie
sau daune, în situaţia în care mărfurile prevăzute la art. 1 nu au fost descoperite de autoritatea vamală.
(2) Reţinerea mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală şi/sau suspendarea
operaţiunii de vămuire, în condiţiile prezentei legi, nu angajează răspunderea autorităţii vamale faţă de persoanele care
pot invoca un drept asupra mărfurilor prevăzute la art. 1, pentru eventualele prejudicii suferite de acestea ca rezultat al
intervenţiei autorităţii vamale.
Art. 20
Cheltuielile legate de depozitarea, manipularea şi păstrarea mărfurilor sub supraveghere vamală, precum şi cheltuielile
de distrugere sau alte cheltuieli similiare sunt în sarcina titularului dreptului.
CAPIT OLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 21
(1) Pentru cererile de intervenţie depuse în baza prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, cu modificările ulterioare, perioada
de intervenţie rămâne valabilă până la expirarea termenului aprobat, dacă titularul dreptului depune declaraţia
prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. a).
(2) Măsurile de reţinere a mărfurilor şi de suspendare a operaţiunilor de vămuire iniţiate de autoritatea vamală, potrivit
Legii nr. 202/2000, cu modificările ulterioare, vor fi finalizate potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
Art. 22
Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 23
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor vor pune la dispoziţie
autorităţii vamale informaţiile necesare pentru identificarea drepturilor protejate şi a titularilor acestora.
Art. 24
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 588 din 21 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare.
Art. 25
În termenul prevăzut la art. 24 alin. (1), Autoritatea Naţională a Vămilor va elabora normele de aplicare a prezentei
legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
-****Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din
Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE C AMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NĂSTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1093 din data de 5 decembrie 2005
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LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
(la data 24-iun-2002 actul a fost promulgata de Decretul 505/2002 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile
stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.
(2) Exercitarea profesiei de poliţist implică, prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite.
(3) Statutul special este conferit de îndatoririle şi riscurile deosebite, de portul de armă şi de celelalte diferenţieri
prevăzute în prezentul statut.
Art. 2
(1) Poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor
de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege.
(2) Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.
Art. 3
Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului,
exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi
gradualităţii.
Art. 4
(1) Poliţistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării,
jurământul de credinţă faţă de România, prevederile regulamentelor de serviciu şi să îndeplinească ordinele şi dispoziţiile
legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.
(la data 14-oct-2003 Art. 4, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(2) Poliţistul răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu.
Art. 5
Şefii ierarhici din cadrul Poliţiei Române răspund pentru legalitatea dispoziţiilor date subordonaţilor. Ei sunt obligaţi să
verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de îndeplinire a lor.
Art. 6
Poliţistul beneficiază de drepturi compensatorii acordate potrivit prezentei legi pentru condiţiile speciale şi riscurile pe
care le implică exercitarea profesiei.
Art. 7
Calitatea de poliţist se dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
CAPIT OLUL II: Cariera poliţistului
(la data 21-iun-2016 capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

SECŢ IUNEA 1: Selecţionarea şi pregătirea poliţiştilor
Art. 8
Profesia de poliţist poate fi exercitată numai de către persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile legii.
Art. 9
(1) Poliţiştii provin, de regulă, din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului de Interne.
(2) Ofiţerii de poliţie pot proveni şi din rândul agenţilor de poliţie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai
instituţiilor de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor necesare poliţiei.
(la data 21-iun-2016 Art. 9, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(2 1 ) În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcţiilor de execuţie
vacante pot fi reîncadrate ca poliţişti persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit.
b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din
care au făcut parte.
(2 2 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru reducerea deficitului de poliţişti în structurile Ministerului
Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi
care îndeplinesc condiţiile legale.
(la data 25-feb-2016 Art. 9, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

(3) Pentru unele funcţii pot fi încadraţi direct sau transferaţi din instituţiile publice de apărare şi siguranţă naţională
specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.
(la data 14-oct-2003 Art. 9, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(4) Admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează prin concurs.
(la data 14-oct-2003 Art. 9, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(5) Ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile alin. (2 1 ), (2 2 ) şi (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz.
(la data 25-feb-2016 Art. 9, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

Art. 10
(1) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi la ocuparea funcţiilor de
poliţist în condiţiile art. 9 alin. (2 1 ), (2 2 ) şi (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie,
avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi
următoarele condiţii speciale:
(la data 25-feb-2016 Art. 10, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

a) să fie aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
(la data 21-iun-2016 Art. 10, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 21/2016 )
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b) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de
infracţiuni;
c) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist.
(la data 21-iun-2016 Art. 10, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(1 1 ) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor
Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în
care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
(1 2 ) La concursurile sau examenele prevăzute la art. 9 alin. (5) poate participa orice persoană care îndeplineşte, pe
lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), şi următoarele criterii specifice:
a) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite
de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un
grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.
(1 3 ) Verificarea criteriului specific prevăzut la alin. (1 2 ) lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.
(la data 02-iul-2018 Art. 10, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) În primul an de activitate, poliţistul încadrat direct sau transferat trebuie să urmeze un curs pentru iniţierea în
carieră în instituţiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne.
(la data 21-iun-2016 Art. 10, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(2 1 ) Cursurile pentru iniţierea în carieră sunt programe de formare profesională organizate potrivit specificului
funcţiilor/posturilor Ministerului Afacerilor Interne şi au o durată de cel puţin:
a) 3 luni, pentru poliţistul care a dobândit această calitate în condiţiile art. 9 alin. (2 2 );
b) 4 săptămâni, pentru poliţistul care a dobândit această calitate în condiţiile art. 9 alin. (3).
(la data 21-iun-2016 Art. 10, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(3) Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne,
precum şi persoanele care urmează să ocupe funcţiile de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (2 1 ), (2 2 ) şi (3) nu trebuie să
aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
(la data 25-feb-2016 Art. 10, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

(4) Dacă în perioada desfăşurării activităţii de poliţist sau a studiilor în instituţiile de învăţământ ale Ministerului de
Interne intervine vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 45 alin. (1), se ia măsura destituirii celui în cauză sau a
exmatriculării, după caz. În situaţiile în care elevul, studentul sau poliţistul se află în curs de cercetare penală ori de
judecată, măsura exmatriculării, respectiv cea a destituirii, se ia după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a
instanţei de judecată.
(5) Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii se realizează
potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(la data 02-iul-2018 Art. 10, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 11
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile de specialitate, asigură pregătirea continuă a poliţiştilor pentru
ridicarea nivelului profesional.
(la data 14-oct-2003 Art. 11, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(2) [textul din Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 6. din
Ordonanta urgenta 21/2016]
(3) Formarea profesională continuă a poliţistului, pentru dezvoltarea carierei, se asigură prin:
a) cursuri de capacitate profesională pentru obţinerea gradelor profesionale de: comisar-şef de poliţie, subcomisar de
poliţie sau agent-şef de poliţie;
b) cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă;
c) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, desfăşurate în ţară sau în străinătate.
(la data 21-iun-2016 Art. 11, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

Art. 12
În programele de pregătire a viitorilor poliţişti, elevi sau studenţi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne
se prevăd activităţi specifice pregătirii militare, pentru primul an de studii, fapt ce le asigură, după promovarea acestui
an, echivalarea îndeplinirii serviciului militar obligatoriu.
SE C Ţ IU NE A 2: O bţinerea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade
profesionale
Art. 13
(1) Poliţiştii pot fi debutanţi sau definitivi.
(2) Poliţiştii debutanţi sunt persoanele care ocupă, pe durata perioadei de stagiu, un post în cadrul Poliţiei Române.
Art. 14
(1) Poliţiştii se încadrează în două categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează:
a) categoria A - Corpul ofiţerilor de poliţie - cuprinde ofiţeri de poliţie cu studii superioare;
b) categoria B - Corpul agenţilor de poliţie - cuprinde agenţi de poliţie cu studii liceale sau postliceale cu diplomă.
(2) Categoriile de poliţişti se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:
I. Corpul ofiţerilor de poliţie:
a) chestor general de poliţie;
b) chestor-şef de poliţie;
c) chestor principal de poliţie;
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d) chestor de poliţie;
e) comisar-şef de poliţie;
f) comisar de poliţie;
g) subcomisar de poliţie;
h) inspector principal de poliţie;
i) inspector de poliţie;
j) subinspector de poliţie.
(la data 14-oct-2003 Art. 14, alin. (2), subpunctul I.. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

II. Corpul agenţilor de poliţie:
a) agent-şef principal de poliţie;
b) agent-şef de poliţie;
c) agent-şef adjunct de poliţie;
d) agent principal de poliţie;
e) agent de poliţie.
(3) Gradele profesionale de chestor, comisar-şef şi comisar pot fi obţinute numai de către ofiţeri cu studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Art. 15
(1) Acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de către:
a) Preşedintele României, pentru ofiţerii de poliţie la gradul de chestor de poliţie, chestor principal de poliţie, chestor-şef
de poliţie şi chestor general de poliţie, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor;
b) ministrul afacerilor interne, pentru:
(i)conducătorii unităţilor Ministerului Afacerilor Interne pe care le coordonează direct şi adjuncţii acestora;
(ii)conducătorii unităţilor aparatului central şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi adjuncţii acestora,
la propunerea secretarului de stat/secretarului general care coordonează activitatea structurii în care sunt încadraţi
poliţiştii;
(iii)poliţiştii din unităţile aparatului central şi unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne ai căror conducători nu
au calitatea de ordonatori de credite, la propunerea şefului unităţii;
(la data 02-iul-2018 Art. 15, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

c) inspectorul general al Poliţiei Române pentru poliţiştii din inspectoratul general şi unităţile din subordinea
inspectoratului general ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, precum şi pentru conducătorii
unităţilor subordonate inspectoratului general şi adjuncţii acestora;
(la data 02-iul-2018 Art. 15, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

d) şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care are calitatea de ordonator de credite, pentru poliţiştii din subordine,
alţii decât cei prevăzuţi la lit. b) şi c);
e) şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care exercită competenţe de coordonare şi control metodologic al
serviciilor publice comunitare, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detaşaţi la aceste servicii.
(la data 02-iul-2018 Art. 15, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) [textul din Art. 15, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 10. din
Ordonanta urgenta 89/2003]
Art. 16
(1) Pentru obţinerea gradului profesional următor poliţistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;
(la data 30-iun-2011 Art. 16, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 133/2011 )

b) să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cu calificativul de cel puţin «bine». Anii în care
poliţistului i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intră în calculul stagiului minim în grad.
(la data 30-iun-2011 Art. 16, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 133/2011 )

(1 1 ) Acordarea gradului profesional următor, în cadrul aceleiaşi categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor, în
limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul afacerilor interne.
(la data 21-iun-2016 Art. 16, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(2) Gradul profesional de comisar-şef de poliţie, subcomisar de poliţie sau agent-şef de poliţie poate fi obţinut în urma
absolvirii unui curs de capacitate profesională, organizat pentru respectivul grad profesional.
(la data 21-iun-2016 Art. 16, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(2 1 ) Sunt exceptaţi de la absolvirea cursului prevăzut la alin. (2) ofiţerul de poliţie care a absolvit un curs
postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în domeniul management
sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază, precum şi agentul de poliţie care a absolvit studii superioare.
(2 2 ) Gradul profesional de chestor poate fi obţinut de comisarul-sef de poliţie care a promovat examenul organizat în
acest scop.
(la data 21-iun-2016 Art. 16, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(3) [textul din Art. 16, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 23-apr-2004 de Art. 1, punctul 2. din
Legea 101/2004]
Art. 17
Stagiul minim în gradele profesionale este:
I. Corpul ofiţerilor de poliţie:
a) chestor-şef de poliţie - 2 ani;
(la data 14-oct-2003 Art. 17, subpunctul I.., litera A. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 89/2003
)
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b) chestor principal de poliţie - 2 ani;
c) chestor de poliţie - 2 ani;
d) comisar-şef de poliţie - 3 ani;
e) comisar de poliţie - 3 ani;
f) subcomisar de poliţie - 4 ani;
g) inspector principal de poliţie - 3 ani;
h) inspector de poliţie - 3 ani;
i) subinspector de poliţie - 4 ani.
II. Corpul agenţilor de poliţie:
a) agent-şef de poliţie - 5 ani;
b) agent-şef adjunct de poliţie - 5 ani;
c) agent principal de poliţie - 5 ani;
d) agent de poliţie - 5 ani.
Art. 18
(la data 25-apr-2016 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 172/2016 )

[textul din Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 11. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
Art. 19
[textul din Art. 19 din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 11. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
Art. 20
Poliţistului care şi-a sacrificat viaţa în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu i se acordă post-mortem gradul de
subinspector de poliţie, pentru agenţii de poliţie, şi gradul următor, pentru ofiţerii de poliţie.
Art. 21
(1) Absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii de ordine şi siguranţă publică, respectiv drept,
organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului
Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de
stagiu de 12 luni.
(2) Absolventului şcolii de formare a agenţilor de poliţie i se acordă gradul profesional de agent de poliţie şi este
încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 6 luni.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi absolventului pregătit pentru nevoile Ministerului
Afacerilor Interne la alte instituţii de învăţământ.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), absolventului Institutului Medico-Militar i se echivalează gradul militar cu
gradul profesional, în condiţiile art. 73 alin. (1) şi (2), şi este încadrat într-o funcţie specifică corespunzătoare gradului
profesional deţinut.
(5) Poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) şi absolventului cu diplomă de licenţă al
unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru
Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile
Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
a) sub 5 ani - subinspector de poliţie;
b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;
c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.
(6) Persoanei reîncadrate ca poliţist potrivit art. 9 alin. (2 1 ) i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi
de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.
(7) Încadrarea în funcţie a poliţistului prevăzut la alin. (5) şi reîncadrarea poliţistului prevăzut la alin. (6) se realizează în
condiţiile art. 22 alin. (4).
(8) Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2 2 ) sau (3), i
se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor
absolvite, raportate la cerinţele postului, încadrarea poliţistului se face în funcţia minimă prevăzută de lege
corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din
care face parte şi cu gradul profesional acordat.
(9) Prevederile alin. (8), referitoare la acordarea gradelor profesionale, se aplică şi în cazul poliţistului prevăzut la alin.
(5), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condiţiile alin. (5).
(10) În cazul poliţistului - personal de specialitate medical, perioada de rezidenţiat stabilită potrivit prevederilor legale
se ia în calcul la acordarea gradului profesional.
(11) Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin reîncadrare, încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin.
(2 1 ) sau (2 2 ), nu i se poate modifica raportul de serviciu, prin delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de cel
puţin doi ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.
(12) La expirarea perioadei de stagiu sau de probă, poliţistul susţine examenul de definitivare în profesie. Poliţistului
declarat nepromovat îi încetează raportul de serviciu.
(13) Perioada de stagiu şi perioada de probă constituie vechime în poliţie.
(14) Metodologia privind organizarea perioadei de stagiu şi a perioadei de probă, precum şi cea privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de definitivare în profesie se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(la data 02-iul-2018 Art. 21 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 22
(1) Funcţiile poliţiştilor se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare.
(2) Funcţiile poliţiştilor, după natura lor, sunt de execuţie şi de conducere, iar după nivelul studiilor absolvite sunt funcţii
din categoria A şi funcţii din categoria B.
(3) Fiecare dintre cele două categorii de funcţii se împarte în grade profesionale, conform structurii ierarhice prevăzute
la art. 14.
(4) Poliţiştii se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai
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mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au.
(la data 02-iun-2017 Art. 22, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 118/2017 )

(4 1 ) [textul din Art. 22, alin. (4^1) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 6. din
Ordonanta urgenta 53/2018]
(4 2 ) După definitivarea în profesie, poliţistul este încadrat în funcţie în condiţiile alin. (4).
(la data 02-iul-2018 Art. 22, alin. (4^2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(5) Funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
(6) Pentru motive temeinic justificate, poliţiştii pot fi numiţi, la solicitarea acestora, în funcţii inferioare gradelor
profesionale pe care le au, cu excepţia situaţiilor care decurg din aplicarea art. 27 31 alin. (3) sau art. 27 49 .
(la data 02-iul-2018 Art. 22, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(7) Competenţele emiterii actelor administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de
serviciu al poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.
(la data 30-iun-2011 Art. 22, alin. (7) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 133/2011 )

(8)
[textul din Art. 22, alin. (8) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 17. din
Ordonanta urgenta 21/2016]
Art. 23
(1) La acordarea primului grad profesional, absolventul sau persoana care a dobândit calitatea de poliţist în condiţiile
art. 9 alin. (2 1 ), (2 2 ) şi (3) depune jurământul de credinţă în faţa şefului instituţiei de învăţământ sau, după caz, a
şefului unităţii de poliţie şi în prezenţa a doi poliţişti.
(la data 25-feb-2016 Art. 23, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 3/2016 )

(2) Jurământul de credinţă are următorul conţinut: "Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale
omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să-mi îndeplinesc cu răspundere şi bună credinţă îndatoririle
ce-mi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(3) Jurământul de credinţă se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere.
(4) Jurământul de credinţă este semnat de către absolventul sau poliţistul încadrat direct sau transferat şi, după caz,
de către şeful instituţiei de învăţământ sau de şeful unităţii, precum şi de către poliţiştii asistenţi.
(la data 21-iun-2016 Art. 23, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(5) Jurământul de credinţă este contrasemnat de ministrul de interne, se păstrează la dosarul personal al poliţistului,
iar o copie de pe înscris se înmânează acestuia.
(6) Semnarea jurământului de credinţă presupune şi acordul implicit al poliţistului pentru testarea fidelităţii şi integrităţii
sale profesionale prin efectuarea unor verificări de specialitate, în condiţiile legii.
Art. 24
La acordarea primului grad profesional, la numirea şi eliberarea dintr-o funcţie de conducere, precum şi la încetarea
raporturilor de serviciu, poliţistul este obligat să îşi declare averea, conform legii.
Art. 25
(1) Fiecare poliţist are un dosar personal care cuprinde:
a) documentul de numire în funcţie, documentul de atestare a studiilor şi cel privind depunerea jurământului;
b) documentele privind evaluarea anuală a activităţii acestuia, avansările în funcţii, grade sau categorii, recompensele
acordate, precum şi sancţiunile ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic şi fără discontinuităţi;
(la data 14-oct-2003 Art. 25, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

c) declaraţia de avere şi alte documente, stabilite prin ordin al ministrului de interne.
(2) Se interzice introducerea în dosarul personal al poliţistului a oricăror documente referitoare la opiniile sale politice,
sindicale, religioase sau de orice altă natură.
(3) Poliţistul îşi poate consulta dosarul personal, iar, la cerere, i se vor elibera copii de pe actele existente, care nu
conţin informaţii clasificate, în condiţiile legii.
(la data 14-oct-2003 Art. 25, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 26
(1) Evaluarea activităţii profesionale individuale şi a conduitei poliţistului, denumită în continuare evaluare de serviciu, se
realizează o dată pe an. Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face
evaluarea, iar în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar perioada evaluată este corespunzătoare anului de
învăţământ.
(2) Prin excepţie, evaluarea de serviciu se realizează şi pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), în
următoarele situaţii:
a) la acordarea gradului profesional următor;
b) la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de
zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu;
c) la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de zile
calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. g), h), i)
sau l), al persoanei care are competenţa de a întocmi evaluarea;
d) în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a)-c), atunci când activitatea desfăşurată de poliţist este mai mare de 30
de zile.
(3) Evaluarea de serviciu realizată în condiţiile alin. (1) reprezintă evaluare de serviciu anuală, iar cea realizată în
condiţiile alin. (2) reprezintă evaluare de serviciu parţială.
(4) Poliţistului i se întocmeşte evaluare de serviciu anuală numai dacă perioada de activitate desfăşurată este, cumulat,
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de cel puţin 6 luni inclusiv.
(5) În situaţia în care perioada prevăzută la alin. (4) este rezultatul mai multor perioade de activitate profesională
însumate, evaluate în condiţiile alin. (2), rezultatul evaluării de serviciu anuale se stabileşte pe baza punctajului obţinut
ca medie ponderată a punctajelor obţinute la evaluările de serviciu parţiale.
(la data 22-iul-2016 Art. 26 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 152/2016 )

Art. 26 1
(1) Evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 ianuarie şi 15 februarie din anul următor perioadei evaluate.
(2) În cazul personalului didactic şi didactic auxiliar, evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 octombrie şi 15
noiembrie.
Art. 26 2
(1) Evaluarea de serviciu se întocmeşte de către şeful nemijlocit şi se aprobă de şeful ierarhic al acestuia. Au
competenţe de evaluare a personalului exclusiv şefii care îndeplinesc atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de
comandă, persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi prefecţii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ministrul afacerilor interne întocmeşte şi aprobă evaluarea de serviciu
pentru poliţiştii din instituţiile/unităţile/structurile pe care le coordonează nemijlocit, pentru care are competenţă de
numire.
(3) În cazul poliţiştilor care au calitatea de ataşaţi de afaceri interne sau ofiţeri de legătură, evaluarea de serviciu se
întocmeşte de către şeful structurii care coordonează activitatea acestora şi se aprobă de secretarul de stat
coordonator al activităţilor de reprezentare externă.
(4) Nu poate realiza evaluarea de serviciu persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu poliţistul evaluat;
b) i-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. g), h), i) sau l).
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), evaluarea de serviciu se întocmeşte, respectiv se aprobă, de către persoanele
desemnate, în scris, de şeful unităţii. Dacă şeful unităţii se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), evaluarea de
serviciu se întocmeşte, respectiv se aprobă, de către persoanele desemnate, în scris, de către şeful ierarhic superior al
acestuia.
Art. 26 3
(1) Evaluarea de serviciu se realizează în baza următoarelor criterii:
a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului;
b) legalitatea exercitării competenţelor conferite de funcţie;
c) nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, raportat la cerinţele postului;
d) aptitudini personale şi respectarea normelor de etică şi deontologie aplicabile poliţistului;
e) aptitudini organizatorice sau, exclusiv pentru personalul care îndeplineşte atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de
comandă, capacităţi manageriale demonstrate în îndeplinirea atribuţiilor.
(2) Pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1), în formularul de evaluare de serviciu se prevăd indicatori de
evaluare Pe baza punctajului acordat fiecărui indicator de evaluare se calculează punctajul general
(3) În funcţie de punctajul general obţinut, poliţistului i se acordă unul dintre următoarele calificative: «foarte bine»,
«bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».
(4) Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările şi concluziile evaluării de serviciu şi
calificativul se consemnează în formularul de evaluare de serviciu.
(5) Modelul formularului de evaluare de serviciu se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 26 6 .
Art. 26 4
(1) Rezultatul evaluării de serviciu se aduce la cunoştinţă poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.
(2) Poliţistul nemulţumit de rezultatul evaluării de serviciu poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de
la luarea la cunoştinţă.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), poliţistul a cărui evaluare de serviciu a fost aprobată de ministrul afacerilor
interne se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. în această situaţie, procedura
administrativă prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, nu se mai efectuează.
(4) Contestaţia formulată în condiţiile prevăzute la alin. (2), cu precizarea motivelor contestării şi a argumentelor
corespunzătoare, se depune la secretariatul unităţii din care face parte persoana care a aprobat evaluarea.
(5) Contestaţia, împreună cu formularul de evaluare de serviciu, se înaintează de către şeful care a aprobat evaluarea,
în termen de 3 zile lucrătoare, şefului ierarhic superior al acestuia.
(6) În termen de două zile lucrătoare, şeful ierarhic superior prevăzut la alin. (5) numeşte o comisie de soluţionare a
contestaţiei, formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3, dintre care unul este desemnat
preşedinte. Comisia soluţionează contestaţia în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii.
(7) Modul de soluţionare a contestaţiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei, şi se
aduce la cunoştinţa poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionare.
(8) Poliţistul nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile
legii, în această situaţie, procedura administrativă prealabilă prevăzuta la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, nu se mai efectuează.
Art. 26 5
Calificativul obţinut la evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul unor/pentru organisme interne şi internaţionale se
echivalează cu unul dintre calificativele prevăzute la art. 26 3 alin. (3), potrivit unei proceduri stabilite prin ordinul
prevăzut la art. 26 6 .
Art. 26 6
Metodologia privind evaluarea de serviciu a poliţiştilor se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(la data 22-iul-2016 Art. 26 din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 152/2016 )

Art. 27
(la data 11-iun-2009 Art. 27 din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ghid din 2009 )
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[textul din Art. 27 din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 19. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
SECŢ IUNEA 3: Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului
SUBSECŢIUNEA 1: Norme generale privind modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului
Art. 27 1
(1) Raportul de serviciu al poliţistului se poate modifica prin:
a) delegare;
b) detaşare;
c) participare la misiuni internaţionale;
d) împuternicire pe o funcţie de conducere;
e) transfer;
f) mutare;
g) punere la dispoziţie.
(2) Modificarea raportului de serviciu în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se poate realiza după definitivarea în
profesie, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reorganizarea unităţii.
Art. 27 2
Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept, din iniţiativa sau la cererea sa.
Art. 27 3
În perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului pentru
îngrijirea copilului bolnav ori a copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, precum şi a suspendării, raportul de
serviciu al poliţistului nu poate fi modificat decât din iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia
următoarelor situaţii:
a) ca urmare a desfiinţării postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unităţi;
b) s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, cu excepţia situaţiei în care aceasta a fost pusă în mişcare pentru o
infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul;
c) s-a dispus măsura arestării preventive sau arestului la domiciliu;
d) s-a dispus măsura controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauţiune, cu interdicţia exercitării profesiei.
Art. 27 4
În vederea modificării sau suspendării raportului de serviciu, în cazurile prevăzute de prezenta secţiune, poliţistul se
numeşte într-un stat de organizare, denumit în continuare stat anexă.
Art. 27 5
Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului se dispun sau, după caz, se constată prin act
administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.
SUBSECŢIUNEA 2: Delegarea
Art. 27 6
(1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară de către poliţist a unor activităţi corespunzătoare postului ocupat, în
afara locului său de muncă, în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate. Delegarea se dispune în interesul unităţii în care
este încadrat poliţistul sau în interesul unităţii ierarhic superioare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe perioada delegării, poliţistul poate exercita, cu acordul său scris, alte
activităţi decât cele corespunzătoare postului ocupat, stabilite în actul administrativ de modificare a raporturilor de
serviciu.
(3) Prin excepţie de la alin. (2), în situaţia instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război,
pentru delegarea dispusă în condiţiile prevederilor alin. (2) nu este necesar acordul scris al poliţistului.
(la data 31-mar-2020 Art. 27^6, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 2 completat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta
36/2020 )

Art. 27 7
Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni. Delegarea
pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris
al poliţistului.
SUBSECŢIUNEA 3: Detaşarea
Art. 27 8
(1) Detaşarea poliţistului constă în schimbarea temporară a locului de muncă şi exercitarea atribuţiilor în cadrul altor
unităţi/structuri din Ministerul Afacerilor Interne ori la alte instituţii sau autorităţi publice, la solicitarea acestora. În mod
excepţional şi numai cu acordul scris al poliţistului, prin detaşare se poate schimba şi specificul muncii.
(2) Detaşarea se dispune în interesul unităţii în cadrul căreia poliţistul urmează să îşi desfăşoare activitatea.
(3) Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a poliţistului îi permite exercitarea atribuţiilor şi
responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie numit temporar.
(4) Detaşarea poliţistului se dispune pe un post vacant sau temporar vacant.
Art. 27 9
(1) Detaşarea poate fi dispusă fără acordul poliţistului pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Detaşarea poliţistului pentru
o perioadă de cel mult 12 luni se poate dispune numai cu acordul său.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), detaşarea poliţistului, cu acordul său scris, în cadrul unor autorităţi publice
se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare aplicabile situaţiilor respective.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de
război, detaşarea poate fi dispusă fără acordul poliţistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără a depăşi perioada
pe care s-a instituit starea de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi de război.
(la data 31-mar-2020 Art. 27^9, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 3 completat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta
36/2020 )

*) OUG 36/2020 - Art. VI
Prevederile art. 279 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările
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ulterioare, se aplică, în mod corespunzător, şi detaşărilor aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă.
(la data 31-mar-2020 Art. 27^9, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. VI din Ordonanta
urgenta 36/2020 )

Art. 27 10
(1) Detaşarea poliţistului la instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, la alte
autorităţi şi instituţii publice sau la Corpul Naţional al Poliţiştilor se realizează după numirea în statul anexă constituit în
acest scop.
(2) Detaşarea la instituţii de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională sau la alte autorităţi şi instituţii
publice se poate face, în condiţiile legii, şi fără numirea în statul anexă, situaţie în care unitatea are obligaţia de a
rezerva postul ocupat de către poliţist anterior detaşării.
Art. 27 11
Încetarea detaşării realizată potrivit art. 27 10 alin. (1) determină revenirea poliţistului în unitatea din care a plecat, în
vederea numirii în funcţie potrivit art. 27 31 .
SUBSECŢIUNEA 4: Dispoziţii comune privind delegarea şi detaşarea
Art. 27 12
Poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) graviditate;
b) îşi creşte singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat/ avizat de structurile medicale ale Ministerului Afacerilor
Interne, face contraindicată delegarea sau detaşarea, raportat la atribuţiile de serviciu şi condiţiile de muncă specifice
locului de muncă unde este detaşat/delegat;
d) este singurul întreţinător al familiei;
e) alte motive personale temeinic justificate.
Art. 27 13
Delegarea, respectiv detaşarea încetează în următoarele situaţii:
a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;
b) desfăşurarea activităţii care a impus delegarea, respectiv detaşarea nu mai este necesară;
c) şeful unităţii în care este încadrat poliţistul îşi retrage acordul cu privire la detaşarea poliţistului;
d) la cererea poliţistului, când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 27 12 .
SUBSECŢIUNEA 5: Participarea la misiuni internaţionale
Art. 27 14
(1) Participarea poliţistului la o misiune internaţională care presupune desfăşurarea altor activităţi decât cele
corespunzătoare postului se realizează după numirea în statul anexă constituit în acest scop.
(2) Încheierea misiunii internaţionale determină revenirea poliţistului în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în
funcţie potrivit art. 27 31 .
SUBSECŢIUNEA 6: Împuternicirea
Art. 27 15
(1) Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a atribuţiilor unei funcţii de conducere, pe un post
vacant sau pe un post temporar vacant al cărui titular este împuternicit pe o altă funcţie de conducere ori nu este
prezent în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv, cu excepţia perioadei concediului de odihnă.
(2) Poate fi împuternicit poliţistul care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute în fişa postului, nu este cercetat
disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.
(3) Pe perioada împuternicirii, poliţistul beneficiază, după caz, şi de drepturile care se cuvin poliţistului detaşat.
Art. 27 16
(1) Poliţistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii
poate fi dispusă, cu acordul poliţistului, pentru maximum 6 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea şi
desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului.
(2) În cazul postului de conducere temporar vacant, împuternicirea se poate dispune până la încetarea situaţiei care a
condus la vacantarea temporară a postului.
Art. 27 17
Împuternicirea încetează în următoarele situaţii:
a) la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;
b) la ocuparea postului;
c) la revenirea titularului postului;
d) la solicitarea scrisă a poliţistului împuternicit;
e) la iniţiativa persoanei care a dispus-o.
SUBSECŢIUNEA 7: Transferul
Art. 27 18
(1) Transferul poliţistului se realizează, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, la instituţiile de apărare, ordine
publică şi securitate naţională.
(2) Transferul se realizează:
a) în interesul serviciului, cu acordul poliţistului;
b) la cererea poliţistului, cu acordul conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1).
SUBSECŢIUNEA 8: Mutarea
Art. 27 19
Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeaşi
localitate sau din altă localitate, cu acordul şefului unităţii în care este încadrat, precum şi al şefului unităţii în care
urmează să se mute, în următoarele situaţii:
a) în interesul serviciului;
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b) la cererea poliţistului.
Art. 27 20
Mutarea în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al poliţistului.
SUBSECŢIUNEA 9: Punerea la dispoziţie
Art. 27 21
(1) Poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie, în vederea numirii într-o funcţie prin aplicarea prevederilor art.
27 31 , în următoarele situaţii:
(la data 02-iul-2018 Art. 27^21, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta
53/2018 )

a) ca urmare a desfiinţării efective a postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a
unei unităţi;
(la data 02-iun-2017 Art. 27^21, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea
118/2017 )

b) când nu poate fi repus în funcţia deţinută anterior, la încetarea motivului numirii într-un stat anexă;
c) ca urmare a clasării «apt limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară, atunci când nu mai poate îndeplini
atribuţiile funcţiei deţinute;
d) când nu sunt acordate sau când sunt retrase de către autorităţile competente avizele, autorizaţiile sau atestările
necesare exercitării funcţiei;
(la data 02-iun-2017 Art. 27^21, alin. (1), litera D. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea
118/2017 )

e) când un alt poliţist este repus în funcţia deţinută anterior, potrivit art. 27 29 sau ca urmare a reintegrării, prin
hotărâre judecătorească definitivă;
f) la solicitarea motivată, în scris, a poliţistului;
(la data 02-iul-2018 Art. 27^21, alin. (1), litera F. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta
urgenta 53/2018 )

(2) Poliţistul este pus la dispoziţie când faţă de acesta s-a pus în mişcare acţiunea penală, cu excepţia situaţiei în care
acţiunea penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul.
(3) Punerea la dispoziţie în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) şi alin. (2) se constată la data luării la
cunoştinţă a respectivelor situaţii.
(4) Poliţistul este pus la dispoziţia unităţii din care face parte sau, cu acordul lui, la dispoziţia altei unităţi.
Art. 27 22
Situaţia poliţistului pus la dispoziţie se soluţionează astfel:
a) pentru poliţistul prevăzut la art. 27 21 alin. (1), în termen de cel mult 6 luni, care poate fi prelungit cu încă cel mult 6
luni, cu aprobarea ministrului afacerilor interne;
b) pentru poliţistul prevăzut la art. 27 21 alin. (2), atunci când se dispune clasarea, renunţarea la urmărirea penală,
achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal.
Art. 27 23
(1) Pe perioada punerii la dispoziţie, poliţistul îndeplineşte acele sarcini şi atribuţii stabilite în scris de şeful unităţii,
comunicate sub semnătură.
(2) În situaţia în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acestuia i se stabilesc sarcini şi
atribuţii de serviciu care nu sunt de natură a impieta buna desfăşurare a procesului penal.
(3) Poliţistul pus la dispoziţie beneficiază de drepturile băneşti prevăzute de legislaţia privind salarizarea poliţiştilor aflaţi
în această situaţie, precum şi de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.
SUBSECŢIUNEA 10: Suspendarea
Art. 27 24
Suspendarea raportului de serviciu are ca efect suspendarea îndeplinirii atribuţiilor de către poliţist.
Art. 27 25
(1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;
b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei;
c) îndeplineşte o funcţie de conducere salarizată în cadrul organizaţiilor sindicale, constituite potrivit legii;
d) este numit într-o funcţie în cadrul cabinetului demnitarului, în afara Ministerului Afacerilor Interne;
e) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) a fost instituită carantina, în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor în care carantina se instituie la locul de muncă sau în
care activitatea profesională se desfăşoară, pe perioada carantinei, de la domiciliu sau telemuncă.
(la data 31-mar-2020 Art. 27^25, alin. (1), litera F. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 10 modificat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta
urgenta 36/2020 )

g) forţă majoră;
h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de
expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor
indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
(2) Perioada în care raportul de serviciu al poliţistului este suspendat potrivit prevederilor alin. (1) lit. c) constituie
vechime în serviciu. Pentru această perioadă funcţiile de conducere din organizaţia sindicală se echivalează cu funcţiile
prevăzute în legislaţia privind salarizarea poliţiştilor, în vederea deschiderii drepturilor de pensie ca poliţist.
(3) Echivalarea funcţiilor, potrivit alin. (2), se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea organizaţiei
sindicale şi cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
(4) Drepturile reglementate de prezenta lege, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), d)-f), i), j) şi l)-n)
şi art. 31, se acordă, potrivit condiţiilor legale în vigoare, poliţistului aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c).
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(la data 02-iul-2018 Art. 27^25 din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 10 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 27 26
(1) Raportul de serviciu al poliţistului se poate suspenda, la iniţiativa sa, în următoarele situaţii:
a) pentru efectuarea concediului de creştere a copilului;
b) pentru desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale;
c) însoţeşte soţul trimis în misiune permanentă în străinătate, în condiţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului
diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii.
(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a poliţistului, pentru un interes personal legitim, în alte
cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 ani.
Art. 27 27
(1) Încetarea suspendării are loc la data prevăzută în actul administrativ, emis în acest scop.
(2) În situaţia în care în actul administrativ de suspendare nu este prevăzută perioada suspendării, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data încetării motivului care a determinat suspendarea, poliţistul este obligat să informeze în scris
despre acest fapt unitatea din care face parte.
(2 1 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în situaţia instituirii, după caz, a stării de urgenţă, de asediu, de
mobilizare şi pe timp de război, şeful unităţii poate dispune, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de specificul
activităţilor şi necesităţile unităţii, încetarea suspendării dispusă în condiţiile art. 27 25 alin. (1) lit. c), d) şi i) ori ale art.
27 26 alin. (1) lit. b) şi alin. (2). În această situaţie, poliţistul este obligat să se prezinte la unitatea în care este încadrat,
în cel mai scurt timp posibil.
(la data 31-mar-2020 Art. 27^27, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 10 completat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta
36/2020 )

(3) Emiterea unui aviz psihologic de către un psiholog cu atribuţii de exercitare a actului psihologic în unităţile
Ministerului Afacerilor Interne, în situaţia prevăzută la art. 27 25 lit. h), constituie motiv de încetare a suspendării.
Art. 27 28
(1) Poliţistul aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 27 25 art. 27 26 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) se numeşte întro funcţie identică în statul anexă constituit în acest scop. La încetarea suspendării, poliţistul este numit în funcţie potrivit
art. 27 31 .
(2) În situaţia suspendării raportului de serviciu pentru efectuarea concediului de creştere a copilului, unitatea are
obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior suspendării.
(3) Poliţistului suspendat i se retrag lucrările, armamentul şi echipamentele care i-au fost repartizate în vederea
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
SUBSECŢIUNEA 11: Dispoziţii comune privind punerea la dispoziţie şi suspendarea
Art. 27 29
Atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea
aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, poliţistul este repus în funcţia deţinută şi în toate
drepturile avute la data punerii la dispoziţia sau suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe
perioada punerii la dispoziţie sau suspendării.
Art. 27 30
(1) Atunci când s-a dispus condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea
executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracţiune săvârşită din culpă care nu este în legătură cu serviciul,
menţinerea în activitate a poliţistului se analizează la nivelul unităţii din care acesta face parte.
(2) În situaţia aprobării menţinerii în activitate, poliţistul este numit în funcţie potrivit art. 27 31 .
SUBSECŢIUNEA 12: Numirea în funcţie şi recunoaşterea unor drepturi
Art. 27 31
Ordinea de prioritate în vederea numirii în funcţie este următoarea:
a) în funcţia ocupată anterior, corespunzătoare postului ocupat, dacă este vacant, caz în care acordul poliţistului nu
mai este necesar;
(la data 02-iun-2017 Art. 27^31, litera A. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 12 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 118/2017 )

b) într-o funcţie similară, în unitatea din care face parte;
c) într-o funcţie similară, în altă unitate;
d) într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în unitatea din care
face parte;
e) într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei ocupate anterior, în altă unitate;
f) într-o funcţie inferioară gradului profesional deţinut, în unitatea din care face parte;
g) într-o funcţie inferioară gradului profesional deţinut, în altă unitate.
(2) În vederea numirii în funcţie, poliţistului i se prezintă funcţiile vacante în ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1).
Dacă poliţistul nu îşi exprimă acordul pentru una dintre funcţiile prezentate, procedura se repetă, o singură dată.
(3) În situaţia în care nu se realizează numirea în funcţie după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), poliţistul
este numit, fără acordul său, într-o funcţie potrivit ordinii de priorităţi prevăzute la alin. (1), în aceeaşi unitate sau într-o
unitate din aceeaşi localitate.
(4) Pe parcursul procedurii de numire în funcţie, la cerere, poliţistul poate fi numit direct în oricare dintre funcţiile
vacante prevăzute la alin. (1).
(la data 02-iul-2018 Art. 27^31 din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 12 completat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 27 32
(1) Perioada în care un poliţist a exercitat atribuţiile unei funcţii de conducere prin împuternicire constituie vechime în
funcţii de conducere.
(2) Perioada suspendării raporturilor de serviciu nu constituie vechime în serviciu, cu excepţia situaţiei când prin lege se
dispune altfel.
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SECŢ IUNEA 4: Ocuparea posturilor vacante
Art. 27 33
Postul vacant se ocupă de poliţistul care îndeplineşte condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi
condiţiile prevăzute de prezenta secţiune.
Art. 27 34
Postul de execuţie vacant se ocupă prin:
a) numirea absolventului instituţiei de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne sau care pregăteşte personal pentru
nevoile Ministerului Afacerilor Interne;
b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului;
c) concurs sau examen, după caz, în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2), (2 1 ), (2 2 ) şi (3).
(la data 02-iun-2017 Art. 27^34, litera C. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 118/2017 )

Art. 27 35
(1) Postul de conducere vacant se ocupă prin:
a) concurs sau examen, după caz;
b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului, când funcţia este prevăzută cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior
celui anterior deţinut;
c) numire directă pe acelaşi post sau, cu acordul scris al poliţistului, pe un post prevăzut cu coeficient de ierarhizare
egal sau inferior celui anterior deţinut;
(la data 02-iun-2017 Art. 27^35, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 118/2017 )

c1 ) numire directă a poliţistului pe o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau pe o funcţie de conducere
la cabinetul demnitarului, prevăzute a fi încadrate cu poliţişti, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit
competenţelor stabilite prin lege.
(la data 02-iul-2018 Art. 27^35, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

d) alte cazuri prevăzute de lege.
(2) Numirea directă prevăzută la alin. (1) lit. c) poate fi aplicată în următoarele situaţii:
a) ca urmare a reorganizării unităţii;
b) ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă, a altui poliţist în funcţia de conducere ocupată;
c) la încetarea numirii în statul anexă, dacă anterior poliţistul a ocupat o funcţie de conducere;
d) ca urmare a punerii la dispoziţie în condiţiile art. 27 21 alin. (1) lit. f).
(la data 02-iul-2018 Art. 27^35, alin. (2), litera D. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(3) În perioada ocupării funcţiei prevăzute la alin. (1) lit. c1 ), poliţistul exercită atribuţiile stabilite în fişa postului, potrivit
legii, de ministrul afacerilor interne sau, după caz, de demnitar.
(la data 02-iul-2018 Art. 27^35, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 27 36
(1) În vederea ocupării postului vacant prin concurs sau examen, se constituie comisie de concurs şi comisie de
soluţionare a contestaţiilor. În cadrul comisiei de concurs pot funcţiona subcomisii.
(2) Comisia de concurs prevăzută la alin. (1) se alcătuieşte dintr-un număr impar de membri. Aceştia au funcţia cel
puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, iar cel puţin unul dintre membri are studiile de specialitate
cerute pentru ocuparea postului scos la concurs.
(3) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi desemnarea secretarilor acestora se stabilesc
prin ordin/dispoziţie emise potrivit competenţelor.
(4) Concursul se organizează de către unitatea în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant sau de
eşaloanele superioare/unităţile care asigură coordonarea metodologică a structurilor în care se regăsesc posturile.
(5) Concursul se poate organiza şi pentru ocuparea mai multor posturi vacante din aceeaşi specialitate.
Art. 27 37
(1) Anunţul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afişează la sediul unităţii şi se publică prin grija
compartimentului de resurse umane, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, pe pagina
de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă.
(2) Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant care presupune desfăşurarea activităţii sub o altă identitate
decât cea reală se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate.
Art. 27 38
Concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte
profesionale, care se înregistrează audio şi/sau video.
Art. 27 39
(1) Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant constă în susţinerea unui test scris, care poate fi
înregistrat/supravegheat video, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.
(2) În funcţie de specificul atribuţiilor postului de execuţie vacant, testul scris poate fi precedat de susţinerea a cel puţin
unei probe, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, cu caracter eliminatoriu, care se înregistrează audio
şi/sau video, după cum urmează:
a) probă practică;
b) evaluarea performanţei fizice;
c) evaluarea competenţelor lingvistice.
Art. 27 40
Comisia de concurs elaborează subiectele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, în concordanţă cu tematica şi
bibliografia stabilite.
Art. 27 41
(1) Evaluarea probelor prevăzute la art. 27 38 şi 27 39 se face cu note de la 1 la 10.
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(2) Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.
(3) Proba de evaluare a performanţei fizice se apreciază şi se promovează potrivit baremelor specifice prevăzute de
ordinul ministrului afacerilor interne privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne.
(4) Candidaţii sunt declaraţi «admis» în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul structurat pe subiecte
profesionale sau, după caz, la testul scris, în limita numărului posturilor pentru care au candidat.
(5) Rezultatele finale ale concursului se înscriu într-un tabel nominal şi se aduc la cunoştinţă prin afişare.
Art. 27 42
(1) În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi
notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
(2) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat
«admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Art. 27 43
(1) În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă,
iar concursul a constat şi în susţinerea unei probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare
notă la aceasta.
(2) În situaţia în care au fost susţinute mai multe probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care a obţinut
nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor la aceste probe.
(3) În situaţia în care concursul a constat doar în susţinerea probei scrise, departajarea candidaţilor se realizează pe
baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.
Art. 27 44
(1) Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba/probele eliminatorii sau la testul scris/interviul structurat pe
subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la
afişare.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere.
(3) Admiterea contestaţiei la proba/probele eliminatorie/ eliminatorii are drept consecinţă replanificarea candidatului şi
susţinerea din nou a probei/probelor respective.
(4) Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale este
definitivă.
(5) Rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţă prin afişare.
Art. 27 45
Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie
vacant de ofiţer, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27 21 alin. (2) sau art. 27 25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.
Art. 27 46
(1) La concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa poliţistul care:
a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în
mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii, conform alin. (2) şi (3).
(2) Condiţiile de vechime necesare participării ofiţerilor de poliţie la concurs sunt:
I. pentru funcţia de inspector general şi inspector general adjunct/similare şi funcţiile superioare celei de şef
serviciu/similare de la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne:
a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 7 ani;
b) vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne - 4 ani;
II. pentru funcţiile superioare celei de şef serviciu/similare, altele decât cele prevăzute la pct. I:
a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 5 ani;
b) vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne - 3 ani;
III. pentru funcţiile de contabil-şef şi funcţiile de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru
funcţiile de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie oraş:
(la data 02-iun-2017 Art. 27^46, alin. (2), subpunctul III.. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 118/2017 )

a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 2 ani;
b) vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs - 3 ani;
IV. pentru oricare alte funcţii de conducere inferioare celor prevăzute la pct. III, de la toate nivelurile ierarhice vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 2 ani.
(la data 02-iun-2017 Art. 27^46, alin. (2), subpunctul IV.. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 118/2017 )

V. pentru funcţiile de şef birou care presupun atribuţii de poliţie judiciară - 2 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei sau 3 ani vechime în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare.
(la data 02-iul-2018 Art. 27^46, alin. (2), subpunctul IV.. din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta
53/2018 )

(3) Prevederile alin. (2) pct. IV se aplică şi pentru participarea agenţilor de poliţie la concursul de ocupare a funcţiilor
pentru care agenţii de poliţie beneficiază de indemnizaţie de conducere.
(4) Poate participa la concursul pentru ocuparea funcţiilor prevăzute la alin. (2) pct. I, II, III ofiţerul de poliţie care a
absolvit studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor
funcţiei de bază.
(5) Face excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (2) pct. III lit. b) funcţia de şef de serviciu/similară, dacă unitatea nu
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are prevăzută o funcţie de ofiţer de execuţie în domeniu.
(la data 02-iun-2017 Art. 27^46, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 118/2017 )

(6) Funcţia similară se stabileşte prin raportare la coeficientul de ierarhizare, nivelul ierarhic şi gradul profesional
prevăzut.
Art. 27 47
(1) Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie i se acordă gradul profesional şi
este numit în funcţie numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1). Motivarea deciziilor bazate pe
considerente de ordine publică sau securitate naţională nu se comunică.
(2) Candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie în situaţia prevăzută la art. 9 alin.
(2) sau pentru ocuparea unui post de conducere vacant, din statul de organizare al altei unităţi decât cea în care este
încadrat, se mută în interesul serviciului, fără acordul şefului unităţii cedente.
Art. 27 48
În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin
exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe
următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.
(la data 21-iun-2016 capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

Art. 27 49
Pentru poliţistul care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau o
funcţie la cabinetul demnitarului, unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat, în condiţiile art. 27 35 alin. (1) lit. a)c) în cazul posturilor de conducere ori în conformitate cu reglementările legale în cazul posturilor de execuţie, de către
poliţist anterior numirii. La eliberarea din funcţia de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau din funcţia la cabinetul
demnitarului, poliţistul este numit în postul rezervat.
(la data 02-iul-2018 Art. 27^48 din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

C AP IT O LU L III: Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale
poliţistului
SECŢ IUNEA 1: Drepturile poliţistului
Art. 28
(1) Poliţistul are dreptul la:
a) salariu lunar, potrivit legii;
(la data 02-iul-2018 Art. 28, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;
c) uniformă, echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi
medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
(la data 07-feb-2003 Art. 28, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 65/2003 )
(la data 29-mar-2006 Art. 28, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea recurs in interesul legii Decizia III/2006 )

d) locuinţă de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;
e) concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plată, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului;
(la data 20-ian-2003 Art. 28, alin. (1), litera E. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1578/2002 )

f) concedii medicale pentru: caz de boală, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse
în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani,
îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege;
g) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
h) pensii, în condiţiile stabilite prin lege;
i) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în
condiţiile stabilite prin lege;
j) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte localităţi şi o dată pe an
pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
(la data 14-oct-2003 Art. 28, alin. (1), litera J. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 89/2003 )
(la data 01-ian-2004 Art. 28, alin. (1), litera J. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1292/2003 )

k) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii;
(la data 14-oct-2003 Art. 28, alin. (1), litera K. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 89/2003 )
(la data 08-nov-2004 Art. 28, alin. (1), litera K. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1822/2004 )

l) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii;
m) asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
(la data 17-nov-2008 Art. 28, alin. (1), litera M. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 153/2008 )
(la data 01-ian-2009 Art. 28, alin. (1), litera M. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1083/2008 )

n) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în condiţiile stabilite prin
hotărâre a Guvernului;
o) decontarea cheltuielilor de asistenţă juridică ocazionate de procedurile judiciare, penale şi/sau civile, iniţiate
împotriva sa, pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi în situaţia în care este victimă a
unor fapte de ultraj, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;
(la data 02-iul-2018 Art. 28, alin. (1), litera O. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) Armamentul dobândit personal se deţine după pensionare pe baza permisului obţinut, în condiţiile legii.
Art. 29
(1) Pentru activitatea desfăşurată poliţiştilor li se conferă ordine şi medalii, potrivit legii.
(2) În cazul întreruperii activităţii în poliţie, timpul cât poliţistul a desfăşurat o altă activitate nu va fi luat în calculul
vechimii în poliţie pentru care se conferă ordinul sau medalia.
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(3) Poliţiştii decoraţi cu Ordinul Meritul Militar şi Semnul onorific În Serviciul Armatei îşi păstrează toate drepturile
dobândite anterior intrării în vigoare a prezentei legi.
(la data 14-oct-2003 Art. 29, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 29 1
[textul din Art. 29^1 din capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 22-nov-2004 de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta
urgenta 102/2004]
Art. 30
Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru poliţişti se exercită prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de
asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale în condiţiile prevăzute de Legea nr.
223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 02-iul-2018 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

Art. 31
(1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are
domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia
în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie de până la 50 %
din salariul de bază.
(la data 22-nov-2004 Art. 31, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 102/2004 )

(1 1 ) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu
deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate
asigura spaţiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în
cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor, însuşite de către conducătorul unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.
(la data 10-mar-2005 Art. 31, alin. (1^1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 24/2005 )

(1 2 ) Poliţistul care îndeplineşte condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie potrivit alin. (1) şi (1 1 ) şi care
contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe beneficiază de compensaţia lunară pentru
chirie, pe o perioadă ce nu poate depăşi durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracţiuni
din rata aferentă creditului. În această situaţie, compensaţia lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la
alin. (1), dar nu poate depăşi rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar.
(1 3 ) În situaţia prevăzută la alin. (1 2 ), compensaţia lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuinţă
achiziţionată pe timpul carierei. Compensaţia lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situaţia
prevăzută la alin. (1) şi (1 1 ) şi pentru situaţia prevăzută la alin. (1 2 ), caz în care poliţistul optează pentru una dintre
aceste situaţii.
(1 4 ) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1 2 ), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata
în rate a unei locuinţe.
(la data 09-dec-2018 Art. 31, alin. (1^1) din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I din Legea 288/2018 )

(2) Soţul sau soţia poliţistului mutat/mutată în interesul serviciului în altă localitate, care a fost încadrat/încadrată în
muncă şi a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soţul sau soţia, are dreptul la o indemnizaţie lunară de
50% din salariul de bază al poliţistului, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei alte activităţi aducătoare de
venituri, dar nu mai mult de 9 luni.
(3) [textul din Art. 31, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 22-nov-2004 de Art. 1, punctul 4. din
Ordonanta urgenta 102/2004]
(4) De indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (2) beneficiază şi soţul sau soţia care, la data mutării poliţistului, era
înscris/înscrisă, în condiţiile legii, ca şomer, dar numai după expirarea termenului de plată a ajutorului de şomaj, stabilit
prin lege.
(5) Cuantumul compensaţiei prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea ministrului de interne.
Art. 32
(1) Poliţistul va fi sprijinit în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei, a unei locuinţe proprietate
personală în localitatea în care îşi are sediul unitatea de poliţie la care este încadrat, în condiţiile legii.
(2) [textul din Art. 32, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 12-dec-2004 de Art. 10 din Legea
562/2004]
(3) Criteriile şi condiţiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
Art. 33
În exercitarea atribuţiilor de serviciu poliţistul beneficiază de protecţie specială, în condiţiile legii.
Art. 33 1
(1) La cerere, poliţistul încadrat într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii acestuia în timpul sau în legătură cu
exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi menţinut în activitate în funcţii de poliţist în unităţi ale Ministerului Afacerilor
Interne.
(2) La cerere, persoana al cărei raport de serviciu a încetat, fiind încadrată într-un grad de invaliditate, ca urmare a
rănirii acesteia în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi numită, fără examen ori concurs,
în funcţii de poliţist în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Menţinerea sau numirea în funcţii de poliţist potrivit alin. (1) ori (2) se face prin ordin al ministrului afacerilor interne,
pe baza propunerii şefului unităţii din care acesta face parte, respectiv a făcut parte şi a avizului comisiei de expertiză
medicală şi evaluare a capacităţii de muncă.
(4) Comisia de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă constată dacă atribuţiile funcţiilor pe care
urmează să fie menţinut, respectiv numit sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică/psihică şi pot fi
îndeplinite fără riscul de a o agrava.
(5) Domeniile de activitate, condiţiile, precum şi procedura privind menţinerea sau numirea în funcţii de poliţist potrivit
pag. 14

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Legea 360/2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-17

alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(la data 27-iun-2013 Art. 33 din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 66/2013 )

Art. 34
Poliţistului i se asigură gratuit echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul
în care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale,
are dreptul la despăgubiri corespunzătoare.
Art. 35
Membrii familiei poliţistului beneficiază gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, de:
a) asistenţă medicală şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice,
siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti;
b) decontarea cheltuielilor de transport în situaţia mutării poliţistului în interes de serviciu în altă localitate.
(la data 22-mar-2003 Art. 35, litera B. din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 125/2003 )

Art. 36
În sensul prevederilor prezentei legi, familia poliţistului cuprinde soţul/soţia, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a
acestuia.
Art. 37
(1) Copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în
timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu pot fi înmatriculaţi, la cerere, în instituţiile de învăţământ ale
Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în
timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi soţul sau soţia acestuia pot fi numiţi în funcţii de
poliţist ori angajaţi ca personal contractual, fără examen sau concurs, în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, dacă
îndeplinesc condiţiile legale.
(3) Identificarea funcţiei în vederea numirii, respectiv angajării potrivit alin. (2) se face ţinând cont de studiile
solicitantului şi de cerinţele postului.
(4) Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc condiţiile şi procedura de aplicare a prevederilor prezentului
articol.
(la data 27-iun-2013 Art. 37 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 66/2013 )
(la data 01-apr-2014 Art. 37, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 35/2014 )

Art. 37 1
La decesul unui poliţist, Ministerul Administraţiei şi Internelor acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat
cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu de trei ori salariul de bază avut.
(la data 23-apr-2004 Art. 37^1 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 101/2004 )

Art. 38
Poliţistul pensionat şi soţia/soţul acestuia au dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente, în cadrul sistemului
de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, şi au acces la
casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive şi alte spaţii pentru odihnă şi agrement, care aparţin sau sunt în
administrarea Ministerului de Interne.
(2) Poliţistul pensionat şi soţul/soţia acestuia, care au acces la casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive şi alte
spaţii pentru odihnă şi agrement care aparţin sau sunt în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
beneficiază de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
(la data 22-nov-2004 Art. 38 din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 5. din Ordonanta urgenta 102/2004 )

Art. 39
(la data 02-feb-2009 Art. 39 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 703/2009 )

(1) Durata programului de lucru al poliţistului este de 8 ore pe zi şi 5 zile pe săptămână, stabilită astfel încât să se
asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi refacerea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal se stabilesc prin ordin al
ministrului de interne, după consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor.
(la data 22-aug-2008 Art. 39, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 577/2008 )

(3) Dacă interesele serviciului o impun, acordarea zilelor de odihnă săptămânale ce se cuvin poliţistului poate fi
amânată, în mod excepţional, cel mult de două ori într-o lună.
Art. 40
Poliţistul şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de
ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu
acestea.
SECŢ IUNEA 2: Îndatoririle poliţistului
Art. 41
Poliţistul este dator:
a) să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
b) să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile, să îşi consacre
activitatea profesională îndeplinirii cu competenţă, integritate, corectitudine şi conştiinciozitate a îndatoririlor specifice de
serviciu prevăzute de lege;
c) să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală;
d) să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga activitate;
e) să fie respectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni;
f) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;
g) să informeze şeful ierarhic şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la faptele de corupţie săvârşite de alţi poliţişti, de
care a luat cunoştinţă;
h) prin întregul său comportament, să se arate demn de consideraţia şi încrederea impuse de profesia de poliţist.
Art. 42
Poliţistul este obligat:
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a) să păstreze secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în
condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea
acestora;
b) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase
impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială;
c) să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal ale
acestora, potrivit competenţelor legal stabilite;
d) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu compromită, prin activitatea sa publică ori
privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte.
e) să informeze de îndată structura de resurse umane a unităţii din care face parte despre dobândirea calităţii
procesuale de învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărârile penale
pronunţate împotriva sa.
(la data 17-nov-2008 Art. 42 din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 153/2008 )

Art. 43
Poliţistului îi este interzis, în orice împrejurare:
a) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în
considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte avantaje;
b) să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să inter-vină
pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. a);
c) să folosească forţa, altfel decât în condiţiile legii;
d) să provoace unei persoane suferinţe fizice ori psihice cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o terţă
persoană informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori
este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terţe persoane;
e) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
f) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instigă la
indisciplină;
g) să aibă, direct sau prin intermediari, într-o unitate supusă controlului unităţii de poliţie din care face parte, interese de
natură să compromită imparţialitatea şi independenţa acestuia.
Art. 44
(1) Serviciul poliţienesc are caracter permanent şi obligatoriu.
(2) Poliţistul este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic
justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii.
(3) În situaţii de catastrofe, calamităţi sau tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice ori alte asemenea
evenimente poliţistul este obligat să se prezinte de îndată la unitatea de poliţie din care face parte.
(4) La instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, poliţistul aflat în concediu de odihnă,
concediu de studii, învoire plătită sau concediu fără plată este obligat să contacteze în cel mai scurt timp posibil şeful
nemijlocit, care dispune cu privire la condiţiile de întrerupere a acestor situaţii şi de reluare a activităţii, în funcţie de
specificul acesteia şi necesităţile unităţii.
(la data 31-mar-2020 Art. 44, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

(5) În situaţia instituirii stării de urgenţă, şeful unităţii poate dispune/aproba, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi
de specificul activităţilor şi necesităţile unităţii, efectuarea totală/parţială a concediului de odihnă sau acordarea unor zile
de învoire plătită, după caz.
(la data 31-mar-2020 Art. 44, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

(6) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, şefii unităţilor stabilesc programul de lucru
al acestora în funcţie de specificul şi necesităţile unităţii.
(la data 31-mar-2020 Art. 44, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 6. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

SECŢ IUNEA 3: Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi
Art. 45
(1) Poliţistului îi este interzis:
a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;
b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;
c) să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi pentru funcţia de Preşedinte al
României;
d) să exprime în public opinii contrare intereselor României;
e) să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu
caracter politic;
f) să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege;
g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau
conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar;
h) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului sau a instituţiei din care
face parte;
i) să încalce regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilit potrivit Legii nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 02-iul-2018 Art. 45, alin. (1), litera I. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) Poliţistul poate prezenta în public, numai în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne, informaţii şi date
obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date şi informaţii, dacă
prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine,
demnitatea, viaţa intimă, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciată finalizarea urmăririi penale într-o
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cauză aflată în curs de cercetare ori de judecare.
(3) Datele şi informaţiile clasificate, potrivit legii, obţinute de poliţist în timpul exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi
făcute publice pe o perioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.
Art. 46
[textul din Art. 46 din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 21. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
Art. 47
[textul din Art. 47 din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 21. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
Art. 48
Poliţiştii se pot asocia şi pot constitui asociaţii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-ştiinţific, cultural, religios şi
sportiv-recreativ, fără a aduce atingere îndeplinirii atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu.
(2) [textul din Art. 48, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 20. din
Ordonanta urgenta 53/2018]
(3) [textul din Art. 48, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 20. din
Ordonanta urgenta 53/2018]
SECŢ IUNEA 4: Corpul Naţional al Poliţiştilor
Art. 49
(1) Se înfiinţează Corpul Naţional al Poliţiştilor, ca persoană juridică de drept public, denumit în continuare Corpul, cu
sediul în municipiul Bucureşti, reprezentând forma de organizare pe criteriu profesional, autonom, apolitic şi nonprofit a
poliţiştilor.
(2) Corpul promovează interesele poliţiştilor şi apără drepturile acestora.
(3) Organizarea şi funcţionarea Corpului se realizează pe principiile teritorialităţii, eligibilităţii, mutualităţii şi ierarhiei
structurilor de conducere.
(4) Organele de conducere şi control ale Corpului sunt:
a) congresul naţional;
b) consiliul naţional;
c) consiliul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, consiliile inspectoratelor judeţene de poliţie şi consiliile
instituţiilor de învăţământ ale Ministerului de Interne şi teritoriale;
d) cenzorii.
(5) Organele de conducere ale Corpului vor fi alese din 4 în 4 ani şi vor reprezenta, în mod proporţional, toate
categoriile de poliţişti. Pe durata mandatului, poliţiştii aleşi în organele de conducere vor fi detaşaţi, în condiţiile stabilite
prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
(la data 14-oct-2003 Art. 49, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 50
Prin organele sale de conducere Corpul exercită următoarele atribuţii:
a) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii morale şi profesionale a poliţiştilor, precum şi a unei activităţi
eficiente a acestora;
b) oferă consultanţă la elaborarea propunerilor de acte normative care se referă la activitatea poliţiei sau la statutul
poliţistului;
c) [textul din Art. 50, litera C. din capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 31. din
Ordonanta urgenta 89/2003]
d) la cerere, reprezintă interesele poliţiştilor împotriva cărora au fost dispuse sancţiuni disciplinare;
e) participă la elaborarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, ale cărui prevederi sunt obligatorii în exercitarea
profesiei de poliţist;
f) [textul din Art. 50, litera F. din capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 31. din
Ordonanta urgenta 89/2003]
g) reprezintă profesia de poliţist, împreună cu Inspectoratul General al Poliţiei, în raporturile cu organisme
guvernamentale, foruri profesionale şi ştiinţifice, instituţii publice, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice;
h) promovează pe plan extern relaţii cu organizaţii şi instituţii profesionale similare;
i) ţine şi actualizează permanent evidenţa membrilor săi.
Art. 51
(1) Veniturile Corpului se constituie din:
a) taxa de înscriere, cotizaţii lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive,
precum şi din drepturi editoriale;
b) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
c) donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice, din ţară ori din străinătate, în condiţiile legii şi ale
normelor instituite de ministrul de interne;
d) chirii, dobânzi şi orice alte surse legale.
(2) Consiliile prevăzute la art. 49 alin. (4) lit. c) virează periodic Corpului o cotă-parte din veniturile încasate, în
condiţiile stabilite prin regulament.
(3) Fondurile băneşti obţinute în condiţiile alin. (1) pot fi utilizate pentru perfecţionarea pregătirii profesionale,
acordarea de burse şi de ajutoare, crearea unor instituţii cu scop ştiinţific, investiţii legate de dotarea cu mijloace
adecvate activităţilor Corpului, cheltuieli administrativ-gospodăreşti, asistenţa juridică a membrilor, cumpărarea şi
administrarea unor hoteluri, case de odihnă şi cluburi ale poliţiştilor şi pentru fondul de salarii destinat aparatului tehnicoadministrativ propriu.
Art. 52
Modul de organizare şi funcţionare a Corpului se stabileşte, în condiţiile prezentei legi, prin Regulamentul de organizare
şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului.
CAPIT OLUL IV: Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni
SECŢ IUNEA 1: Recompense
Art. 53
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Pentru contribuţii deosebite la apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi la
prevenirea faptelor antisociale, poliţistului i se pot conferi decoraţii, în condiţiile legii.
Art. 54
(1) Poliţistul poate fi recompensat prin:
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate, în situaţia în care se remarcă în mod deosebit în activitatea desfăşurată;
b) mulţumiri scrise, aduse la cunoştinţă individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea în condiţii foarte bune a
atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;
c) felicitări scrise sau verbale, aduse la cunoştinţă individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea deosebită a
atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;
d) premii în bani sau obiecte, atunci când s-a evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate;
e) însemne onorifice, diplome de merit şi distincţii, pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri
sau la competiţii sportive, cu prilejul unor aniversări, manifestări cultural-artistice şi sociale ori al finalizării unor
acţiuni/misiuni, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu pentru motive neimputabile;
f) arme albe sau de foc, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea
unor atribuţii de serviciu şi misiuni;
g) titluri de onoare, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor
atribuţii şi misiuni;
h) înscrierea pe placa de onoare a gradului profesional, numelui şi prenumelui, la absolvirea perioadei de formare într-o
instituţie de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne, ca şef de promoţie.
(la data 24-apr-2015 Art. 54, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 81/2015 )

(1 1 ) Recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă de către persoanele care au competenţa de numire în funcţie a
poliţistului sau, după caz, de către şefii ierarhici superiori ai persoanelor menţionate, care au competenţă de gestiune a
resurselor umane.
(1 2 ) Pentru o sancţiune disciplinară dispusă de şeful ierarhic superior, recompensa prevăzută la alin. (1) lit. a) se
acordă tot de către acesta, la propunerea şefului unităţii în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul sancţionat. În cazul
poliţistului mutat la altă unitate, recompensa se acordă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a
aplicat sancţiunea disciplinară.
(1 3 ) În cazul poliţistului aflat sub efectul unei sancţiuni disciplinare, recompensa prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă
prioritar, în raport cu celelalte recompense.
(la data 24-apr-2015 Art. 54, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 81/2015 )

(2) Pentru merite excepţionale în atingerea unor obiective deosebite în activitatea poliţiei, poliţistul poate fi avansat în
gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
(3) [textul din Art. 54, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1 a fost abrogat la 01-ian-2012 de Art. VIII, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 71/2011]
SECŢ IUNEA 2: Răspunderea juridică şi sancţiuni
Art. 55
Încălcarea de către poliţist, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, materială,
civilă sau penală, după caz.
Art. 56
Este absolvit de orice răspundere poliţistul care, prin exercitarea, în limitele legii, a atribuţiilor de serviciu, a cauzat
suferinţe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora.
Art. 57
Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate
infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de poliţist, comise cu vinovăţie:
a) comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii
profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei;
b) neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la
autorităţile anume abilitate de lege;
c) întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor;
c1 ) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu cuprinsă în fişa postului;
(la data 02-iul-2018 Art. 57, litera C. din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitu-dine în relaţiile cu cetăţenii;
e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu;
f) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Ministerului de Interne;
g) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;
h) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;
i) imixtiunea ilegală în activitatea altui poliţist;
j) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane.
k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţiile stabilite prin lege.
(la data 14-oct-2003 Art. 57 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 58
(1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţiştilor sunt:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni;
c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare pe o perioadă de 1-3 ani;
d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut;
e) destituirea din poliţie.
(2) Mustrarea scrisă constă în reproşul oficial adresat, în scris, poliţistului vinovat.
(3) Procentul şi perioada pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin actul
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administrativ de sancţionare.
(4) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. c) se dispune fie cu privire la amânarea promovării în grade
profesionale, fie cu privire la amânarea promovării în funcţii superioare. În cazul amânării promovării în grade
profesionale superioare, termenul de executare a sancţiunii curge de la data aplicării actului administrativ de sancţionare
şi are ca efect suspendarea curgerii stagiului în grad.
(5) Trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut se realizează prin
eliberarea din funcţia deţinută şi numirea poliţistului într-o funcţie inferioară celei pe care o ocupă, în limita nivelului de
bază al gradului profesional deţinut. În cazul poliţistului care ocupă o funcţie de conducere, numirea se poate face şi
într-o funcţie de conducere inferioară pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare.
(6) Destituirea din poliţie constă în încetarea raporturilor de serviciu.
(la data 24-apr-2015 Art. 58 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 81/2015 )

Art. 58 1
Pentru prevenirea săvârşirii de abateri disciplinare, persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) poate dispune atenţionarea
poliţistului. În acest caz, măsura se dispune în scris, are caracter administrativ-preventiv şi nu produce consecinţe
asupra raportului de serviciu.
Art. 58 2
Procedura disciplinară are la bază următoarele principii:
a) prezumţia de nevinovăţie - poliţistul cercetat este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară
atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;
b) garantarea dreptului la apărare - se recunoaşte dreptul poliţistului de a formula şi de a susţine apărări în favoarea sa,
de a prezenta probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare în apărarea sa şi de a fi asistat;
c) celeritatea procedurii - cauza se soluţionează fără întârziere, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a
regulilor prevăzute de lege;
d) contradictorialitatea - asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la
orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară sesizată;
e) proporţionalitatea - asigurarea unui raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii
acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă;
f) unicitatea sancţiunii - pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;
g) legalitatea sancţiunii - sancţiunea disciplinară nu poate fi decât una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58
alin. (1).
Art. 58 3
(1) Procedura disciplinară nu este publică.
(2) Citarea şi ascultarea poliţistului cercetat, înregistrarea cererilor/rapoartelor scrise ale acestuia şi consemnarea
susţinerilor sale sunt obligatorii. Procedura disciplinară continuă dacă poliţistul, în mod nejustificat, nu dă curs citării
procedurale.
(3) Poliţistul cercetat are dreptul să cunoască în întregime actele cercetării şi să solicite administrarea de probe în
apărare. Poliţistul cercetat are dreptul să depună în apărarea sa orice înscrisuri doveditoare pe care le deţine, inclusiv
rapoarte de expertiză extrajudiciară.
(4) Poliţistul cercetat disciplinar are dreptul să fie asistat, la cerere, de un poliţist ales de către acesta, de un
reprezentant desemnat de Corp ori de organizaţia sindicală sau de un avocat, cu respectarea prevederilor legale
referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, Neîndeplinirea condiţiilor privind accesul la informaţii clasificate ori
neprezentarea poliţistului ales, a reprezentantului ori a avocatului nu constituie motiv de amânare a procedurii cercetării
disciplinare.
(la data 02-iul-2018 Art. 58^3, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(5) Nu au dreptul să asiste poliţistul cercetat, în condiţiile alin. (4), următoarele persoane:
a) şeful unităţii sau înlocuitorul legal al acestuia, în perioada cât îndeplineşte atribuţiile titularului;
b) poliţistul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă;
c) poliţiştii care fac parte din colectivul prevăzut la art. 62 3 alin. (1);
d) poliţistul care îndeplineşte atribuţii de consilier juridic în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 58 4
(1) Sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se dispun numai după cercetarea prealabilă şi după consultarea Consiliului de
disciplină, denumit în continuare consiliul, cu excepţia sancţiunilor prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a) şi b), care se pot
aplica fără consultarea consiliului.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu,
de mobilizare şi pe timp de război, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) se aplică după efectuarea
cercetării prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină.
(la data 31-mar-2020 Art. 58^4 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 59
(1) Cercetarea prealabilă are ca scop stabilirea existenţei/inexistenţei abaterii disciplinare şi a vinovăţiei, cu privire la
aspectele sesizate sau cunoscute, la cauzele şi împrejurările concrete în care acestea s-au produs.
(2) Cercetarea prealabilă se poate dispune de persoana care, pe orice cale, a luat cunoştinţă de săvârşirea uneia sau
mai multor fapte ce pot constitui abateri disciplinare, după caz, astfel:
a) persoana care are competenţa de numire în funcţie a poliţistului cercetat sau şeful unităţii ierarhic superioare;
b) şeful unităţii sau instituţiei de învăţământ din Ministerul Afacerilor Interne la care poliţistul este delegat sau detaşat ori
la care urmează cursuri sau susţine examene de carieră;
c) şeful instituţiei subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită competenţe de coordonare şi control
metodologic al serviciilor publice comunitare sau ministrul afacerilor interne, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor publice
comunitare sau detaşaţi la aceste servicii.
(3) Cercetarea prealabilă se efectuează la nivelul unităţii conduse de persoana care a dispus-o, cu respectarea
termenelor prevăzute la art. 60 alin. (1), de poliţişti anume desemnaţi din cadrul acesteia.
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(4) Poliţiştii desemnaţi cu efectuarea cercetării prealabile se nominalizează numai din rândul poliţiştilor care au calitatea
de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare sau care au studii juridice şi, de regulă, sunt cel puţin egali în grad
sau în funcţie cu poliţistul cercetat. Nu poate efectua cercetarea prealabilă poliţistul care îndeplineşte atribuţii de consilier
juridic în/pentru unitatea în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul cercetat sau cel care urmează să avizeze, ulterior,
pentru legalitate, actul administrativ de sancţionare.
(5) În actul administrativ prin care se declanşează cercetarea prealabilă se nominalizează poliţistul cercetat, poliţistul
care va efectua cercetarea şi, după caz, un poliţist desemnat să ajute la efectuarea acesteia.
(la data 24-apr-2015 Art. 59 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 81/2015 )

Art. 59 1
(1) Dacă în cadrul desfăşurării cercetării prealabile sunt identificate şi alte abateri disciplinare, persoana care a dispus
efectuarea cercetării prealabile poate dispune extinderea cercetării acestora.
(2) La terminarea verificărilor, poliţistul desemnat întocmeşte un proiect de raport de cercetare prealabilă. O fotocopie
a proiectului se înmânează poliţistului cercetat sau, după caz, în situaţia în care documentul conţine informaţii
clasificate, se aduce la cunoştinţa acestuia, pe bază de semnătură.
(3) Cu această ocazie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmânării documentului sau, după caz, de la data
aducerii la cunoştinţă, în condiţiile alin. (2), poliţistul cercetat poate formula obiecţii şi solicita noi probe în apărare.
Rezultatul analizei şi, după caz, al verificărilor se consemnează în proiectul raportului de cercetare prealabilă.
(4) În termen de două zile lucrătoare de la data finalizării raportului în condiţiile alin. (3), o fotocopie a acestuia se
înmânează poliţistului cercetat sau, după caz, în situaţia în care documentul conţine informaţii clasificate, se aduce la
cunoştinţa acestuia, pe bază de semnătură.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2)-(4), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, de mobilizare şi pe timp de război, poliţistul desemnat întocmeşte proiectul raportului de cercetare prealabilă în
termen de maximum 5 zile calendaristice de la data desemnării, care se aduce la cunoştinţa poliţistului cercetat.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), poliţistul cercetat poate formula/depune obiecţii şi probe în apărarea sa, pe toată
perioada cercetării prealabile, dar nu mai târziu de 6 zile calendaristice de la data desemnării poliţistului care efectuează
cercetarea prealabilă. Raportul de cercetare prealabilă se finalizează în termen de maximum 7 zile calendaristice de la
data desemnării. La data finalizării, raportul se prezintă persoanei care a dispus-o.
(la data 31-mar-2020 Art. 59^1, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 8. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 59 2
Raportul de cercetare prealabilă cuprinde, în mod obligatoriu:
a) numărul actului administrativ prin care a fost desemnat cu efectuarea cercetării prealabile;
b) descrierea faptei sesizate şi persoanele implicate;
c) procedeele şi modalităţile de verificare;
d) concluziile privind existenţa sau inexistenţa aspectelor sesizate şi a vinovăţiei poliţistului cercetat;
e) prevederile legale încălcate de poliţist şi încadrarea juridică a faptelor reţinute, cu indicarea probelor şi a dovezilor pe
care se întemeiază;
f) motivele privind respingerea cererilor sau a probelor propuse în apărare de către poliţistul cercetat;
g) cauzele şi condiţiile care au generat şi favorizat comiterea abaterilor;
h) alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz.
Art. 59 3
(1) După efectuarea cercetării prealabile, dosarul de cercetare prealabilă se prezintă persoanei care a dispus-o, care
poate lua una dintre următoarele măsuri:
a) clasarea dosarului, în cazul inexistenţei faptei, constatării nevinovăţiei poliţistului cercetat, prescrierii faptei sau în
situaţia încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat;
b) restituirea motivată a dosarului pentru completarea cercetării prealabile;
c) aplicarea măsurii prevăzute la art. 58 1 sau, după caz, a unei sancţiuni disciplinare dintre cele prevăzute la art. 58
alin. (1) lit. a) şi b);
d) sesizarea şi consultarea consiliului.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c) şi d), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă,
de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă poate aplica măsura
prevăzută la art. 58 1 sau, după caz, o sancţiune disciplinară dintre cele prevăzute la art. 58 alin. (1).
(la data 31-mar-2020 Art. 59^3 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 59 4
Rapoartele ofiţerilor din Corpul de control al ministrului ori din structurile de control ale inspectoratelor
generale/similare pentru structurile din subordine, întocmite în urma activităţilor de control, constituie rapoarte de
cercetare prealabilă, dacă cerinţele privind cercetarea prealabilă prevăzute de prezenta lege au fost îndeplinite.
(la data 24-apr-2015 Art. 59 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 6. din Legea 81/2015 )

Art. 60
(1) Sancţiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana prevăzută la art. 59 alin.
(2) a luat cunoştinţă despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii acesteia. Termenul de 6
luni este termen de prescripţie, iar termenul de 2 ani este termen de decădere.
(la data 31-mar-2020 Art. 60, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 10. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se suspendă, de drept, pe perioada şi în situaţiile următoare:
(la data 31-mar-2020 Art. 60, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 11. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

a) de la data sesizării, în condiţiile legii, a organelor de urmărire penală şi până la data soluţionării definitive a cauzei,
dacă pentru fapta care constituie abatere disciplinară s-a dispus sesizarea organelor de urmărire penală;
b) de la data la care poliţistul se află în concedii sau învoiri plătite, în condiţiile legii, este trimis în misiuni ori de la data
suspendării raporturilor de serviciu şi până la data reluării activităţii sau, după caz, încheierii misiunii.
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(3) În situaţia în care cercetarea prealabilă se efectuează pentru abateri săvârşite de mai mulţi poliţişti, iar pentru
unul/unii dintre aceştia a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), cauza se poate disjunge, urmând ca
procedura disciplinară să continue pentru ceilalţi poliţişti.
(4) La stabilirea sancţiunii se ţine seama de activitatea desfăşurată anterior, de împrejurările în care abaterea
disciplinară a fost săvârşită, de cauzele, gravitatea şi consecinţele acesteia, de gradul de vinovăţie a poliţistului, precum
şi de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise.
(4 1 ) La stabilirea sancţiunii pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi
pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere
disciplinară şi efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită, în contextul
mobilizării, al stării de urgenţă, al stării de asediu sau al stării de război.
(la data 31-mar-2020 Art. 60, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 12. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

(5) Sancţiunile disciplinare se dispun prin act administrativ al persoanei prevăzute la art. 59 alin. (2) care a dispus
efectuarea cercetării prealabile sau controlul.
(6) Actul administrativ emis în condiţiile alin. (5) trebuie să cuprindă:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi încadrarea juridică a acesteia;
b) precizarea prevederilor legale încălcate de către poliţist;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate;
d) sancţiunea disciplinară şi temeiul legal în baza căruia aceasta se aplică şi, după caz, motivul pentru care a fost
aplicată o altă sancţiune disciplinară decât cea propusă de consiliu;
e) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată şi persoana competentă să soluţioneze contestaţia, în
condiţiile art. 61, după caz;
f) instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea disciplinară;
g) alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz.
(7) Actul administrativ prin care se dispune sancţionarea poliţistului se emite în termen de cel mult 30 de zile de la
finalizarea cercetării disciplinare.
(8) În cazul destituirii din poliţie, sancţiunea disciplinară intervine, de drept, de la data rămânerii definitive a actului
administrativ de sancţionare, în condiţiile art. 61, şi se constată prin act administrativ emis de persoana care are
competenţa să acorde grade profesionale, potrivit art. 15.
(la data 24-apr-2015 Art. 60 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 81/2015 )

Art. 60 1
Pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război,
procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepţia situaţiilor în care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire
penală.
(la data 31-mar-2020 Art. 60 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 13. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 61
(1) Poliţistul poate contesta sancţiunea disciplinară, în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă,
şefului unităţii ierarhic superioare.
(2) Şeful unităţii ierarhic superioare prevăzut la alin. (1) se pronunţă prin decizie motivată, în termen de 20 de zile de
la data înregistrării contestaţiei. Decizia motivată se comunică poliţistului sancţionat disciplinar, în termen de două zile
lucrătoare de la data emiterii acesteia.
(3) Efectele sancţiunii disciplinare se suspendă până la emiterea deciziei motivate de soluţionare a contestaţiei.
(4) În situaţia în care poliţistul sancţionat disciplinar nu depune contestaţie în termenul prevăzut la alin. (1), actul
administrativ de sancţionare produce efecte de la data expirării acestui termen.
(5) În cazul în care a fost depusă contestaţie, şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară înaintează cu celeritate şefului
unităţii ierarhic superioare dosarul cauzei şi un raport motivat cu privire la sancţiunea în cauză, precum şi la motivele
propunerii de respingere/admitere a contestaţiei.
(6) Prin decizie motivată, şeful unităţii ierarhic superioare poate dispune, după caz:
a) respingerea contestaţiei ca tardiv introdusă sau ca neîntemeiată şi menţinerea sancţiunii aplicate;
b) admiterea contestaţiei şi aplicarea unei sancţiuni mai blânde decât cea aplicată prin actul administrativ contestat sau
aplicarea măsurii prevăzute la art. 58 1 , în situaţia în care apreciază că scopul răspunderii disciplinare poate fi atins
astfel;
c) admiterea contestaţiei şi anularea actului administrativ de sancţionare.
(7) Decizia motivată trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor legale încălcate de poliţist;
c) analiza susţinerilor prezentate de poliţist în cuprinsul contestaţiei;
d) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;
e) motivul admiterii sau respingerii contestaţiei poliţistului cu privire la sancţiunea aplicată.
(8) Poliţistul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii,
fără parcurgerea procedurii prealabile.
(9) În situaţia în care sancţiunea a fost dispusă de ministrul afacerilor interne, măsura se contestă în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 24-apr-2015 Art. 61 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 81/2015 )

Art. 61 1
Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la
instanţa de contencios administrativ potrivit legii.
(la data 31-mar-2020 Art. 61 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 14. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 62
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(1) Consiliul se constituie şi funcţionează la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi al direcţiilor
generale/direcţiilor din cadrul acestuia, la nivelul inspectoratelor generale, al celorlalte structuri din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne şi structurilor subordonate acestora.
(2) Consiliul este un organism colectiv de analiză juridică şi profesională a abaterilor comise de poliţişti şi a modului în
care acestea au fost cercetate, constituit pentru a fi consultat de către persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2).
(3) În situaţia în care persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2) dispun sesizarea şi consultarea consiliului, dosarul
cercetării prealabile se înaintează acestuia, prin grija structurii de resurse umane a unităţii.
(4) Dezbaterile consiliului se consemnează în procese-verbale de şedinţă, iar concluziile şi propunerile se consemnează
în încheiere.
(5) Încheierea consiliului trebuie să cuprindă următoarele:
a) numărul şi data de înregistrare a raportului de cercetare prealabilă, cu rezoluţia persoanei prevăzute la art. 59 alin.
(2) privind sesizarea şi consultarea consiliului;
b) numărul actului administrativ prin care s-a constituit consiliul, unitatea în care funcţionează şi componenţa acestuia,
precum şi, după caz, modificările survenite în componenţă prin înlocuirea unor membri;
c) gradul profesional, numele, prenumele şi funcţia poliţistului a cărui faptă a fost cercetată şi unitatea din care face
parte;
d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;
e) date şi informaţii referitoare la procedura urmată;
f) evaluarea probelor administrate;
g) alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz;
h) propunerea consiliului;
i) motivarea propunerii;
j) gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura preşedintelui, ale celorlalţi membri ai consiliului, precum şi ale
secretarului;
k) data întocmirii încheierii.
(6) Consiliul poate propune:
a) clasarea dosarului, în cazul constatării inexistenţei faptelor cercetate, nevinovăţiei poliţistului cercetat, împlinirii
termenului de prescripţie a răspunderii, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat;
b) aplicarea măsurii prevăzute la art. 58 1 ;
c) aplicarea uneia dintre sancţiunile prevăzute la art. 58 alin. (1).
(7) Concluziile consiliului cu privire la existenţa/inexistenţa abaterii disciplinare şi vinovăţia/nevinovăţia poliţistului
cercetat sunt obligatorii pentru persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2), iar propunerea cu privire la sancţiunea
disciplinară sau cu privire la aplicarea măsurii prevăzute la art. 58 1 are caracter consultativ.
(la data 24-apr-2015 Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 81/2015 )

Art. 62 1
În cazul săvârşirii unor abateri disciplinare grave care aduc atingere imaginii şi credibilităţii instituţiei, precum şi profesiei
de poliţist, cercetarea prealabilă şi consultarea consiliilor de disciplină se dispun şi se efectuează imediat după
constatarea faptei.
(la data 22-nov-2004 Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 7. din Ordonanta urgenta 102/2004 )

Art. 62 2
În urma analizării cauzei în consiliu, persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2) pot lua una dintre următoarele măsuri:
a) clasarea dosarului, în cazul constatării inexistenţei faptelor cercetate, nevinovăţiei poliţistului cercetat, împlinirii
termenului de prescripţie a răspunderii, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat;
b) restituirea motivată a dosarului aceluiaşi consiliu pentru completarea cercetării disciplinare;
c) aplicarea măsurii prevăzute la art. 58 1 sau, după caz, a unei sancţiuni dintre cele prevăzute la art. 58 alin. (1).
Art. 62 3
(1) La nivelul structurilor prevăzute la art. 62 alin. (1), cu excepţia direcţiilor generale/direcţiilor din cadrul aparatului
central al Ministerului Afacerilor Interne, se stabileşte, prin act administrativ al şefului, un colectiv de poliţişti, desemnaţi
câte maximum 5 din fiecare specialitate existentă în cadrul acestora, definitivaţi în profesie, apreciaţi pentru integritatea
morală, competenţă profesională şi credibilitate, denumit în continuare colectiv.
(2) Membrii colectivului se numesc pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.
(3) Membrii colectivului participă la un program de pregătire privind procedura disciplinară, organizat prin grija
structurilor de resurse umane.
Art. 62 4
(1) Pentru constituirea consiliului, la nivelul structurilor prevăzute la art. 62 alin. (1), prin act administrativ al persoanei
prevăzute la art. 59 alin. (2) sunt nominalizaţi 3 membri, dintre poliţiştii care fac parte din colectiv, şi un secretar, din
cadrul structurii de resurse umane. Consiliul se numeşte pentru fiecare caz în parte şi are în componenţă 3 membri
titulari, dintre care unul este desemnat preşedinte, şi un secretar.
(2) În cazuri obiective se poate dispune înlocuirea unuia sau a unor membri ai consiliului cu alţi membri din cadrul
colectivului.
(3) La desemnarea membrilor consiliului se urmăreşte ca unul dintre aceştia să aibă specialitatea poliţistului cercetat şi
cel puţin unul dintre membri să fie licenţiat în drept. Cele două condiţii pot fi îndeplinite cumulativ de acelaşi membru.
(4) Nu pot fi nominalizaţi membri ai consiliului poliţiştii care au calitatea de consilier juridic, aflaţi în situaţia de a aviza
ulterior actul administrativ de sancţionare.
Art. 62 5
În cazul în care, pe parcursul cercetării disciplinare, există suspiciuni rezonabile cu privire la săvârşirea unor infracţiuni,
poliţistul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă sau, după caz, membrii consiliului întocmesc un proces-verbal
despre împrejurările constatate, în vederea sesizării organelor de urmărire penală competente, în condiţiile art. 61 din
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz,
procedura disciplinară pentru aceste fapte se suspendă până la soluţionarea definitivă a cauzei penale.
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Art. 62 6
(1) În perioada cercetării disciplinare, poliţistul nu poate fi mutat, delegat, detaşat, împuternicit pe o funcţie de
conducere şi nici nu poate fi trimis la misiuni internaţionale.
(la data 02-iul-2018 Art. 62^6, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), poliţistul cercetat poate fi mutat în situaţia în care, în urma reorganizării
unităţii, funcţia ocupată de acesta nu se mai regăseşte în statul de organizare.
(3) Mutarea poliţistului în condiţiile alin. (2) nu afectează procedura disciplinară declanşată faţă de acesta.
Art. 62 7
Poliţistul se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, după cum urmează:
a) 6 luni de la aplicare, pentru sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. a);
b) un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) lit.
b) şi c), respectiv de la aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. d);
c) 7 ani de la data aplicării sancţiunii prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. e).
Art. 62 8
Normele de aplicare a prevederilor prezentului capitol, referitoare la recompense şi răspunderea disciplinară, se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(la data 24-apr-2015 Art. 62^1 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 10. din Legea 81/2015 )

Art. 63
(1) Poliţistul răspunde pentru pagubele cauzate patrimoniului unităţii, potrivit legislaţiei aplicabile personalului civil din
Ministerul de Interne.
(2) Poliţistul nu răspunde de pagubele cauzate patrimoniului unităţii dacă acestea sunt consecinţa unei acţiuni
desfăşurate în limitele legii.
Art. 64
[textul din Art. 64 din capitolul IV, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-ian-2004 de Art. V, punctul 1. din Legea
281/2003]
Art. 65
[textul din Art. 65 din capitolul IV, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 23. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
CAPIT OLUL V: Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor
(la data 14-oct-2003 capitolul V modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 66
(1) Stabilitatea poliţistului la locul de muncă este garantată, în condiţiile prezentei legi.
(2) Raportul de serviciu al poliţistului ia naştere o dată cu acordarea primului grad profesional.
Art. 67
[textul din Art. 67 din capitolul V a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 89/2003]
Art. 68
[textul din Art. 68 din capitolul V a fost abrogat la 14-oct-2003 de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 89/2003]
Art. 69
(1) Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit
art. 15, au competenţa de acordare a gradelor profesionale şi are loc:
a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din
domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
(la data 07-dec-2011 Art. 69, alin. (1), litera A. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 107/2011 )

b) la pierderea capacităţii de muncă, în condiţiile legii, cu excepţia situaţiei în care a intervenit menţinerea în activitate în
condiţiile art. 33 1 ;
(la data 27-iun-2013 Art. 69, alin. (1), litera B. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 66/2013 )

c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
(la data 23-apr-2004 Art. 69, alin. (1), litera C. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 101/2004 )

d) la cerere;
e) la numirea într-o altă funcţie publică;
f) prin demisie;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
(la data 23-apr-2004 Art. 69, alin. (1), litera H. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 101/2004 )

i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza
aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
(la data 01-feb-2014 Art. 69, alin. (1), litera I. din capitolul V modificat de Art. 53, punctul 2. din titlul II din Legea 255/2013 )

j) pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul perioadei de punere la dispoziţie în
condiţiile art. 27 21 alin. (1) atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcţie;
(la data 02-iul-2018 Art. 69, alin. (1), litera J. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă această situaţie a fost depistată ulterior;
m) [textul din Art. 69, alin. (1), litera M. din capitolul V a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 25. din
Ordonanta urgenta 53/2018]
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n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării
raportului de serviciu în condiţiile art. 27 25 lit. h).
(la data 21-iun-2016 Art. 69, alin. (1), litera M. din capitolul V completat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, raporturile de serviciu ale poliţistului nu
pot înceta în condiţiile alin. (1) lit. a), c), d), f) şi j).
(la data 31-mar-2020 Art. 69, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. II, punctul 15. din Ordonanta urgenta 36/2020 )

Art. 69 1
(1) Limitele de vârstă în gradul profesional până la care poliţiştii pot fi menţinuţi în serviciu sunt vârstele standard de
pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul
public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
(2) Chestorii de poliţie, chestorii principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi chestorii generali de poliţie sunt menţinuţi
în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani sau încetează raporturile de
serviciu, la cerere, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.
(3) După împlinirea vârstei de 60 de ani, poliţiştii prevăzuţi la alin. (2) pot fi menţinuţi în serviciu până la împlinirea
vârstei de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiţii a atribuţiilor ce le
revin, cu aprobarea anuală a ministrului administraţiei şi internelor.
(la data 05-iul-2012 Art. 69^1, alin. (3) din capitolul V modificat de Actul din Legea 87/2012 )

(4) În raport cu nevoile de încadrare, poliţiştii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2), pot fi menţinuţi în serviciu după
împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, după cum urmează:
a) cu aprobarea anuală a ministrului administraţiei şi internelor, pentru ofiţerii de poliţie;
b) cu aprobarea anuală a inspectorilor generali/similari, pentru agenţii de poliţie.
(la data 07-dec-2011 Art. 69^1 din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 107/2011 )

Art. 69 2
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 69 1 , ofiţerii de poliţie şi agenţii de poliţie, personal de specialitate medico-sanitar,
indiferent de gradul profesional deţinut, pot fi menţinuţi în serviciu, la cerere, cu aprobare anuală, după împlinirea vârstei
standard de pensionare, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, până la
împlinirea vârstei de pensioare pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil.
(2) Competenţele privind aprobarea menţinerii în serviciu prevăzute la art. 69 1 alin. (4) se aplică în mod corespunzător
şi situaţiilor prevăzute la alin. (1).
(la data 28-iul-2018 Art. 69^1 din capitolul V completat de Art. II din Legea 206/2018 )

Art. 70
(1) Candidatul admis în instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formează
personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat să încheie un angajament că va lucra în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă de 10 ani de la data naşterii raportului de serviciu.
(2) La încetarea calităţii de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului
Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, se completează un nou
angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat, stabilită
proporţional cu perioada de şcolarizare.
(3) La admiterea agentului de poliţie la un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei instituţii de
învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor
Interne, se completează un nou angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care cumulează şi perioada anterioară
rămasă de executat.
(4) Poliţistul care urmează un program de formare profesională continuă sau un curs de iniţiere în carieră este obligat
să încheie un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă stabilită prin ordin al
ministrului afacerilor interne, proporţional cu durata cursului sau programului urmat.
(5) Elevul, studentul sau poliţistul care refuză încheierea unui nou angajament în condiţiile alin. (2) şi (3) sau care nu
respectă condiţiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporţional cu perioada rămasă de executat,
cheltuielile efectuate în total pe timpul şcolarizării/desfăşurării programelor/cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.
(la data 02-iul-2018 Art. 70 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

CAPIT OLUL VI: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 71
(1) Poliţiştii care la data încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de vârstă şi vechime pentru a li se
acorda pensie de serviciu beneficiază de programe de reconversie profesională astfel:
a) în următoarele 6 luni după adoptarea măsurilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j);
(la data 30-iun-2011 Art. 71, alin. (1), litera A. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 133/2011 )

b) după apariţia situaţiei prevăzute la art. 69 lit. b).
(2) Reconversia profesională a poliţiştilor aflaţi în situaţiile menţionate la alin. (1) se asigură prin grija Ministerului de
Interne, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens.
(3) Modul de organizare şi desfăşurare a programelor de reconversie profesională se stabileşte prin ordin al ministrului
de interne.
(4) În vederea reconversiei profesionale poliţiştii pot urma gratuit cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau,
după caz, alte forme de pregătire profesională, organizate de Ministerul de Interne, şi, cu suportarea cheltuielilor de
către acest minister, cursuri organizate de alte ministere, precum şi de către instituţii ori persoane juridice de drept
privat autorizate, potrivit legii, în acest scop.
(5) Contravaloarea cursurilor organizate în afara Ministerului de Interne în condiţiile alin. (4) se suportă din bugetul
acestuia, în limita a 3 salarii brute obţinute de poliţist la data încetării raporturilor de serviciu.
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Art. 72
(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi poliţiştilor aflaţi în funcţie nu le sunt aplicabile dispoziţiile acesteia privind
condiţiile de studii şi stagiu în grad, cu excepţia cazurilor în care aceştia fac obiectul unei avansări sau promovări.
(2) La aceeaşi dată poliţiştilor absolvenţi cu diplomă ai Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" a Ministerului de
Interne sau ai altor instituţii de învăţământ superior acreditate le vor fi acordate grade profesionale în condiţiile stabilite
prin prezenta lege.
(3) Poliţiştii vor depune jurământul de credinţă. Refuzul depunerii jurământului de credinţă atrage destituirea din poliţie,
acesta fiind consemnat prin încheierea unui proces-verbal, semnat de persoanele prevăzute la art. 23 alin. (1).
Art. 73
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi gradele militare ale poliţiştilor vor fi echivalate cu gradele profesionale,
conform pregătirii şi studiilor fiecăruia, cu menţinerea drepturilor câştigate anterior, după cum urmează:
A. Ofiţerii de poliţie:
a) sublocotenent - subinspector de poliţie;
b) locotenent - inspector de poliţie;
c) căpitan - inspector principal de poliţie;
d) maior - subcomisar de poliţie;
e) locotenent-colonel - comisar de poliţie;
f) colonel - comisar-şef de poliţie;
g) general de brigadă - chestor de poliţie;
h) general-maior - chestor principal de poliţie;
i) general-locotenent - chestor-şef de poliţie;
(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (1), punctul A., litera I. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

j) general - chestor general de poliţie.
(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (1), punctul A., litera J. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

B. Agenţii de poliţie:
a) maistru militar clasa a IV-a şi sergent-major - agent de poliţie;
b) maistru militar clasa a III-a şi plutonier - agent principal de poliţie;
c) maistru militar clasa a II-a şi plutonier-major - agent-şef adjunct de poliţie;
d) maistru militar clasa I şi plutonier adjutant - agent-şef de poliţie;
e) maistru militar principal şi plutonier adjutant-şef - agent-şef principal de poliţie.
(2) Echivalarea gradelor privind agenţii şi ofiţerii de poliţie este valabilă şi în cazul încetării raporturilor de serviciu ale
poliţiştilor, precum şi în cazul mutării cadrelor militare sau a poliţiştilor între unităţile de poliţie şi celelalte unităţi ale
Ministerului Administraţiei şi Internelor ori în cazul transferului la/de la alte instituţii din sistemul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională, după caz.
(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(3) Comisarilor-şefi de poliţie care au o vechime în gradul profesional sau în gradul de colonel de minimum 5 ani şi au
fost încadraţi în această perioadă cel puţin 3 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad profesional de
chestor de poliţie sau general de brigadă ori superioare şi au fost apreciaţi în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puţin
«foarte bun», la încetarea raporturilor de serviciu li se poate acorda gradul profesional de chestor de poliţie, în condiţiile
prezentei legi.
(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(4) Poliţiştii ofiţeri care nu au absolvit studii superioare de scurtă sau de lungă durată cu diplomă vor fi încadraţi în
funcţii potrivit gradelor profesionale echivalente.
(5) Ofiţerilor de poliţie stabiliţi la alin. (1) lit. A li se va acorda gradul profesional următor numai după absolvirea studiilor
superioare corespunzătoare categoriei din care fac parte.
(6) Agenţii de poliţie care nu au absolvit studii liceale şi postliceale cu diplomă vor fi încadraţi în funcţii potrivit gradelor
profesionale echivalente.
(7) [textul din Art. 73, alin. (7) din capitolul VI a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 26. din Ordonanta
urgenta 21/2016]
(8) [textul din Art. 73, alin. (8) din capitolul VI a fost abrogat la 02-iul-2018 de Art. I, punctul 27. din Ordonanta
urgenta 53/2018]
(9) Stagiul în gradul militar avut la data echivalării va fi luat în calcul la acordarea gradelor profesionale, potrivit alin. (1)
şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b).
(10) Acordarea gradelor profesionale pentru poliţişti se face, de regulă, o dată pe an, cu prilejul "Zilei Poliţiei Române".
(11) Acordarea gradelor profesionale la încadrarea directă a poliţiştilor se face potrivit competenţelor stabilite prin
ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
(la data 14-oct-2003 Art. 73, alin. (11) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(12) Acordarea gradelor profesionale poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (2) şi la art. 54 alin. (2) se poate face în tot
cursul anului.
Art. 74
(1) Evidenţa poliţiştilor pe timpul şi după încetarea raporturilor de serviciu, precum şi modalităţile de păstrare a acesteia
se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
(la data 14-oct-2003 Art. 74, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

(2) La încetarea raporturilor de serviciu poliţistul este obligat ca în termen de 15 zile să se prezinte la centrul militar pe
raza căruia domiciliază, pentru a fi luat în evidenţă ca rezervist cu specialitatea "poliţie" şi gradul militar echivalent
gradului profesional avut la data respectivă în grupa de evidenţă a Ministerului de Interne.
(3) Poliţiştii luaţi în evidenţă ca rezervişti pot fi concentraţi sau mobilizaţi pentru completarea efectivelor unităţilor
Ministerului de Interne, în condiţiile prevăzute de lege.
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Art. 74 1
Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc aspecte procedurale cu privire la:
a) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională a poliţistului, precum şi a concursurilor şi examenelor
prevăzute de prezenta lege;
b) naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu.
(la data 21-iun-2016 Art. 74 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 21/2016 )

Art. 75
Descrierea uniformei de poliţist şi a însemnelor distinctive se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
Art. 76
(1) Prevederile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, şi personalului Poliţiei de Frontieră Române,
Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcţiei Generale Anticorupţie, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale, instituţiilor prefectului, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, Agenţiei Naţionale
Antidrog, Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», Institutului
de Studii pentru Ordine Publică, Centrului Naţional SIS, Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne,
Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, unităţilor din aparatul
central al Ministerului Afacerilor Interne şi al structurilor subordonate acestora, încadrat pe posturi prevăzute în statele
de organizare a fi încadrate cu poliţişti.
(la data 02-iul-2018 Art. 76, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

(2) Competenţele stabilite inspectorului general al Poliţiei Române prin prezenta lege se exercită pentru personalul din
structurile prevăzute la alin. (1) de către conducătorii acestora.
(la data 14-oct-2003 Art. 76 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

Art. 77
Plata drepturilor băneşti cuvenite poliţiştilor, prevăzute în prezenta lege, se face din fondurile alocate de la bugetul de
stat.
Art. 78
[textul din Art. 78 din capitolul VI a fost abrogat la 21-iun-2016 de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 21/2016]
Art. 79
În unităţile administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând unor minorităţi naţionale deţin o pondere de peste
20% vor fi angajaţi şi poliţişti care cunosc şi limba respectivă.
Art. 80
În condiţiile legii, prin hotărâre a Guvernului, se poate înfiinţa Casa de credit pentru poliţişti.
Art. 81
(1) Hotărârile Guvernului şi ordinele ministrului de interne date în aplicarea prezentei legi se vor emite în termen de 30
de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Până la adoptarea hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1) poliţiştii beneficiază de drepturile corespunzătoare
prevăzute în actele normative în vigoare pentru cadrele militare.
Art. 82
(1) Prezenta lege va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) La aceeaşi dată orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
-****Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituţia României.
p.PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 24 iunie 2002
*) În tot cuprinsul Legii referirile la "Ministerul de Interne" şi la "ministrul de interne" se înlocuiesc cu "Ministerul
Administraţiei şi Internelor" şi "ministrul administraţiei şi internelor".
(la data 14-oct-2003 Actul modificat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 89/2003 )

*) În cuprinsul legii, sintagma "coeficient de ierarhizare" se înlocuieşte cu termenul "coeficient".
(la data 02-iul-2018 Actul modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 53/2018 )

N.R.: "(1)Poliţiştii care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau
o funcţie la cabinetul demnitarului, numiţi în funcţiile respective anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, la eliberarea din funcţie sunt puşi la dispoziţie în vederea numirii într-o funcţie, prin aplicarea prevederilor art.
27 31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Numirea în funcţie a
acestora, precum şi a celor aflaţi la dispoziţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se face prin
raportare la postul ocupat în condiţiile art. 27 35 alin. (1) lit. a)-c), în cazul posturilor de conducere, ori, după caz, la
postul ocupat în condiţiile art. 27 34 , în cazul posturilor de execuţie, anterior numirii în funcţia de demnitate publică ori cu
rang de demnitar sau în funcţia de la cabinetul demnitarului.
(2)Prevederile Legii nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 15, art.
27 46 , art. 28 şi art. 58 3 , nu se aplică situaţiilor juridice născute şi nefinalizate anterior intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(3)În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, organizate anterior intrării în vigoare a prezentei
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ordonanţe de urgenţă cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
acordarea gradelor profesionale se face potrivit reglementărilor în vigoare la data demarării acestora, cu excepţia celor
prevăzute la alin. (2).
(4)De prevederile art. 70 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia
şi persoanele care, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu au restituit cheltuielile efectuate
pe timpul şcolarizării şi se află în una dintre următoarele situaţii:
a)le-a încetat calitatea de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului
Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;
b)aveau calitatea de agent de poliţie şi au fost admişi la un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei
instituţii de învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului
Afacerilor Interne."
(la data 02-iul-2018 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Ordonanta urgenta 53/2018 )
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LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii,
cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor
educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
(la data 07-ian-2019 actul a fost promulgata de Decretul 1334/2018 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
(1) Prezenta lege reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul realizării activităţilor de prevenire,
descoperire, cercetare, urmărire penală şi combatere a infracţiunilor, de executare a pedepselor, măsurilor educative şi de
siguranţă, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice de către autorităţile competente, în limitele
competenţelor stabilite prin lege.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei
publice se realizează numai dacă acestea sunt prevăzute de lege şi sunt necesare pentru prevenirea unui pericol cel puţin
asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii unei persoane ori a proprietăţii acesteia, precum şi pentru combaterea
infracţiunilor.
Art. 2
(1) Prezenta lege are ca scop protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la
protecţia datelor cu caracter personal.
(2) Prezenta lege stabileşte condiţiile în care se realizează libera circulaţie a datelor cu caracter personal în scopul realizării
activităţilor prevăzute la art. 1.
(3) Libera circulaţie a datelor cu caracter personal pe teritoriul naţional sau în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene,
circumscrisă realizării activităţilor prevăzute la art. 1, nu poate fi împiedicată din motive legate de protecţia persoanei faţă de
prelucrările de date cu caracter personal atât timp cât condiţiile din prezenta lege sau, după caz, din Regulamentul UE
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor, ori din
legislaţia naţională de punere în aplicare a acestuia sunt îndeplinite.
Art. 3
(1) Prezenta lege se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopurile prevăzute la
art. 1.
(2) Prezenta lege se aplică prelucrării datelor cu caracter personal realizate integral sau parţial prin mijloace automatizate,
precum şi prelucrării, prin alte mijloace decât cele automatizate, a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem
de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.
(3) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate pentru realizarea activităţilor din domeniul
apărării naţionale şi securităţii naţionale, în limitele şi cu restricţiile stabilite prin legislaţia în materie.
Art. 4
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, denumită în continuare
persoană vizată; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin
referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online,
sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale;
b) prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturilor de date cu
caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
c) restricţionarea prelucrării - marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a
acestora;
d) creare de profiluri - orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu
caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a
preconiza aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele,
corectitudinea, comportamentul, localizarea sau deplasările respectivei persoane fizice;
e) pseudonimizare - prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi
atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, în măsura în care aceste informaţii suplimentare
sunt stocate separat şi fac obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică destinate să garanteze neatribuirea unei
persoane fizice identificate sau identificabile;
f) sistem de evidenţă a datelor - orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie
ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;
g) autoritate competentă - orice autoritate publică sau orice alt organism sau entitate învestită cu exerciţiul autorităţii de
stat, competentă în materie de prevenire, descoperire, cercetare, urmărire penală şi combatere a infracţiunilor sau de
executare a pedepselor, inclusiv în materia menţinerii şi asigurării ordinii şi siguranţei publice;
h) operator - autoritatea competentă care, singură sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele de prelucrare sunt stabilite printr-un act normativ, operatorul
sau criteriile specifice pentru determinarea acestuia se stabilesc prin actul normativ de referinţă;
i) persoană împuternicită de către operator - persoana fizică sau juridică, instituţia/autoritatea publică, agenţia sau alt
organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
j) destinatar - persoana fizică sau juridică, instituţia/autoritatea publică, agenţia sau un alt organism căruia îi sunt transmise
datele cu caracter personal, fie că aceasta este sau nu o parte terţă; sunt exceptate din înţelesul definiţiei autorităţile
competente care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, iar
prelucrarea datelor cu caracter personal respective de către acestea respectă normele aplicabile în materie de protecţie a
datelor în conformitate cu scopurile prelucrării;
k) încălcarea securităţii datelor cu caracter personal - orice eveniment, acţiune sau inacţiune ce poate provoca o încălcare a
securităţii, care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul
neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod;
l) date genetice - datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moştenite sau dobândite ale unei
persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia sau sănătatea respectivei persoane fizice, astfel cum rezultă în
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special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la acea persoană fizică;
m) date biometrice - date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice, referitoare la
caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice, care permit sau confirmă identificarea unică a
respectivei persoane fizice, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
n) date privind sănătatea - date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv
acordarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;
o) autoritate de supraveghere - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, desemnată
potrivit Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare;
p) organizaţie internaţională - o organizaţie şi organismele sale subordonate reglementate de dreptul internaţional public sau
orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat între două sau mai multe state sau în temeiul unui astfel de
acord;
q) interoperabilizare - operaţiunea de a pune în legătură datele cu caracter personal cuprinse într-un fişier, într-o bază de
date sau într-un sistem de evidenţă automat cu cele cuprinse într-unul sau mai multe fişiere, baze de date sau sisteme de
evidenţă automate care sunt gestionate de operatori diferiţi sau de către acelaşi operator, dar având scopuri diferite, similare
sau corelate, după caz;
r) evidenţă pasivă - fişier sau bază de date cu caracter personal constituită în scopul accesării limitate şi ulterior ştergerii
datelor stocate din sistemul de evidenţă;
s) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene;
ş) plan de remediere - anexă la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, întocmit în condiţiile prevăzute
la art. 62, prin care Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal stabileşte măsuri şi un
termen de remediere;
t) măsură de remediere - soluţie dispusă de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
în planul de remediere în vederea îndeplinirii de către operator sau de către persoana împuternicită de acesta a obligaţiilor
prevăzute de lege;
ţ) termen de remediere - perioada de timp cuprinsă între 60 şi 180 de zile de la data comunicării procesului-verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiei, în care operatorul sau persoana împuternicită de acesta are posibilitatea remedierii
neregulilor constatate şi îndeplinirii obligaţiilor legale.
Art. 5
(1) Datele cu caracter personal trebuie să fie:
a) prelucrate în mod legal şi echitabil;
b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
c) adecvate, relevante şi neexcesive prin raportare la scopurile în care sunt prelucrate;
d) exacte şi, dacă este necesar, actualizate; trebuie adoptate toate măsurile rezonabile pentru a asigura faptul că datele cu
caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, să fie şterse sau rectificate fără
întârziere;
e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară
îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele respective;
f) prelucrate într-un mod care să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva
prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri
tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
(2) Datele cu caracter personal pot fi prelucrate pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 1 de către acelaşi operator
sau de către alt operator într-un alt scop decât cel avut în vedere la momentul colectării datelor cu caracter personal, numai
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) operatorul este abilitat să prelucreze astfel de date cu caracter personal în scopul respectiv, în conformitate cu cadrul
normativ aplicabil;
b) prelucrarea este necesară şi proporţională în raport cu scopul respectiv, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil.
(3) Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către acelaşi operator sau de către alt operator în scopul arhivării în
interes public sau în scopuri ştiinţifice, statistice sau istorice legate de realizarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1), cu
condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate.
(4) Operatorul este responsabil pentru respectarea prevederilor alin. (1)-(3) şi adoptă măsuri şi/sau instituie proceduri
pentru a demonstra respectarea acestor prevederi.
Art. 6
(1) Actele normative, indiferent de nivelul de legiferare, care instituie prelucrări de date cu caracter personal în scopul realizării
activităţilor prevăzute la art. 1, trebuie să stabilească cel puţin următoarele aspecte:
a) contextul general al prelucrării şi obiectivele acesteia;
b) datele cu caracter personal care urmează să fie prelucrate;
c) scopurile prelucrării;
d) termenele de stocare generale şi, după caz, specifice a datelor cu caracter personal.
(2) Stabilirea termenelor specifice de păstrare este obligatorie în următoarele situaţii:
a) prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la minori;
b) prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal;
c) prelucrarea datelor cu caracter personal a căror acurateţe nu a fost stabilită sau nu a putut fi stabilită;
d) în orice altă situaţie în care prelucrarea presupune riscuri majore pentru persoana vizată.
(3) Termenele specifice de stocare nu pot fi mai mari decât jumătate din termenul general de stocare corespunzător
scopului prelucrării.
(4) La împlinirea termenelor de stocare, datele cu caracter personal pot fi:
a) arhivate în interes public în conformitate cu legislaţia specială;
b) stocate în evidenţa pasivă pentru o durată care nu poate depăşi jumătate din termenul iniţial de stocare;
c) distruse sau şterse prin utilizarea unor proceduri ireversibile, dacă nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la lit.
a) sau b).
(5) Prelucrările de date cu caracter personal bazate pe utilizarea noilor tehnologii sau care sunt de natură să genereze un risc
ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice pot fi instituite în scopul realizării activităţilor prevăzute la art. 1 numai
în temeiul unui act normativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care să stabilească garanţii necesar a fi instituite
în temeiul prezentei legi.
Art. 7
(1) Operatorii dispun măsurile necesare în scopul evidenţierii în mod distinct şi structurării datelor cu caracter personal, având
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în vedere următoarele criterii:
a) date referitoare la persoane în privinţa cărora există indicii temeinice că au săvârşit sau că urmează să săvârşească o
infracţiune, inclusiv cele împotriva cărora a fost dispusă o măsură preventivă privativă de libertate;
b) date referitoare la persoane condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni sau persoane faţă de care s-a dispus
executarea unei măsuri educative sau de siguranţă;
c) date referitoare la persoane victime ale unei infracţiuni sau persoane în privinţa cărora există motive să se creadă că ar
putea fi victimele unei infracţiuni;
d) date referitoare la alte persoane care au legătură cu infracţiunea, precum persoane care ar putea fi chemate să depună
mărturie în cadrul anchetelor legate de infracţiuni sau în cadrul procedurilor penale ulterioare sau persoane care pot oferi
informaţii cu privire la infracţiuni sau persoane care sunt în legătură sau asociate cu persoanele prevăzute la lit. a) sau b).
(2) Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei legi sunt ordonate în funcţie de gradul lor de acurateţe şi
exactitate. În acest scop, operatorii dispun măsurile necesare pentru realizarea unei distincţii între date colectate ca urmare a
constatării unor fapte, respectiv date a căror colectare se bazează pe percepţia subiectivă a unor persoane fizice.
(3) Operatorii dispun toate măsurile necesare pentru ca datele cu caracter personal inexacte, incomplete sau care nu sunt
actualizate să nu fie transmise sau puse la dispoziţia destinatarului.
(4) Măsurile prevăzute la alin. (3) includ şi evaluări periodice în scopul asigurării calităţii datelor cu caracter personal prin
raportare la scopul în care au fost colectate şi sunt ulterior prelucrate.
(5) Termenele de evaluare sunt stabilite prin acte administrative adoptate de către operatori, cărora li se asigură o formă de
publicitate. Frecvenţa evaluărilor este determinată de scopul în care datele cu caracter personal au fost colectate, calitatea
datelor la momentul colectării, cantitatea datelor, dacă sunt prelucrate categorii speciale de date cu caracter personal. În
cazul sistemelor automatizate de evidenţă, termenele de evaluare nu pot depăşi 2 ani de la momentul colectării, respectiv de
la precedenta evaluare.
(6) Evaluarea calităţii datelor cu caracter personal este obligatorie înainte ca datele cu caracter personal să fie transmise sau
puse la dispoziţie altui operator.
(7) În situaţia transmiterii de date cu caracter personal, în scopul asigurării calităţii datelor, operatorul poate adăuga
informaţii care să permită autorităţii competente destinatare să evalueze:
a) acurateţea datelor;
b) caracterul integral al datelor;
c) utilitatea datelor raportat la scopul prelucrării;
d) dacă acestea sunt actualizate.
(8) În situaţia unei transmiteri neconforme cu legislaţia în vigoare a unor date cu caracter personal sau în cazul în care se
constată că datele cu caracter personal nu au calitatea necesară, operatorul este obligat să notifice de îndată destinatarul.
Datele care au făcut obiectul transmiterii sunt, după caz:
a) rectificate sau şterse;
b) restricţionate la prelucrare.
(9) Restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal prevăzută la alin. (8) se dispune doar în una dintre situaţiile
prevăzute la art. 18 alin. (4).
Art. 8
(1) Datele cu caracter personal colectate în scopul prevăzut la art. 1 nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepţia cazurilor
prevăzute în mod expres de lege.
(2) În situaţiile excepţionale prevăzute la alin. (1), prelucrările suplimentare de date cu caracter personal se realizează în
conformitate cu dispoziţiile Regulamentului general privind protecţia datelor, cu excepţia activităţilor prevăzute la art. 3 alin.
(2), situaţie în care se aplică dispoziţiile corespunzătoare cuprinse în legi speciale.
(3) Datele cu caracter personal colectate de către autorităţile competente în alte scopuri decât cele necesare îndeplinirii
activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului general privind protecţia
datelor, cu excepţia activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (2), situaţie în care se aplică dispoziţiile corespunzătoare cuprinse în
legi speciale.
(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică inclusiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de arhivare în interes
public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice.
Art. 9
(1) În situaţia prelucrării datelor cu caracter personal sub forma transferului către destinatari, autoritatea competentă care
transferă datele cu caracter personal are obligaţia de a informa destinatarul datelor cu caracter personal cu privire la condiţiile
specifice de prelucrare şi obligaţia de a le respecta, în măsura în care astfel de condiţii sunt impuse de lege.
(2) Destinatarul datelor cu caracter personal are obligaţia respectării condiţiilor specifice de prelucrare comunicate în
conformitate cu prevederile alin. (1).
(3) În situaţia transferului de date cu caracter personal către destinatari din state membre ale Uniunii Europene sau către
agenţii, oficii şi organisme instituite în conformitate cu titlul V capitolele 4 şi 5 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene, nu pot fi impuse condiţii specifice de prelucrare, în conformitate cu prevederile alin. (1), suplimentare faţă de cele
prevăzute de lege pentru transferul către autorităţi competente din România.
Art. 10
Datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile
filozofice, afilierea sindicală, prelucrarea datelor genetice, prelucrarea datelor biometrice pentru identificarea unică a unei
persoane fizice, prelucrarea datelor privind sănătatea sau a datelor privind viaţa sexuală şi orientarea sexuală a unei persoane
fizice pot fi prelucrate numai dacă sunt strict necesare într-un caz determinat, dacă sunt instituite garanţii adecvate pentru
drepturile şi libertăţile persoanei vizate şi dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
a) prelucrarea este prevăzută expres de lege;
b) prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent cel puţin asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii
persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice;
c) prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de persoana vizată.
Art. 11
(1) Adoptarea unei decizii întemeiate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce un efect
juridic negativ pentru persoana vizată sau care o afectează în mod semnificativ este interzisă, cu excepţia cazului în care
prelucrarea este reglementată expres de lege, fiind prevăzute garanţii adecvate pentru drepturile şi libertăţile persoanei
vizate, inclusiv dreptul de a obţine intervenţia umană din partea operatorului.
(2) Prelucrarea categoriilor de date cu caracter personal prevăzute la art. 10 în scopul adoptării de decizii în condiţiile
prevăzute la alin. (1) este interzisă, cu excepţia situaţiei în care sunt instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea
drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime ale persoanei vizate.
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(3) Crearea de profiluri care au drept rezultat discriminarea persoanelor fizice pe baza criteriilor ce determină categoriile de
date prevăzute la art. 10 este interzisă.
Art. 12
(1) Operatorii sunt obligaţi să instituie măsurile organizatorice, tehnice şi de procedură pentru a furniza persoanei vizate
informaţiile necesare potrivit prevederilor art. 13 şi art. 16-21 şi pentru a asigura transmiterea unui răspuns în legătură cu
prelucrările desfăşurate în condiţiile prevăzute la art. 11 sau în legătură cu notificarea persoanelor vizate în cazul apariţiei unui
incident de securitate, în condiţiile prevederilor art. 39.
(2) Răspunsul trebuie formulat într-o formă concisă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu.
(3) Comunicarea informaţiilor în condiţiile prevăzute la alin. (2) se realizează în acelaşi format în care cererea a fost
formulată, cu următoarele excepţii:
a) identitatea solicitantului nu poate fi stabilită cu exactitate, în condiţiile prevăzute la alin. (10);
b) formatul ales pentru transmiterea cererii presupune riscuri de prelucrare neautorizată sau ilegală ori de pierdere, distrugere
sau deteriorare accidentală, prin raportare la cantitatea de date cu caracter personal, gradul de sensibilitate al informaţiei, în
special în situaţia categoriilor de date prevăzute la art. 10 ori a datelor referitoare la minori.
(4) Operatorul este obligat să instituie măsuri organizatorice şi de procedură în scopul facilitării exercitării drepturilor
persoanei vizate în temeiul prevederilor art. 11 şi art. 16-21.
(5) Operatorul are obligaţia de a informa persoana vizată, în scris, cu privire la modul de soluţionare a cererilor formulate în
temeiul prezentei legi. Răspunsul se transmite în mod gratuit, în cel mult 60 de zile calendaristice.
(6) În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza
caracterului lor repetitiv, operatorul poate:
a) să perceapă o taxă rezonabilă care să ţină cont de costurile administrative pentru transmiterea sau comunicarea
informaţiilor sau pentru luarea măsurilor solicitate; sau
b) să refuze să dea curs cererii.
(7) Cuantumul taxei prevăzute la alin. (6) lit. a) va fi stabilit, respectiv actualizat prin act administrativ emis la nivelul
operatorului.
(8) Caracterul nefondat sau excesiv al cererii se stabileşte de la caz la caz, în funcţie de următoarele criterii:
a) obiectul cererii;
b) caracterul repetitiv al cererii;
c) existenţa unor prelucrări suplimentare de date cu caracter personal, prin raportare la cele desfăşurate la momentul
formulării cererii precedente.
(9) Caracterul nefondat sau excesiv al cererii, în condiţiile prevăzute la alin. (6), trebuie demonstrat de operator.
(10) În cazul în care identitatea persoanei care formulează o cerere în temeiul prevederilor art. 16 sau 18 nu a putut fi
stabilită cu exactitate, operatorul îi solicită acesteia informaţi: suplimentare necesare pentru confirmarea identităţii.
(11) Informaţiile suplimentare colectate potrivit prevederilor alin. (10) nu pot fi prelucrate în niciun alt scop decât pentru
confirmarea identităţii şi se distrug în termen de 3 ani de la colectare. Operatorul poate stabili termene de păstrare mai mici.
Art. 13
Operatorii sunt obligaţi să instituie măsuri organizatorice, tehnice şi de procedură în scopul punerii la dispoziţia persoanelor
interesate a următoarelor categorii de informaţii:
a) identitatea şi datele de contact ale operatorului;
b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
d) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere şi datele de contact ale acesteia;
e) dreptul de a solicita operatorului acces la datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată ori rectificarea sau
ştergerea acestor date sau restricţionarea prelucrării lor.
Art. 14
La cerere, atunci când legea nu prevede altfel, operatorul comunică persoanei vizate informaţiile prevăzute la art. 13,
precum şi următoarele informaţii suplimentare:
a) temeiul juridic al prelucrării;
b) perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care nu este posibil, criteriile utilizate pentru
a stabili perioada respectivă;
c) dacă este cazul, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, inclusiv din state terţe sau organizaţii
internaţionale;
d) orice alte informaţii suplimentare, în funcţie de specificul activităţilor de prelucrare, în special atunci când datele cu caracter
personal sunt colectate fără ştirea persoanei vizate.
Art. 15
(1) Operatorul poate dispune, după caz, măsura amânării, restricţionării sau omiterii furnizării de informaţii persoanei vizate
în condiţiile prevăzute la art. 14 numai dacă, ţinând seama de drepturile fundamentale şi interesele legitime ale persoanei
vizate, o astfel de măsură este necesară şi proporţională într-o societate democratică pentru:
a) evitarea obstrucţionării bunei desfăşurări a procesului penal;
b) evitarea prejudicierii prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau a executării
pedepselor;
c) protejarea ordinii şi siguranţei publice;
d) protejarea securităţii naţionale;
e) protejarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi.
(2) Măsura amânării furnizării de informaţii se dispune pe o perioadă ce nu poate depăşi un an, în situaţia în care incidenţa
condiţiilor care fac imposibilă comunicarea este limitată în timp. Măsura amânării poate fi prelungită în interiorul termenului de
un an. La împlinirea termenului pentru care măsura amânării furnizării de informaţii a fost dispusă, operatorul transmite
informaţiile prevăzute de lege.
(3) Persoana vizată este informată în scris, în cel mult 60 de zile calendaristice de la înregistrarea solicitării, cu privire la
măsura amânării furnizării de informaţii şi motivul dispunerii acesteia, cu privire la termenul pentru care a fost dispusă această
măsură, precum şi cu privire la faptul că se poate adresa autorităţii de supraveghere cu plângere împotriva deciziei
operatorului sau poate ataca în instanţă decizia operatorului.
(4) Măsura restricţionării furnizării de informaţii se dispune în situaţia în care incidenţa condiţiilor care fac imposibilă
comunicarea nu este limitată în timp. În situaţia restricţionării furnizării de informaţii, operatorul transmite persoanei vizate un
răspuns. Forma şi conţinutul răspunsului sunt stabilite de fiecare operator în parte.
(5) Măsura omisiunii furnizării de informaţii se dispune în situaţia în care chiar şi simpla informare a persoanei vizate cu privire
la una sau mai multe operaţiuni de prelucrare este de natură să afecteze una dintre activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d).
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(6) Omisiunea furnizării de informaţii poate să fie parţială sau totală. În situaţia omisiunii parţiale, persoana vizată este
informată, în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la înregistrarea solicitării, cu privire la categoriile de prelucrări care
nu sunt de natură a afecta activităţile prevăzute la alin. (1). În situaţia omisiunii totale, operatorul transmite persoanei vizate
un răspuns. Forma şi conţinutul răspunsului sunt stabilite de fiecare operator în parte.
(7) Operatorul este obligat să ţină evidenţa situaţiilor în care a fost dispusă măsura omiterii furnizării de informaţii şi să
documenteze adoptarea acestei măsuri.
(8) În luna ianuarie a fiecărui an, operatorul are obligaţia de a informa autoritatea de supraveghere cu privire la situaţia
statistică a măsurilor de omisiune a furnizării de informaţii adoptate în anul precedent, defalcat pentru fiecare dintre activităţile
prevăzute la alin. (1) lit. a)-d).
Art. 16
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu
caracter personal care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
(2) Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc persoana vizată, să
comunice acesteia, în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la înregistrarea solicitării, în condiţiile prevăzute la art.
12 alin. (2) şi (3), pe lângă confirmare, inclusiv datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi
următoarele informaţii:
a) scopurile şi temeiul juridic al prelucrării;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din
state terţe sau organizaţii internaţionale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în
care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e) dreptul de a solicita de la operator rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării
datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată;
f) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere şi datele de contact ale acesteia;
g) comunicarea datelor cu caracter personal care sunt în curs de prelucrare şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la
originea datelor cu caracter personal.
Art. 17
(1) Dispoziţiile art. 16 nu se aplică dacă, ţinând seama de drepturile fundamentale şi interesele legitime ale persoanei fizice, o
astfel de măsură este necesară şi proporţională într-o societate democratică pentru:
a) evitarea obstrucţionării bunei desfăşurări a procesului penal;
b) evitarea prejudicierii prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau a executării
pedepselor;
c) protejarea ordinii şi siguranţei publice;
d) protejarea securităţii naţionale;
e) protejarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi.
(2) Măsura limitării dreptului de acces poate să fie totală sau parţială şi se dispune cu privire la una sau mai multe operaţiuni
de prelucrare în situaţia cărora dezvăluirea este de natură să afecteze una dintre activităţile prevăzute la alin. (1).
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), persoana vizată poate fi informată cu privire la categoriile de prelucrări care nu sunt de
natură a afecta activităţile prevăzute la alin. (1), motivul adoptării acestei măsuri, precum şi cu privire la posibilitatea de a
depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau de a se adresa instanţei.
(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), motivul adoptării măsurii de limitare a dreptului de acces nu se comunică în situaţia
în care dezvăluirea acestuia este de natură să afecteze una dintre activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d).
(5) Operatorul este obligat să ţină evidenţa cazurilor în care a fost dispusă măsura de limitare a dreptului de acces şi să
documenteze adoptarea acestei măsuri.
(6) În luna ianuarie a fiecărui an, operatorul are obligaţia de a informa autoritatea de supraveghere cu privire la situaţia
statistică a cazurilor în care a fost adoptată măsura de limitare a dreptului de acces în anul precedent, defalcat pentru fiecare
dintre activităţile prevăzute la alin. (1).
Art. 18
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea datelor cu caracter
personal inexacte care o privesc.
(2) Persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv prin furnizarea
unei declaraţii suplimentare.
(3) Operatorul are obligaţia de a şterge, prin proceduri ireversibile, din oficiu sau la cererea persoanei vizate, datele cu
caracter personal a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor art. 1 alin. (2), art. 5 sau 10 ori care trebuie şterse în
virtutea îndeplinirii unei obligaţii prevăzute expres de lege.
(4) Operatorul are obligaţia de a restricţiona prelucrarea datelor cu caracter personal, şi nu de a le şterge, în cazul în care
este incidentă una dintre următoarele situaţii:
a) exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, iar exactitatea sau inexactitatea datelor
respective nu poate fi stabilită cu certitudine;
b) datele cu caracter personal trebuie să fie păstrate ca mijloace de probă.
(5) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate, în condiţiile art. 12 alin. (2)-(4), în termen de cel mult 60 de zile
calendaristice de la înregistrarea solicitării, confirmarea sau, după caz, infirmarea soluţionării cererilor formulate potrivit
prevederilor alin. (1), (2) sau (3), motivele pe care se întemeiază măsura infirmării, precum şi faptul că se poate adresa cu
plângere la autoritatea de supraveghere sau poate ataca în instanţă decizia operatorului.
(6) Termenul prevăzut la alin. (5) poate fi prelungit cu până la 60 de zile calendaristice, în măsura în care soluţionarea
cererilor necesită proceduri complexe, în special consultarea unor autorităţi competente din străinătate. Persoana vizată este
informată cu privire la prelungirea termenului înainte de expirarea termenului iniţial.
(7) Ridicarea restricţionării prelucrării instituite potrivit prevederilor alin. (4) lit. a) se realizează de către operator,
concomitent cu notificarea persoanei vizate cu privire la măsura adoptată.
(8) Dispoziţiile alin. (5) nu se aplică dacă, ţinând seama de drepturile fundamentale şi interesele legitime ale persoanei fizice,
o astfel de măsură este necesară şi proporţională într-o societate democratică pentru:
a) a evita obstrucţionarea bunei desfăşurări a procesului penal;
b) a nu prejudicia prevenirea, descoperirea, cercetarea, urmărirea penală şi combaterea infracţiunilor sau executarea
pedepselor;
c) a proteja ordinea şi siguranţa publică;
d) a proteja securitatea naţională;
pag. 5

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Legea 363/2018 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

e) a proteja drepturile şi libertăţile celorlalţi.
Art. 19
(1) În situaţia rectificării datelor cu caracter personal potrivit prevederilor art. 18 alin. (1), operatorul are obligaţia să verifice
modul în care acestea au fost colectate.
(2) În cazul în care datele cu caracter personal au fost colectate prin transfer de la o autoritate competentă, operatorul are
obligaţia să transmită acesteia o notificare cu privire la rectificarea datelor.
(3) În situaţia rectificării, ştergerii ori restricţionării datelor cu caracter personal potrivit prevederilor art. 18 alin. (1), (3) sau
(4), operatorul are obligaţia să verifice dacă acestea au fost transmise unui destinatar anterior rectificării.
(4) În cazul în care datele cu caracter personal au fost transmise unui destinatar anterior rectificării, operatorul are obligaţia
să transmită acestuia o notificare cu privire la rectificarea, ştergerea ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter
personal, după caz.
(5) Destinatarul situat pe teritoriul României ori căruia i se aplică legea română are obligaţia de a dispune o măsură similară
celei cu privire la care a fost notificat, cu excepţia incidenţei, în cazul ştergerii ori restricţionării datelor cu caracter personal, a
uneia dintre următoarele situaţii:
a) datele sunt necesare pentru prevenirea, descoperirea, cercetarea, urmărirea penală şi combaterea infracţiunilor ori
executarea pedepselor, altele decât cele pentru care au fost transmise;
b) datele sunt necesare pentru derularea altor proceduri judiciare sau administrative direct legate de prevenirea,
descoperirea, cercetarea, urmărirea penală şi combaterea infracţiunilor ori executarea pedepselor;
c) datele sunt necesare pentru prevenirea unui pericol iminent şi grav la adresa ordinii şi siguranţei publice.
(6) În situaţia incidenţei vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (5) lit. a)-c), persoana vizată este informată cu aplicarea,
după caz, a dispoziţiilor art. 14, cu privire la măsura adoptată, motivele pe care se întemeiază măsura infirmării, precum şi cu
privire la faptul că se poate adresa cu plângere autorităţii de supraveghere sau poate ataca în instanţă decizia operatorului.
Art. 20
(1) În situaţiile prevăzute la art. 15, art. 17 alin. (3) sau art. 19 alin. (6), persoana vizată se poate adresa autorităţii de
supraveghere pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege.
(2) Operatorul are obligaţia de a informa persoana vizată cu privire la posibilitatea prevăzută la alin. (1).
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea de supraveghere întreprinde măsurile necesare potrivit atribuţiilor sale legale.
(4) Autoritatea de supraveghere informează persoana vizată cu privire la aspectele constatate, precum şi cu privire la
posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată.
Art. 21
- Art. 13, 16 şi 18 se aplică inclusiv în cazul în care datele cu caracter personal sunt cuprinse în hotărâri judecătoreşti, în
cazierul judiciar sau în cadrul procesului penal, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege.
Art. 22
(1) Operatorul, ţinând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi de gradul de
ingerinţă în drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, este obligat să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru
a asigura şi a fi în măsură să demonstreze efectuarea prelucrării în conformitate cu prezenta lege.
(2) Măsurile adoptate potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să fie proporţionale cu operaţiunile de prelucrare realizate de către
operator şi includ politici corespunzătoare de protecţie a datelor cu caracter personal.
Art. 23
(1) În scopul punerii în aplicare în mod eficient a principiilor de protecţie a datelor cu caracter personal, precum şi pentru
reducerea la minimum a prelucrărilor de date cu caracter personal, dar şi în scopul integrării garanţiilor necesare în cadrul
prelucrării, pentru a îndeplini cerinţele prezentei legi şi pentru a proteja drepturile persoanelor vizate, operatorul este obligat
ca, la momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, precum şi la cel al prelucrării efective, să pună în aplicare măsuri tehnice şi
organizatorice adecvate, având în vedere:
a) stadiul actual al tehnologiei;
b) costurile de punere în aplicare;
c) natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării;
d) riscurile cu grade diferite de probabilitate şi de gravitate la adresa drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice pe care le
prezintă prelucrarea.
(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), operatorul evaluează, la momentul stabilirii mijloacelor de
prelucrare, în scopul identificării măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate, cel puţin posibilitatea introducerii unei soluţii de
pseudonimizare ori a unei alte soluţii tehnice cu efect similar.
(3) Operatorul are obligaţia de a pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate prin care să se asigure că, în mod
implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.
(4) Obligaţia prevăzută la alin. (3) vizează:
a) volumul de date cu caracter personal colectate;
b) gradul de prelucrare a acestora;
c) perioada de stocare;
d) accesibilitatea acestora.
(5) Prin măsurile dispuse potrivit prevederilor alin. (3) şi (4), operatorul trebuie să se asigure că datele cu caracter personal
nu sunt accesibile, fără intervenţie umană, unui număr nedefinit de utilizatori.
Art. 24
(1) Operatorii asociaţi se desemnează printr-un act normativ, în cuprinsul căruia se stabilesc, în comun, scopurile şi
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
(2) Actul normativ prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă o delimitare a responsabilităţilor ce revin fiecăruia dintre operatorii
asociaţi în condiţiile prezentei legi.
(3) Actul normativ prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele aspecte:
a) modalitatea de exercitare a drepturilor persoanelor vizate, în raport cu oricare dintre operatori;
b) îndatoririle fiecăruia dintre operatorii asociaţi cu privire la furnizarea informaţiilor prevăzute la art. 13;
c) punctul de contact unic pentru persoanele vizate.
(4) În situaţia în care scopurile şi mijloacele de prelucrare nu sunt stabilite prin act normativ, responsabilităţile ce revin în
condiţiile prezentei legi operatorilor asociaţi pot fi stabilite prin intermediul unui act juridic. Acesta trebuie să cuprindă
elementele prevăzute la alin. (3) şi este supus obligaţiei de punere la dispoziţia persoanelor vizate. Obligaţia de punere la
dispoziţie trebuie îndeplinită cu minimum 5 zile înainte de intrarea în vigoare a respectivului act juridic.
Art. 25
(1) Desemnarea persoanelor împuternicite de către operator este posibilă doar dacă există suficiente garanţii pentru punerea
în aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerinţele prezentei legi şi să
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asigure protecţia drepturilor persoanei vizate.
(2) Desemnarea, de către o persoană împuternicită de către operator, a unei alte persoane împuternicite în scopul realizării
uneia sau mai multor operaţiuni de prelucrare nu este posibilă decât cu acordul scris al operatorului. Acordul scris poate fi
emis doar dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Persoana împuternicită de către operator are obligaţia de a informa operatorul cu privire la orice modificări preconizate
privind adăugarea sau înlocuirea altor persoane împuternicite de către operator.
(4) Desemnarea prevăzută la alin. (1) sau, după caz, alin. (2) se realizează prin intermediul unui contract sau protocol
încheiat între părţi, care trebuie să detalieze:
a) obiectul şi durata prelucrării;
b) natura şi scopul prelucrării;
c) tipul de date cu caracter personal şi categoriile de persoane vizate;
d) obligaţiile şi drepturile operatorului.
(5) Protocolul sau, după caz, contractul prevăzut la alin. (4) se pune la dispoziţia persoanelor vizate şi trebuie să stabilească
în sarcina persoanei împuternicite de către operator următoarele obligaţii:
a) să acţioneze numai la instrucţiunile operatorului;
b) să garanteze faptul că persoanele autorizate să prelucreze date cu caracter personal s-au angajat să respecte
confidenţialitatea sau au o obligaţie legală de confidenţialitate corespunzătoare;
c) să asiste operatorul prin orice mijloace adecvate pentru a asigura respectarea dispoziţiilor privind drepturile persoanei
vizate;
d) să şteargă sau să returneze, din dispoziţia operatorului, toate datele cu caracter personal după încetarea furnizării
serviciilor de prelucrare a datelor cu caracter personal şi să elimine copiile existente, cu excepţia cazului în care există o
dispoziţie legală expresă care îl abilitează să stocheze în continuare datele;
e) să pună la dispoziţia operatorului toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea dispoziţiilor prezentului
articol;
f) să respecte condiţiile prevăzute la alin. (2)-(4) pentru recrutarea unei alte persoane împuternicite de către operator.
(6) Protocolul sau, după caz, contractul prevăzut la alin. (4) poate fi pus la dispoziţia persoanelor vizate, la cerere, în format
electronic.
(7) Persoana împuternicită de către operator este considerată operator în cazul în care, prin încălcarea dispoziţiilor prezentei
legi, aceasta stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare pentru datele cu caracter personal puse la dispoziţie de către
operator.
(8) În situaţia prevăzută la alin. (7), operatorul este exonerat de răspundere numai în situaţia în care demonstrează că
persoana împuternicită de operator a acţionat cu rea-credinţă.
Art. 26
(1) Se interzice persoanei împuternicite de către operator să prelucreze datele cu caracter personal cu depăşirea
instrucţiunilor primite de la operator, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.
(2) Orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator, care are
acces la date cu caracter personal, nu poate să le prelucreze decât pe baza instrucţiunilor operatorului, cu excepţia situaţiilor
prevăzute expres de lege.
Art. 27
(1) Operatorul este obligat să ţină evidenţa tuturor categoriilor de activităţi de prelucrare aflate în responsabilitatea sa.
(2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele informaţii:
a) denumirea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale operatorului asociat şi ale responsabilului cu protecţia
datelor;
b) scopul sau scopurile prelucrării;
c) categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din ţări
terţe sau organizaţii internaţionale;
d) o descriere a categoriilor de persoane vizate şi a categoriilor de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
e) dacă este cazul, menţiuni cu privire la desfăşurarea activităţii de creare de profiluri;
f) dacă este cazul, categoriile de transferuri de date cu caracter personal către un stat terţ sau o organizaţie internaţională;
g) indicarea temeiului juridic al operaţiunii de prelucrare, inclusiv al transferurilor de date cu caracter personal efectuate;
h) dacă este posibil, termenele-limită preconizate pentru ştergerea diferitelor categorii de date cu caracter personal;
i) dacă este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate menţionate la art. 35.
Art. 28
(1) Persoana împuternicită de către operator este obligată să ţină evidenţa tuturor categoriilor de activităţi de prelucrare
aflate în responsabilitatea sa.
(2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele informaţii:
a) numele şi datele de contact ale persoanei sau persoanelor împuternicite de către operator, ale fiecărui operator în numele
căruia acţionează această persoană şi, după caz, cele ale responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal;
b) categoriile de activităţi de prelucrare desfăşurate în numele fiecărui operator;
c) după caz, transferurile de date cu caracter personal către un stat terţ sau către o organizaţie internaţională, inclusiv
indicarea statului terţ sau a organizaţiei internaţionale respective, atunci când au primit instrucţiuni explicite în acest sens de la
operator;
d) dacă este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate menţionate la art. 35.
Art. 29
(1) Evidenţele prevăzute la art. 27 şi 28 se păstrează în format hârtie şi în format electronic.
(2) Operatorul şi persoana împuternicită de către operator au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii de supraveghere, la
solicitarea acesteia, evidenţele prevăzute la art. 27 şi 28.
Art. 30
(1) Operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligat/obligată să înregistreze, în cadrul sistemelor de
prelucrare automată, toate operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
(2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
a) tipul operaţiunii de prelucrare;
b) codul de identificare a utilizatorului şi a staţiei de lucru folosite;
c) numele fişierului accesat;
d) numărul operaţiunilor de prelucrare efectuate;
e) codul operaţiei executate sau programul folosit;
f) data accesului - an, lună, zi, cu precizarea inclusiv a orei şi minutului la care a fost efectuată prelucrarea.
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(3) În cazul operaţiunilor de prelucrare sub forma consultării sau divulgării este obligatorie înregistrarea motivului prelucrării
care trebuie să permită identificarea documentului/situaţiei concrete care a stat la bază şi a justificat prelucrarea datelor cu
caracter personal şi, după caz, a destinatarilor datelor cu caracter personal.
(4) Înregistrările prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate doar în următoarele situaţii:
a) verificarea legalităţii prelucrării;
b) monitorizare proprie realizată de către operator sau, după caz, de către persoana împuternicită de către operator;
c) asigurarea integrităţii şi a securităţii datelor cu caracter personal;
d) în cadrul unor proceduri penale, în condiţiile şi cu restricţiile impuse de lege.
(5) Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal, în realizarea atribuţiilor sale, are acces la înregistrările prevăzute
la alin. (1).
(6) Înregistrările prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţia autorităţii de supraveghere, la cererea acesteia.
Art. 31
Operatorul sau, după caz, persoana împuternicită de către operator este obligată să coopereze cu autoritatea de
supraveghere, la cererea acesteia, şi să dispună orice măsură necesară îndeplinirii sarcinilor acesteia.
Art. 32
(1) În situaţia în care se intenţionează introducerea unei noi prelucrări de date cu caracter personal, în special în situaţia în
care aceasta implică utilizarea de noi tehnologii, operatorul este obligat să evalueze următoarele aspecte ale prelucrării:
a) natura datelor cu caracter personal prelucrate;
b) domeniul de aplicare;
c) contextul şi scopurile prelucrării.
(2) În măsura în care prelucrarea prevăzută la alin. (1) este susceptibilă să genereze un risc ridicat la adresa drepturilor şi
libertăţilor persoanelor fizice, operatorul este obligat ca înaintea prelucrării să efectueze o evaluare a impactului operaţiunilor
de prelucrare preconizate asupra datelor cu caracter personal.
(3) Pentru operaţiunile de prelucrare existente, operatorii sunt obligaţi să realizeze evaluarea prevăzută la alin. (1) şi, după
caz, evaluarea impactului operaţiunilor de prelucrare prevăzută la alin. (2) în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.
(4) Evaluarea impactului operaţiunilor de prelucrare prevăzută la alin. (2) cuprinde cel puţin următoarele:
a) descrierea generală a operaţiunilor de prelucrare preconizate;
b) evaluarea riscurilor la adresa drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate;
c) măsurile preconizate în vederea abordării riscurilor;
d) garanţiile, măsurile de securitate şi mecanismele menite să asigure protecţia datelor cu caracter personal şi să
demonstreze respectarea dispoziţiilor prezentei legi, luând în considerare drepturile şi interesele legitime ale persoanelor
vizate şi ale celorlalte persoane interesate.
Art. 33
(1) Operatorul sau, după caz, persoana împuternicită de către operator este obligat/obligată să consulte autoritatea de
supraveghere înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem nou de evidenţă a datelor, în
situaţiile în care:
a) evaluarea impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal prevăzută la art. 32 indică faptul că prelucrarea ar
genera un risc ridicat în absenţa măsurilor luate de operator pentru atenuarea riscului;
b) tipul de prelucrare, în special în cazul în care se utilizează noi tehnologii, mecanisme sau proceduri, implică un risc ridicat la
adresa drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate.
(2) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative care reglementează prelucrări de date cu caracter
personal sau în baza cărora vor fi realizate astfel de prelucrări este obligatorie consultarea autorităţii de supraveghere.
(3) Autoritatea de supraveghere este abilitată să stabilească o listă a operaţiunilor de prelucrare care fac obiectul consultării
prealabile prevăzute la alin. (1).
(4) Operatorul sau, după caz, persoana împuternicită de către operator transmite autorităţii de supraveghere, în termen de
30 de zile calendaristice de la finalizare, dar înainte de începerea prelucrării, evaluarea prevăzută la art. 32.
(5) La cererea autorităţii de supraveghere, operatorul sau, după caz, persoana împuternicită de către operator pune la
dispoziţia acesteia orice informaţie în scopul evaluării conformităţii prelucrării şi a riscurilor la adresa protecţiei datelor cu
caracter personal ale persoanei vizate şi a garanţiilor aferente.
Art. 34
(1) În cazul în care autoritatea de supraveghere constată că operaţiunile de prelucrare pentru care este consultată potrivit
prevederilor art. 33 încalcă dispoziţiile prezentei legi, în special în cazul în care riscul nu a fost identificat sau atenuat într-o
măsură suficientă de către operator, aceasta formulează şi transmite operatorului sau, după caz, persoanei împuternicite de
către operator observaţii sau recomandări, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de
consultare.
(2) În funcţie de complexitatea prelucrării preconizate, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu 20 de zile
lucrătoare. Autoritatea de supraveghere informează operatorul şi, după caz, persoana împuternicită de către operator, în
termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de consultare, cu privire la prelungirea termenului, inclusiv cu privire
la motivele acesteia.
(3) Dreptul autorităţii de supraveghere de a formula observaţii sau recomandări, în situaţia prevăzută la alin. (1), nu
afectează în niciun fel exercitarea oricăreia dintre competenţele acesteia prevăzute în Legea nr. 102/2005, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 35
(1) Operatorul sau, după caz, persoana împuternicită de către operator implementează măsuri tehnice şi organizatorice
adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător.
(2) La stabilirea nivelului de securitate corespunzător, operatorul sau, după caz, persoana împuternicită de acesta are în
vedere stadiul actual al tehnologiei şi costurile implementării şi ţine seama de natura, domeniul de aplicare, contextul şi
scopurile prelucrării, precum şi de gradul de ingerinţă asupra drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice, în special cu privire la
prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal prevăzute la art. 10.
(3) În situaţia prelucrărilor prin mijloace automate, operatorul sau, după caz, persoana împuternicită de către operator este
obligată să realizeze o evaluare a riscurilor incidente prelucrărilor preconizate.
(4) În urma evaluării prevăzute la alin. (3), operatorul sau, după caz, persoana împuternicită de către operator are obligaţia
punerii în aplicare a măsurilor menite:
a) să asigure controlul accesului la echipamentele de prelucrare utilizate pentru prelucrare, denumit în continuare controlul
accesului la echipamente;
b) să asigure controlul asupra suporturilor de date, în scopul împiedicării oricărei citiri, copieri, modificări sau eliminări
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neautorizate a acestora, denumit în continuare controlul suporturilor de date;
c) să asigure controlul asupra introducerii de date cu caracter personal, precum şi asupra inspectării, modificării sau ştergerii
neautorizate a datelor cu caracter personal stocate, denumit în continuare controlul stocării;
d) să asigure controlul asupra utilizării sistemelor de prelucrare automată cu ajutorul echipamentelor de comunicare a
datelor, denumit în continuare controlul utilizatorului;
e) să asigure faptul că persoanele autorizate au acces numai la datele cu caracter personal pentru care au autorizare,
denumit în continuare controlul accesului la date;
f) să asigure că sunt posibile verificarea şi identificarea organismelor cărora le-au fost transmise sau puse la dispoziţie sau sar putea să le fie transmise sau puse la dispoziţie date cu caracter personal utilizându-se echipamente de comunicare a
datelor, denumit în continuare controlul comunicării;
g) să asigure că este posibil ca ulterior să se verifice şi să se identifice datele cu caracter personal introduse în sistemele de
prelucrare automată, momentul introducerii datelor cu caracter personal şi entitatea care le-a introdus, denumit în continuare
controlul introducerii datelor;
h) să împiedice citirea, copierea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transferurilor
de date cu caracter personal sau în timpul transportării suporturilor de date, denumit în continuare controlul transportării;
i) să asigure posibilitatea recuperării sistemelor instalate în cazul unei întreruperi, denumită în continuare recuperarea;
j) să asigure funcţionarea, fiabilitatea şi integritatea sistemului, prin instituirea de măsuri de raportare a defecţiunilor de
funcţionare, precum şi de asigurare a imposibilităţii coruperii datelor cu caracter personal stocate din cauza funcţionării
defectuoase a sistemului.
Art. 36
(1) În cazul în care operatorul constată o încălcare a securităţii datelor, notifică fără întârzieri nejustificate autoritatea de
supraveghere.
(2) În funcţie de complexitatea încălcării securităţii, notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite nu mai târziu de 72 de ore.
În această situaţie, operatorul este obligat să transmită şi o justificare a întârzierii. Termenul începe să curgă de la momentul
la care operatorul a luat cunoştinţă despre încălcarea securităţii datelor cu caracter personal.
(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) nu este necesară în cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal nu
este susceptibilă să genereze un risc la adresa drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice.
(4) Persoana împuternicită de către operator are obligaţia să informeze operatorul, fără întârzieri nejustificate, cu privire la
existenţa unei încălcări a securităţii datelor cu caracter personal.
(5) Operatorul are obligaţia să implementeze toate măsurile necesare pentru a se asigura că persoana împuternicită de către
operator respectă şi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor alin. (4).
(6) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
a) o descriere a naturii încălcării securităţii datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile şi numărul
aproximativ de persoane vizate în cauză, precum şi categoriile şi numărul aproximativ de înregistrări de date cu caracter
personal în cauză;
b) numele şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obţine mai
multe informaţii;
c) descrierea consecinţelor probabile ale încălcării securităţii datelor cu caracter personal;
d) descrierea măsurilor luate sau propuse de operator pentru a remedia încălcarea securităţii datelor cu caracter personal,
inclusiv, dacă este cazul, a măsurilor necesare pentru a atenua eventualele efecte adverse ale acesteia.
(7) În cazul în care nu este posibilă furnizarea, în acelaşi timp, a informaţiilor prevăzute la alin. (6), acestea pot fi transmise
treptat, fără întârzieri nejustificate, într-un termen care să nu depăşească 48 de ore de la momentul transmiterii notificării
iniţiale.
Art. 37
(1) Operatorul are obligaţia să documenteze toate cazurile de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal şi să
păstreze documentele pentru o perioadă de 5 ani de la transmiterea notificării prevăzute la art. 36.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă:
a) descrierea situaţiei în care a avut loc încălcarea securităţii datelor cu caracter personal;
b) descrierea efectelor acesteia;
c) descrierea măsurilor de remediere întreprinse.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să permită autorităţii de supraveghere să verifice respectarea dispoziţiilor
prezentului articol.
Art. 38
(1) Operatorul are obligaţia să transmită informaţiile prevăzute la art. 36 alin. (6) către entitatea care, după caz, a furnizat
datele cu caracter personal sau către care au fost transmise datele cu caracter personal, în cazul în care încălcarea securităţii
datelor implică date cu caracter personal care au fost transmise de un operator dintr-un alt stat membru sau către un astfel
de operator.
(2) Transmiterea informaţiilor potrivit alin. (1) se realizează în termenul prevăzut la art. 36 alin. (2).
Art. 39
(1) În cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat la adresa
drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată, fără întârzieri nejustificate, dar nu mai
mult de 10 zile calendaristice de la notificarea autorităţii de supraveghere, realizată în temeiul prevederilor art. 36, cu privire
la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal.
(2) Informarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină o descriere, folosind un limbaj simplu şi clar, a naturii încălcării
securităţii datelor cu caracter personal şi cel puţin informaţiile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. b)-d).
(3) Informarea prevăzută la alin. (1) nu este necesară în cazul în care este îndeplinită oricare dintre următoarele condiţii:
a) operatorul a pus în aplicare măsuri tehnologice şi organizatorice adecvate de protecţie, incidente în cazul datelor cu
caracter personal afectate de încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că
datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;
b) operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat la adresa drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate
menţionat la alin. (1) nu mai este susceptibil să se materializeze;
c) necesită un efort disproporţionat; în acest caz, informarea se înlocuieşte cu informarea publică sau o măsură similară prin
care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.
(4) În situaţia primirii unei notificări potrivit prevederilor art. 36, autoritatea de supraveghere, luând în considerare
probabilitatea ca încălcarea securităţii datelor cu caracter personal să genereze un risc ridicat, poate dispune operatorului să
informeze persoana vizată sau, după caz, să constate că oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) este incidentă.
(5) Informarea prevăzută la alin. (1) poate fi amânată, restricţionată sau omisă în condiţiile prevederilor art. 15.
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Art. 40
(1) Operatorul este obligat să desemneze un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.
(2) Instanţele sunt exceptate de la obligaţia prevăzută la alin. (1) atunci când acţionează în exerciţiul funcţiei lor judiciare.
(3) Poate fi desemnată responsabil cu protecţia datelor persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) deţine calităţi profesionale corespunzătoare;
b) deţine cunoştinţe de specialitate în domeniul legislaţiei şi practicilor privind protecţia datelor cu caracter personal;
c) are capacitatea de a îndeplini sarcinile prevăzute la art. 42.
(4) Luând în considerare structura organizatorică şi dimensiunea lor, mai multe autorităţi competente pot desemna acelaşi
responsabil cu protecţia datelor.
(5) Operatorul are obligaţia să publice datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor şi să le comunice autorităţii
de supraveghere.
Art. 41
(1) Operatorul are obligaţia de a consulta responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal în mod corespunzător şi în
timp util în toate aspectele legate de protecţia datelor cu caracter personal.
(2) Operatorul are obligaţia de a acorda sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în îndeplinirea
sarcinilor prevăzute la art. 42, în special prin, dar fără a se limita la:
a) asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor;
b) asigurarea accesului la datele cu caracter personal şi la operaţiunile de prelucrare;
c) asigurarea resurselor necesare pentru menţinerea cunoştinţelor de specialitate şi adaptarea la noile tehnologii.
Art. 42
Responsabilul cu protecţia datelor îndeplineşte următoarele sarcini principale:
a) informează şi consiliază operatorul şi angajaţii acestuia care efectuează prelucrarea cu privire la obligaţiile care le revin în
temeiul prezentei legi şi al altor dispoziţii legale privind protecţia datelor cu caracter personal;
b) monitorizează respectarea dispoziţiilor prezentei legi, a altor dispoziţii legale privind protecţia datelor cu caracter personal
şi a politicilor operatorului în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi
acţiunilor de conştientizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;
c) consiliază, la cerere, cu privire la evaluarea impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal şi monitorizarea
funcţionării acesteia, în conformitate cu art. 32;
d) cooperează cu autoritatea de supraveghere;
e) este desemnat persoană de contact în relaţia cu autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare,
asigurând consultarea prealabilă prevăzută la art. 33, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă
chestiune.
Art. 43
(1) Transferul de date cu caracter personal care sunt în curs de prelucrare sau care sunt destinate prelucrării după transferul
către un stat terţ sau către o organizaţie internaţională, inclusiv transferurile ulterioare către un alt stat terţ sau o altă
organizaţie internaţională, poate avea loc doar cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi şi numai dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
a) transferul este necesar pentru realizarea scopurilor prevăzute la art. 1;
b) datele cu caracter personal sunt transferate unui operator dintr-o ţară terţă, care este o autoritate competentă, în sensul
art. 4 lit. g), sau unei organizaţii internaţionale, înfiinţată în scopul prevăzut la art. 1;
c) în cazul în care datele cu caracter personal au fost transmise sau au fost puse la dispoziţie de către autorităţile
competente ale altui stat membru, acel stat membru a autorizat în prealabil efectuarea transferului, în conformitate cu
dreptul său intern;
d) Comisia a adoptat o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie, în temeiul art. 36 din Directiva (UE)
2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau
urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Decizieicadru 2008/977/JAI a Consiliului, sau, în absenţa unei astfel de decizii, există sau se oferă garanţii adecvate în temeiul art. 37
din Directivă sau, în absenţa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie în conformitate cu art. 36 sau a
unor garanţii adecvate în conformitate cu art. 37, se aplică derogări pentru situaţii speciale în conformitate cu art. 38 din
aceasta;
e) în cazul unui transfer ulterior către un alt stat terţ sau organizaţie internaţională, autoritatea competentă care a realizat
transferul iniţial sau o altă autoritate competentă din acelaşi stat membru autorizează transferul ulterior, ţinând seama în
mod corespunzător de toţi factorii relevanţi.
(2) La evaluarea factorilor relevanţi pentru transfer, în condiţiile alin. (1) lit. e), se au în vedere cel puţin următoarele aspecte:
a) gravitatea infracţiunii;
b) scopul în care datele cu caracter personal au fost transferate iniţial;
c) nivelul de protecţie a datelor cu caracter personal din ţara terţă sau din organizaţia internaţională către care sunt
transferate ulterior datele cu caracter personal.
(3) Autorităţile competente române autorizează transferul datelor cu caracter personal către un stat terţ sau către o
organizaţie internaţională, la cererea unei autorităţi competente dintr-un stat membru, numai dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de prezenta lege.
(4) Autorizarea prevăzută la alin. (3) se transmite cu celeritate, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la primirea
cererii. În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru autorizarea transferului, autorităţii
competente din statul membru care a formulat cererea i se comunică motivele pentru care transferul nu poate fi autorizat.
(5) Autorităţile competente române pot realiza transferurile fără autorizarea prealabilă de către un alt stat membru, în
conformitate cu dispoziţiile alin. (1) lit. c), numai dacă transferul de date cu caracter personal este necesar pentru prevenirea
unei ameninţări imediate şi grave la adresa ordinii şi siguranţei publice a unui stat membru sau a unei ţări terţe sau a
intereselor fundamentale ale unui stat membru, iar autorizarea prealabilă nu poate fi obţinută în timp util. Autoritatea
responsabilă pentru acordarea unei autorizări prealabile este informată fără întârziere.
(6) Dispoziţiile prezentului articol, precum şi cele ale art. 44-48 se aplică pentru a se asigura că nivelul de protecţie a
persoanelor fizice garantat prin prezenta lege nu este subminat.
Art. 44
(1) Transferul de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională este întotdeauna posibil, în
condiţiile art. 43 alin. (1) lit. d), atunci când Comisia Europeană a decis că statul terţ, un teritoriu ori una sau mai multe
diviziuni administrativ-teritoriale determinate din acel stat terţ sau organizaţia internaţională în cauză asigură un nivel de
protecţie adecvat.
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(2) Transferurile realizate în condiţiile alin. (1) nu necesită autorizări speciale.
(3) Autorităţile competente au obligaţia, în situaţia transferurilor prevăzute la alin. (1), să monitorizeze şi să respecte
întocmai dispoziţiile actelor de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană.
(4) Decizia Comisiei Europene de abrogare, modificare sau suspendare a unei decizii de adecvare nu aduce atingere
transferurilor de date cu caracter personal către ţara terţă, către teritoriul sau către unul sau mai multe sectoare determinate
din acea ţară terţă sau către organizaţia internaţională în cauză în conformitate cu art. 37 şi 38.
(5) Autorităţile competente române au obligaţia monitorizării listei statelor terţe, a teritoriilor şi diviziunilor administrativteritoriale determinate din statele terţe şi a organizaţiilor internaţionale în cazul cărora Comisia Europeană a decis că nivelul
de protecţie adecvat este asigurat sau nu mai este asigurat, prin consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene şi a site-ului
web al Comisiei Europene.
Art. 45
(1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 43 alin. (1) lit. d), în absenţa unei decizii adoptate de Comisia Europeană, transferul de
date cu caracter personal către o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională poate avea loc atunci când:
a) au fost stabilite garanţii adecvate în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal printr-un act cu caracter juridic
obligatoriu; sau
b) operatorul a evaluat toate circumstanţele aferente transferului de date cu caracter personal şi a concluzionat că există
garanţii adecvate în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal.
(2) În scopul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), operatorul trebuie să ţină cont cel puţin de următoarele:
a) situaţia generală privind respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
b) legislaţia relevantă, atât generală, cât şi sectorială, inclusiv privind ordinea şi siguranţa publică, apărarea, securitatea
naţională şi dreptul penal, precum şi punerea în aplicare a acestei legislaţii;
c) accesul autorităţilor publice la datele cu caracter personal;
d) legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal;
e) măsurile privind asigurarea securităţii datelor cu caracter personal;
f) legislaţia privind transferul ulterior de date cu caracter personal către o altă ţară terţă sau organizaţie internaţională;
g) drepturile efective şi opozabile ale persoanelor vizate şi reparaţii efective pe cale administrativă şi judiciară pentru
persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt transferate.
(3) Operatorul informează autoritatea de supraveghere cu privire la transferurile realizate în condiţiile alin. (1) lit. b).
(4) Operatorul are obligaţia să ţină evidenţa transferurilor realizate în condiţiile alin. (1) lit. b), precizând cel puţin
următoarele:
a) data şi ora transferului;
b) informaţii cu privire la autoritatea competentă destinatară;
c) informaţii cu privire la justificarea transferului;
d) datele cu caracter personal transferate.
(5) Documentaţia prevăzută la alin. (4) se păstrează pentru o perioadă de 10 ani şi, la cerere, se pune la dispoziţia autorităţii
de supraveghere.
Art. 46
(1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 45 alin. (1) şi în cazul în care nu pot fi îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 44, un
transfer sau o categorie de transferuri de date cu caracter personal către o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională
poate avea loc numai în condiţiile în care transferul este necesar pentru atingerea unuia dintre următoarele scopuri:
a) protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane, cum ar fi prevenirea unui pericol iminent cel
puţin asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii acestora;
b) protejarea intereselor legitime ale persoanei vizate, în cazul în care există o dispoziţie legală expresă în acest sens;
c) prevenirea unei ameninţări imediate şi grave la adresa ordinii şi siguranţei publice a unui stat membru sau a unei ţări terţe;
d) în cazuri individuale în scopurile stabilite la art. 1;
e) într-un caz individual pentru descoperirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă privind scopurile stabilite la art.
1.
(2) Se interzice transferul datelor cu caracter personal în condiţiile alin. (1) lit. d) şi e) în cazul în care în urma evaluărilor
realizate de autoritatea competentă română care transferă datele cu caracter personal se stabileşte că drepturile şi libertăţile
fundamentale ale persoanei vizate prevalează asupra interesului public.
(3) În situaţia transferurilor realizate în condiţiile alin. (1), dispoziţiile art. 45 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
Art. 47
(1) În cazuri individuale specifice, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile referitoare la transferul de date cu caracter personal
prevăzute de prezenta lege, operatorul poate transfera date cu caracter personal către destinatari din state terţe care nu
sunt autorităţi competente în înţelesul prezentei legi, numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) transferul este strict necesar pentru exercitarea unei atribuţii prevăzute de lege în sarcina autorităţii competente române,
în scopul îndeplinirii activităţilor prevăzute la art. 1;
b) autoritatea competentă română stabileşte că niciunul dintre drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate în
cauză nu prevalează în faţa interesului public care impune transferul în cazul respectiv;
c) din evaluările realizate de către autoritatea competentă română rezultă că transferul către o autoritate din ţara terţă, care
este competentă în scopul îndeplinirii activităţilor prevăzute la art. 1, este ineficient sau necorespunzător, în special din cauză
că transferul nu poate fi realizat în timp util;
d) autoritatea din ţara terţă, care este competentă în scopul îndeplinirii activităţilor prevăzute la art. 1, este informată fără
întârzieri nejustificate, cu excepţia cazului în care această măsură este ineficientă sau necorespunzătoare;
e) autoritatea competentă română informează destinatarul cu privire la scopul sau scopurile determinate exclusive în care
aceasta din urmă poate să prelucreze datele cu caracter personal, cu condiţia ca o astfel de prelucrare să fie necesară.
(2) Transferul în condiţiile alin. (1) este posibil numai dacă destinatarul se angajează în scris să nu prelucreze datele cu
caracter personal în alt scop decât cel pentru care au fost transmise, circumscris îndeplinirii scopurilor prevăzute la art. 1.
(3) Dispoziţiile alin. (1) nu afectează transferurile de date cu caracter personal stabilite prin tratate încheiate în domeniul
cooperării judiciare în materie penală sau al cooperării poliţieneşti internaţionale.
(4) Autoritatea competentă română informează periodic, cel puţin o dată pe an, autoritatea de supraveghere cu privire la
transferurile efectuate în temeiul prezentului articol.
(5) În situaţia transferurilor realizate în condiţiile alin. (1), dispoziţiile art. 43 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
Art. 48
În ceea ce priveşte ţările terţe şi organizaţiile internaţionale, autorităţile competente dispun măsuri corespunzătoare pentru:
a) elaborarea de mecanisme de cooperare internaţională pentru a facilita asigurarea efectivă a respectării legislaţiei privind
protecţia datelor cu caracter personal;
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b) acordarea de asistenţă internaţională reciprocă în asigurarea respectării legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu
caracter personal, inclusiv prin notificări, transferul reclamaţiilor, asistenţă în anchete şi schimb de informaţii, sub rezerva unor
garanţii adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal şi a altor drepturi şi libertăţi fundamentale;
c) implicarea părţilor interesate relevante în discuţiile şi activităţile care au ca scop consolidarea cooperării internaţionale în
vederea asigurării respectării legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
d) promovarea schimburilor de legislaţie şi practici în materie de protecţie a datelor cu caracter personal şi a documentării cu
privire la acestea, inclusiv în ceea ce priveşte eventualele conflicte de jurisdicţie cu ţările terţe.
Art. 49
(1) Pentru realizarea activităţilor de cercetare şi combatere a infracţiunilor, sistemele de evidenţă a datelor cu caracter
personal sau, după caz, mijloacele automate de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care operatorii le deţin, pentru
scopuri diferite, pot fi interoperabilizate.
(2) În scopul prevăzut la alin. (1), interoperabilizarea sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal sau a mijloacelor
automate de prelucrare a datelor cu caracter personal se poate realiza şi cu sistemele de evidenţă ori cu mijloacele
automate de prelucrare a datelor cu caracter personal deţinute de alţi operatori, autorităţi şi instituţii publice naţionale.
(3) Interoperabilizările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt posibile numai cu consultarea prealabilă a autorităţii de supraveghere.
(4) În scopul prevăzut la alin. (1), interoperabilizarea sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal sau a mijloacelor
automate de prelucrare a datelor cu caracter personal se poate realiza şi cu sistemele de evidenţă sau cu mijloacele
automate de prelucrare a datelor cu caracter personal deţinute de alţi operatori, entităţi de drept privat.
(5) Interoperabilizările prevăzute la alin. (4) sunt permise numai în scopul efectuării urmăririi penale, în baza unei ordonanţe
emise de procurorul competent să efectueze ori să supravegheze urmărirea penală într-un caz determinat, ori, în cazul
judecării unei infracţiuni, de completul de judecată învestit cu soluţionarea cauzei.
(6) Accesul direct sau printr-un serviciu de comunicaţii electronice la un sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal
care face obiectul interoperabilizării, potrivit alin. (1), este permis numai în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor art. 1.
Art. 50
(1) În cazul activităţilor de prevenire a infracţiunilor, de menţinere şi de asigurare a ordinii şi siguranţei publice, sistemele de
evidenţă a datelor cu caracter personal sau mijloacele automate de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi
interoperabilizate cu:
a) Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
b) Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;
c) Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate.
(2) În cazul activităţilor prevăzute la alin. (1), sistemele de evidenţă a datelor cu caracter personal sau, după caz, mijloacele
automate de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le deţin operatorii, pentru scopuri similare ori corelate, pot fi
interoperabilizate.
(3) Interoperabilizările prevăzute la alin. (1) şi (2) se aduc la cunoştinţa autorităţii de supraveghere.
(4) În cazul activităţilor prevăzute la alin. (1) se pot interoperabiliza sistemele de evidenţă a datelor cu caracter personal
sau, după caz, mijloacele automate de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le deţin pentru scopuri diferite,
numai cu acordul prealabil al autorităţii de supraveghere.
Art. 51
(1) Supravegherea prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi, în scopul protejării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea şi în vederea facilitării liberei
circulaţii a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene, se realizează de către autoritatea de supraveghere.
(2) Autoritatea de supraveghere cooperează cu autorităţi similare din alte state membre, precum şi cu Comisia, în
conformitate cu art. 56.
Art. 52
(1) Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter personal
care intră sub incidenţa prezentei legi.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), autoritatea de supraveghere nu este competentă să supravegheze operaţiunile de prelucrare
ale instanţelor atunci când acestea acţionează în exerciţiul funcţiei lor judiciare.
(3) În acest scop, autoritatea de supraveghere îndeplineşte sarcinile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. b), c) şi t) din
Regulamentul (UE) 2016/679, precum şi următoarele:
a) promovează acţiuni de conştientizare în rândurile operatorilor şi ale persoanelor împuternicite de aceştia cu privire la
obligaţiile care le revin în temeiul prezentei legi;
b) furnizează informaţii, la cerere, oricărei persoane vizate în legătură cu exercitarea drepturilor sale în temeiul prezentei legi
şi, dacă este cazul, cooperează cu autorităţile de supraveghere din alte state membre în acest scop;
c) primeşte plângerile depuse de o persoană vizată sau de un organism, o organizaţie sau o asociaţie, în conformitate cu art.
55 sau 57, investighează într-o măsură adecvată obiectul plângerii şi informează persoana care a depus plângerea cu privire
la evoluţia şi rezultatul investigaţiei, într-un termen rezonabil, în special dacă este necesară efectuarea unei investigaţii mai
amănunţite sau coordonarea cu o altă autoritate de supraveghere;
d) verifică legalitatea prelucrării în conformitate cu art. 20 şi informează persoana vizată, într-un termen rezonabil, cu privire
la rezultatul verificării în temeiul art. 20 alin. (3) sau cu privire la motivele pentru care nu a avut loc verificarea;
e) cooperează, inclusiv prin schimb de informaţii, cu alte autorităţi de supraveghere şi îşi oferă reciproc asistenţă pentru a
asigura consecvenţa aplicării şi respectării prezentei legi;
f) desfăşoară investigaţii privind aplicarea prezentei legi, inclusiv pe baza unor informaţii primite de la o altă autoritate de
supraveghere sau autoritate publică;
g) monitorizează evoluţiile relevante, în măsura în care acestea au impact asupra protecţiei datelor cu caracter personal, în
special evoluţia tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor;
h) oferă consiliere cu privire la operaţiunile de prelucrare menţionate la art. 33 şi 34.
Art. 53
(1) În exercitarea competenţelor de investigare, autoritatea de supraveghere are acces la toate datele cu caracter personal
prelucrate de operator şi persoana împuternicită de operator, precum şi la toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea
sarcinilor sale.
(2) Autorităţii de supraveghere îi revin următoarele competenţe:
a) de a emite avertizări în atenţia unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator cu privire la probabilitatea ca
operaţiunile de prelucrare vizate să încalce prevederile prezentei legi;
b) de a dispune operatorului sau persoanei împuternicite de către operator să asigure conformitatea operaţiunilor de
prelucrare cu prevederile prezentei legi, specificând, după caz, modalitatea şi termenul-limită pentru aceasta, în special
dispunând rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării acestora, în conformitate cu
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art. 18;
c) de a dispune limitarea temporară sau definitivă ori interdicţia prelucrărilor.
(3) Autoritatea de supraveghere oferă consiliere operatorului în conformitate cu procedura de consultare prealabilă
menţionată la art. 33 şi 34 şi emite avize, din proprie iniţiativă sau la cerere, Parlamentului, Guvernului sau altor instituţii şi
organisme, precum şi publicului, cu privire la orice aspect legat de protecţia datelor cu caracter personal.
Art. 54
Autorităţile competente instituie mecanisme eficiente de încurajare a denunţării confidenţiale a cazurilor de încălcare a
prezentei directive.
Art. 55
Autoritatea de supraveghere întocmeşte un raport anual cu privire la activităţile sale, care poate include o listă a cazurilor de
încălcare notificate şi natura sancţiunilor aplicate. Rapoartele se transmit Parlamentului şi Guvernului. Rapoartele se pun la
dispoziţia publicului, a Comisiei şi a Comitetului European pentru Protecţia Datelor.
Art. 56
(1) Autoritatea de supraveghere cooperează cu instituţii similare din străinătate şi asigură reprezentarea în cadrul Comitetului
European pentru Protecţia Datelor.
(2) Dispoziţiile Legii nr. 102/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la cooperarea Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu instituţii similare din străinătate, sunt aplicabile în mod
corespunzător.
Art. 57
(1) În cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă dispoziţiile
prezentei legi, are dreptul de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere.
(2) Dispoziţiile Regulamentului general privind protecţia datelor sunt aplicabile în mod corespunzător.
Art. 58
Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de
a se adresa instanţei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.
Art. 59
În scopul apărării drepturilor sale, persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizaţie sau o asociaţie, care
nu are scop lucrativ, constituită în condiţiile legii, ale cărei obiective statutare sunt de interes public şi care este activă în
domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, să
depună plângerea în numele său şi să exercite în numele său drepturile prevăzute de prezenta lege.
Art. 60
(1) Orice persoană care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a unei operaţiuni de prelucrare ilegale sau a
oricărei acţiuni care încalcă dispoziţiile prezentei legi are dreptul de a obţine despăgubiri, în condiţiile legii, pentru prejudiciul
cauzat de operator sau de o altă autoritate competentă.
(2) Dacă, în situaţia prelucrărilor automate de date cu caracter personal, nu este posibilă determinarea operatorului de date
cu caracter personal care a cauzat prejudiciul, fiecare dintre operatorii de date cu caracter personal implicaţi în operaţiunea de
prelucrare este considerat a fi responsabil.
Art. 61
(1) Constituie contravenţie încălcarea de către operator sau, după caz, de către persoana împuternicită de operator a
obligaţiilor acestora în conformitate cu art. 11 şi 22-42 din prezenta lege.
(2) Constituie contravenţie încălcarea de către operator sau, după caz, de către persoana împuternicită de operator a
dispoziţiilor art. 10 din prezenta lege.
(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 100.000 lei.
(4) Constituie contravenţie încălcarea de către operator sau, după caz, de către persoana împuternicită de operator a
normelor prevăzute la art. 5.
(5) Constituie contravenţie încălcarea de către operator sau, după caz, de către persoana împuternicită de operator a
drepturilor persoanelor vizate în conformitate cu art. 12-21.
(6) Constituie contravenţie încălcarea de către operator sau, după caz, de către persoana împuternicită de operator a
dispoziţiilor referitoare la transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie
internaţională, în conformitate cu art. 44-49.
(7) Constituie contravenţie încălcarea de către operator sau, după caz, de către persoana împuternicită de operator a
dispoziţiilor emise de către autoritatea de supraveghere în temeiul art. 53 alin. (2) sau neacordarea accesului autorităţii de
supraveghere, prin încălcarea dispoziţiilor art. 53 alin. (1).
(8) Contravenţiile prevăzute la alin. (4)-(7) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei până la 200.000 lei.
*) Prevederile art. 61 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 62
(1) În cazul constatării încălcării prevederilor prezentei legi de către operator sau, după caz, de către persoana împuternicită
de operator, autoritatea de supraveghere încheie un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care se
aplică sancţiunea avertismentului, conform art. 58 alin. (2) lit. b) din Regulamentul general privind protecţia datelor, şi la care
anexează un plan de remediere.
(2) Termenul de remediere se stabileşte în funcţie de riscurile asociate prelucrării, precum şi demersurile necesar a fi
îndeplinite pentru asigurarea conformităţii prelucrării.
(3) În termen de 10 zile de la data expirării termenului de remediere, autoritatea de supraveghere poate să reia controlul.
(4) În cazul în care operatorul sau, după caz, persoana împuternicită de operator constată că nu poate îndeplini în termenul
stabilit, din motive întemeiate, o parte din măsurile dispuse prin planul de remediere, notifică autoritatea de supraveghere cu
privire la acest aspect cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului, putând solicita totodată prelungirea termenului
iniţial.
(5) Autoritatea de supraveghere analizează solicitarea de prelungire a termenului şi comunică răspunsul operatorului sau,
după caz, persoanei împuternicite de către operator, în termen de 7 zile de la primirea cererii.
(6) Dacă autoritatea de supraveghere consideră justificată cererea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de
către operator, poate prelungi termenul de remediere cu până la 30 de zile. În caz contrar, se aplică prevederile de la alin.
(3).
(7) Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine operatorului sau, după caz, persoanei împuternicite de
operator, care, potrivit legii, poartă răspunderea contravenţională pentru faptele constatate.
(8) Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare şl sancţionare a contravenţiei este
prevăzut în anexa la prezenta lege.
Art. 63
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Dacă, la reluarea controlului, autoritatea de supraveghere constată faptul că operatorul nu a adus la îndeplinire în totalitate
măsurile prevăzute în planul de remediere, aceasta, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, poate aplica sancţiunea
contravenţională a amenzii.
Art. 64
La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal
de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a
infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
474 din 12 iulie 2012, se abrogă.
Art. 65
Prevederile art. 61 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezenta lege transpune în legislaţia naţională Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente
în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 119/89 din 4 mai 2016.
-****Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din
Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE C AMEREI DEPUTAŢILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

ANEXĂ: PLAN DE REMEDIERE ziua ....... luna ......... anul ................
Modul de îndeplinire a măsurilor de remediere
Nr.

Fapta săvârşită

Măsuri de remediere

Termen de
remediere

Mod de îndeplinire

Alte menţiuni
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Agent constatator/Persoană competentă
.................................
(numele, prenumele, semnătura)

C ontravenient,
.......................
(numele, prenumele, semnătura)
Ştampila

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 13 din data de 7 ianuarie 2019
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LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
(la data 08-dec-2004 actul a fost promulgata de Decretul 993/2004 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Terorismul reprezintă acele acţiuni, inacţiuni, precum şi ameninţări cu privire la acestea, care prezintă pericol public,
afectează viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, factorii materiali, relaţiile internaţionale ale statelor,
securitatea naţională sau internaţională, sunt motivate politic, religios sau ideologic şi sunt săvârşite în unul din
următoarele scopuri:
a) intimidarea populaţiei sau a unui segment al acesteia, prin producerea unui puternic impact psihologic;
b) constrângerea nelegitimă a unei autorităţi publice ori organizaţii internaţionale să îndeplinească, să nu îndeplinească
sau să se abţină de la îndeplinirea unui anumit act;
c) destabilizarea gravă sau distrugerea structurilor politice fundamentale, constituţionale, economice ori sociale ale unui
stat sau organizaţii internaţionale.
(la data 13-apr-2019 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 58/2019 )

Art. 2
[textul din Art. 2 din capitolul I a fost abrogat la 13-apr-2019 de Art. I, punctul 2. din Legea 58/2019]
Art. 3
Actele de terorism sunt de natură transnaţională, dacă:
a) sunt săvârşite pe teritoriul a cel puţin două state;
b) sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar o parte a planificării, pregătirii, conducerii sau a controlului acestora are loc
pe teritoriul altui stat;
c) sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar implică o entitate teroristă care desfăşoară activităţi pe teritoriul altui stat;
d) sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar au efecte substanţiale pe teritoriul altui stat.
Art. 4
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:
1. entitate teroristă - persoană, grupare, grup structurat sau organizaţie care, prin orice mijloc, direct sau indirect:
(la data 13-apr-2019 Art. 4, punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 58/2019 )

a) comite sau participă la acte de terorism;
(la data 13-apr-2019 Art. 4, punctul 1., litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 58/2019 )

b) se pregăteşte să comită acte de terorism;
(la data 13-apr-2019 Art. 4, punctul 1., litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 58/2019 )

c) promovează sau încurajează terorismul;
d) sprijină, sub orice formă, terorismul;
2. terorist - persoana care a săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege ori intenţionează să pregătească, să
comită, să faciliteze sau să instige la acte de terorism;
3. grup structurat - asocierea de trei sau mai multe persoane, având o ierarhie proprie, constituită pentru o anumită
perioadă de timp pentru a acţiona în mod coordonat în scopul săvârşirii unor acte de terorism;
(la data 13-apr-2019 Art. 4, punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 58/2019 )

4. grupare teroristă - asocierea de două sau mai multe persoane care, fără a avea în mod necesar o structură şi o
ierarhie formal stabilite, s-a constituit în vederea săvârşirii unor acte de terorism;
(la data 13-apr-2019 Art. 4, punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 58/2019 )

5. organizaţie teroristă - structură constituită ierarhic, cu ideologie proprie de organizare şi acţiune, având reprezentare
atât la nivel naţional, cât şi internaţional şi care, pentru realizarea scopurilor specifice, foloseşte modalităţi violente
şi/sau distructive;
6. conducerea unei entităţi teroriste - îndrumarea, supravegherea, controlul sau coordonarea activităţilor unui grup
structurat, ale unei grupări sau organizaţii teroriste;
7. acţiuni teroriste - pregătirea, planificarea, favorizarea, comiterea, conducerea, coordonarea şi controlul asupra
actului terorist, precum şi orice alte activităţi desfăşurate ulterior comiterii acestuia, dacă au legătură cu actul terorist;
8. fonduri - bunuri de orice natură, corporale sau necorporale, mobile ori imobile, dobândite prin orice mijloc şi
documente sau instrumente juridice în orice formă, incluzându-se forma electronică ori numerică, care atestă un drept
de proprietate sau un interes asupra acestor bunuri, credite bancare, cecuri de călătorie, cecuri bancare, mandate,
acţiuni, titluri, obligaţiuni, drepturi speciale de tragere şi scrisori de credit, fără ca această enumerare să fie limitativă;
(la data 01-feb-2014 Art. 4, punctul 8. din capitolul I modificat de Art. 159, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

9. propaganda - răspândirea în mod sistematic sau apologia unor idei, concepţii ori doctrine, cu intenţia de a convinge
şi de a atrage noi adepţi;
(la data 01-feb-2014 Art. 4, punctul 9. din capitolul I modificat de Art. 159, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

9 1 . materiale de propagandă teroristă - orice material în format scris, audio, video sau date informatice, precum şi
orice altă formă de exprimare prin care se face apologia terorismului ori se expun sau se promovează idei, concepţii,
doctrine sau atitudini de susţinere şi promovare a terorismului sau a unei entităţi teroriste;
(la data 13-apr-2019 Art. 4, punctul 9. din capitolul I completat de Art. I, punctul 5. din Legea 58/2019 )

10. factori umani specifici - persoanele incluse direct în mecanismele funcţionale politogene ale entităţii-ţintă, respectiv
demnitari, militari, funcţionari, precum şi reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale;
11. factori umani nespecifici - persoanele incluse indirect în mecanismele politogene ale entităţii-ţintă, în general
populaţia civilă;
pag. 1

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Legea 535/2004 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

12. factori materiali - factorii de mediu, culturile agricole şi şeptelul, alimentele şi alte produse de consum curent,
obiectivele de importanţă strategică, militare sau cu utilitate militară, facilităţile de infrastructură ale vieţii sociale,
facilităţile de stat şi guvernamentale, sistemele de transport, telecomunicaţii şi informaţionale, simbolurile şi valorile
naţionale, precum şi bunurile mobile sau imobile ale organizaţiilor internaţionale;
13. facilităţi de stat şi guvernamentale - mijloacele de transport permanente sau temporare, folosite de reprezentanţii
unui stat, membrii guvernului, ai autorităţii legislative sau judecătoreşti, funcţionarii, angajaţii unui stat sau ai oricărei
alte autorităţi publice ori ai unei organizaţii interguvernamentale, în legătură cu actele lor oficiale;
14. obiective de importanţă strategică - obiectivele forţelor armate sau cele de importanţă deosebită pentru apărarea
ţării, activitatea statului, economie, cultură şi artă, localurile misiunilor diplomatice sau ale unor organizaţii
internaţionale, precum şi facilităţile de infrastructură sau locurile de utilitate publică;
15. loc de utilitate publică - acea parte a unei clădiri, teren, stradă, cale navigabilă, loc comercial, de afaceri, culturalsportiv, istoric, educaţional, religios, de recreere, precum şi orice alt loc care este accesibil publicului;
16. facilităţi de infrastructură - utilitatea publică sau privată care asigură sau distribuie servicii în beneficiul populaţiei,
precum: apă şi canalizare, energie, combustibil, comunicaţii, servicii bancare şi servicii medicale, reţele de
telecomunicaţii şi informaţionale;
17. sistem de transport - toate facilităţile, mijloacele de transport şi instrumentele publice sau private, folosite în sau
pentru serviciile publice, pentru transportul de persoane sau de mărfuri;
18. criza teroristă - situaţia de fapt creată anterior, pe timpul sau în urma săvârşirii unui act de terorism, prin care:
(la data 13-apr-2019 Art. 4, punctul 18. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 58/2019 )

a) sunt întrerupte sau afectate grav o serie de activităţi economice, sociale, politice sau de altă natură;
b) sunt puşi în pericol factori umani, specifici şi nespecifici, sau factori materiali importanţi;
c) siguranţa populaţiei sau a unei colectivităţi este expusă la riscuri majore;
d) este necesar a se acţiona prin măsuri defensive ori ofensive pentru înlăturarea ameninţărilor generate de situaţia de
fapt creată;
18 1 . managementul crizei teroriste - ansamblul acţiunilor şi/sau măsurilor defensive şi/sau ofensive, realizate în mod
coordonat de către autorităţile şi instituţiile publice, în situaţia iminenţei unui act de terorism, în timpul producerii sau în
urma săvârşirii unui act de terorism;
(la data 13-apr-2019 Art. 4, punctul 18. din capitolul I completat de Art. I, punctul 7. din Legea 58/2019 )

19. profit al entităţii teroriste - orice bun care reprezintă, parţial sau total, direct ori indirect, un beneficiu obţinut în
urma săvârşirii actelor de terorism sau a desfăşurării unor activităţi conexe terorismului;
(la data 13-apr-2019 Art. 4, punctul 19. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 58/2019 )

20. intervenţie antiteroristă - ansamblul măsurilor defensive realizate anterior sau în situaţia iminenţei producerii unor
acte de terorism, folosite pentru reducerea vulnerabilităţii factorilor umani, specifici şi nespecifici, şi a factorilor
materiali;
(la data 13-apr-2019 Art. 4, punctul 20. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 58/2019 )

21. intervenţie contrateroristă - ansamblul măsurilor ofensive realizate, în cazul unui act de terorism, în scopul eliberării
ostaticilor, capturării ori anihilării teroriştilor, neutralizării dispozitivelor utilizate de aceştia, eliberării obiectivelor atacate
sau ocupate, precum şi restabilirii ordinii legale;
(la data 13-apr-2019 Art. 4, punctul 21. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 58/2019 )

22. însoţitori înarmaţi la bordul aeronavelor - personal aparţinând Serviciului Român de Informaţii, care desfăşoară
activităţi de menţinere a securităţii la bordul aeronavelor în scopul prevenirii şi combaterii actelor de terorism;
23. control antiterorist de securitate - ansamblul măsurilor specializate desfăşurate cu privire la persoane, obiective
sau bunuri în vederea detectării unor mijloace distructive, substanţe toxice ori periculoase, arme de foc, dispozitive
explozive de orice fel, muniţii, explozivi, arme chimice, biologice, radiologice sau nucleare, ori a altor materiale ce pot fi
utilizate în scopul comiterii unui act de terorism;
24. ripostă imediată - ansamblul de măsuri şi/sau acţiuni imediate şi/sau graduale ale autorităţilor şi instituţiilor publice,
ca reacţie la un act de terorism iminent sau în desfăşurare, în scopul împiedicării ori limitării efectelor acestuia,
neutralizării acţiunilor agresive şi/sau a dispozitivelor utilizate de către terorişti şi, după caz, creării condiţiilor necesare
pentru transferul controlului operaţional asupra unor forţe şi mijloace;
25. interviu de securitate - activitate constând în derularea de discuţii în cadrul cărora personalul structurilor cu atribuţii
în domeniul securităţii naţionale, cu sprijinul, după caz, al altor autorităţi sau instituţii publice, interpelează o persoană
fizică, cu acordul prealabil al acesteia, în scopul obţinerii de date şi informaţii circumscrise domeniului prevenirii şi
combaterii terorismului;
26. transferul controlului operaţional - acordarea autorităţii de direcţionare şi coordonare unitară a forţelor repartizate
comandantului desemnat de către instituţia cu responsabilităţi predominante, conform legii, în gestionarea etapei
concrete de manifestare a crizei teroriste;
27. radicalizarea - procesul complex prin care o persoană ajunge să îşi pervertească convingerile, sentimentele şi
comportamentul, ca urmare a adoptării unei forme extremiste de gândire, în care utilizarea violenţei şi chiar a
sacrificiului de sine prin metode suicidare sunt forme legitime şi dezirabile de apărare şi/sau satisfacere a unor interese
promovate de entităţile teroriste;
28. furnizor de servicii de găzduire - un furnizor de servicii ale societăţii informaţionale care constau în stocarea
informaţiilor furnizate de furnizorul conţinutului la cererea acestuia şi în punerea informaţiilor respective la dispoziţia
terţilor;
29. furnizor de conţinut - un utilizator care a furnizat informaţii care sunt stocate sau care au fost stocate la cererea
sa de către un furnizor de servicii de găzduire.
(la data 13-apr-2019 Art. 4, punctul 21. din capitolul I completat de Art. I, punctul 9. din Legea 58/2019 )

CAPIT OLUL II: Realizarea activităţii de prevenire şi combatere a terorismului
SECŢ IUNEA 1: Sistemul naţional de prevenire şi combatere a terorismului
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Art. 5
Prevenirea şi combaterea terorismului se realizează în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale privind
reprimarea terorismului, la care România este parte, precum şi cu respectarea reglementărilor internaţionale şi a
legislaţiei interne referitoare la drepturile omului.
Art. 6
(1) La nivel naţional activitatea de prevenire şi combatere a terorismului se organizează şi se desfăşoară în mod
unitar, potrivit prezentei legi.
(2) În acest scop cooperarea în domeniu se realizează ca Sistem naţional de prevenire şi combatere a terorismului,
denumit în continuare SNPCT, la care participă următoarele autorităţi şi instituţii publice:
a) Serviciul Român de Informaţii, cu rol de coordonare tehnică;
b) Ministerul Afacerilor Interne;
c) Ministerul Apărării Naţionale;
d) Ministerul Afacerilor Externe;
e) Ministerul Economiei;
f) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
g) Ministerul Mediului;
h) Ministerul Transporturilor;
i) Ministerul Sănătăţii;
j) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
k) Ministerul Finanţelor Publice;
l) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
m) Ministerul Justiţiei;
n) Ministerul Educaţiei Naţionale;
o) Ministerul Apelor şi Pădurilor;
p) Ministerul Turismului;
q) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat;
r) Serviciul de Informaţii Externe;
s) Serviciul de Protecţie şi Pază;
t) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
u) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
v) Banca Naţională a României;
w) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;
x) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;
y) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
z) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
(la data 13-apr-2019 Art. 6, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 58/2019 )

(3) În structura Serviciului Român de Informaţii - ca autoritate naţională în domeniu - se înfiinţează Centrul de
coordonare operativă antiteroristă, denumit în continuare CCOA, prin intermediul căruia Serviciul Român de Informaţii
asigură coordonarea tehnică a SNPCT.
(4) În cadrul mecanismului de cooperare interinstituţională în format SNPCT, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
exercită rolul de coordonator strategic.
(la data 13-apr-2019 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 11. din Legea 58/2019 )

Art. 7
(1) În scopul prevenirii şi combaterii actelor de terorism, autorităţile şi instituţiile publice componente ale SNPCT
desfăşoară activităţi specifice, individual sau în cooperare, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele lor legale şi cu
prevederile Protocolului general de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de prevenire şi combatere a
terorismului, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
(2) Rolul de reprezentare la nivel tehnic a României la reuniunile şi/sau grupurile de lucru la nivel european şi/sau
internaţional este exercitat, independent sau în cooperare cu alte instituţii din SNPCT, de către persoane desemnate din
cadrul:
a) Serviciului Român de Informaţii, pe linia prevenirii şi combaterii terorismului;
b) Serviciului de Informaţii Externe, pe linia evaluărilor strategice cu privire la evoluţia fenomenului terorist internaţional;
c) Ministerului Apărării Naţionale, pe linia cooperării politico-militare internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii
terorismului;
d) Ministerului Afacerilor Interne, pe linia cooperării poliţieneşti internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii
terorismului;
e) Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pe linia prevenirii şi combaterii finanţării terorismului;
f) Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism, pe linia cooperării judiciare în materie penală;
g) celorlalte autorităţi din cadrul SNPCT, în funcţie de formatul şi specificul activităţii, cu informarea Serviciului Român de
Informaţii.
(la data 13-apr-2019 Art. 7 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 58/2019 )

Art. 7 1
(1) Autoritatea naţională în domeniul însoţitorilor înarmaţi la bordul aeronavelor şi schimbului de informaţii necesar în
susţinerea activităţii acestora este Serviciul Român de Informaţii.
(2) În vederea prevenirii unor acte de terorism la bordul aeronavelor civile înmatriculate în România sau aparţinând
transportatorilor aerieni licenţiaţi de statul român, Serviciul Român de Informaţii asigură dispunerea şi coordonarea
însoţitorilor înarmaţi ia bordul aeronavelor, în conformitate cu politica naţională de securitate sau obligaţiile asumate de
România prin actele internaţionale la care este parte.
Art. 7 2
(1) Activitatea de prevenire şi combatere a terorismului, având ca scop protejarea localurilor de misiune, localurilor
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consulare şi a altor reprezentanţe oficiale ale României în străinătate, se realizează de către Serviciul de Informaţii
Externe şi Ministerul Afacerilor Externe.
(2) În cazul unui act de terorism îndreptat împotriva obiectivelor prevăzute la alin. (1), Serviciul de Informaţii Externe
sprijină intervenţia contrateroristă realizată de către instituţiile competente din statul de rezidenţă.
(3) Situaţiile de criză teroristă, în care sunt victime cetăţeni români aflaţi în străinătate, sunt gestionate de Ministerul
Afacerilor Externe şi Serviciul de Informaţii Externe, în condiţiile metodologiei aprobate de Consiliul Suprem de Apărare
a Ţării.
(la data 13-apr-2019 Art. 7 din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 13. din Legea 58/2019 )

Art. 8
Ministerele şi celelalte autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligaţia de a
sesiza Serviciul Român de Informaţii cu privire la persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau de favorizarea
în orice mod a actelor de terorism.
Art. 9
Instituţiile şi persoanele juridice, altele decât cele din componenţa SNPCT, precum şi persoanele fizice, care au
cunoştinţă despre date şi indicii privind comiterea, favorizarea ori finanţarea actelor de terorism, au următoarele
obligaţii:
a) să sesizeze de îndată autorităţile competente în domeniu;
b) să permită accesul reprezentanţilor autorităţilor competente în imobile, precum şi la datele şi informaţiile care au
legătură cu actele de terorism;
c) să acorde sprijinul necesar îndeplinirii atribuţiilor pe linia prevenirii şi combaterii terorismului, la solicitarea autorităţilor
competente.
Art. 10
Atribuţiile specifice, potrivit art. 7 alin. (1), pe linia prevenirii terorismului constau în:
(la data 13-apr-2019 Art. 10 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 58/2019 )

a) activităţi informativ-operative;
b) activităţi împotriva fluxurilor de alimentare cu resurse umane a entităţilor teroriste, desfăşurate în interiorul şi/sau în
exteriorul teritoriului naţional;
c) activităţi împotriva fluxurilor de alimentare cu mijloace specifice de acţiune, precum şi cu resurse financiare, logistice
sau informaţionale a entităţilor teroriste, desfăşurate în interiorul şi/sau în exteriorul teritoriului naţional;
d) activităţi de pază, protecţie, ordine publică, control antiterorist de securitate şi activităţi speciale de descurajare
realizate de către autorităţi publice din componenţa SNPCT, pentru asigurarea securităţii factorilor umani şi materiali, de
pe teritoriul naţional, precum şi a reprezentanţelor oficiale ale României din străinătate, potenţial vizate de entităţi
teroriste;
(la data 13-apr-2019 Art. 10, litera D. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 58/2019 )

d1 ) interviuri de securitate;
(la data 13-apr-2019 Art. 10, litera D. din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 15. din Legea 58/2019 )

e) activităţi de pregătire a intervenţiei în urgenţe civile, generate de acţiuni teroriste, în vederea limitării şi combaterii
efectelor acestora;
f) activităţi de informare şi relaţii publice;
g) activităţi de cooperare internaţională;
h) activităţi de instruire şi perfecţionare profesională;
i) activităţi destinate optimizării continue a cadrului legislativ aplicabil categoriilor de misiuni ce revin SNPCT, inclusiv sub
aspect penal şi procesual-penal.
Art. 11
Atribuţiile specifice, potrivit art. 7 alin. (1), pe linia combaterii terorismului constau în:
(la data 13-apr-2019 Art. 11 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 58/2019 )

a) activităţi de identificare şi alte activităţi desfăşurate, potrivit atribuţiilor autorităţilor şi instituţiilor publice componente
ale SNPCT, în vederea tragerii la răspundere, potrivit legii, a persoanelor care iniţiază, pregătesc, comit ori favorizează
actele de terorism;
b) intervenţia antiteroristă, în situaţia iminenţei producerii unui act de terorism, şi, respectiv, intervenţia contrateroristă,
când se desfăşoară ori s-au produs acte de terorism;
(la data 13-apr-2019 Art. 11, litera B. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 58/2019 )

c) participarea la operaţiuni de combatere a terorismului prin cooperare internaţională.
Art. 11 1
(1) În cazul iminenţei sau producerii unui act de terorism pe teritoriul ţării, la propunerea directorului Serviciului Român
de Informaţii, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării poate emite o hotărâre privind declararea situaţiei de criză teroristă.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), pe suportul logistic şi operaţional al CCOA, se activează Centrul Naţional de
Acţiune Antiteroristă, care asigură la nivel naţional managementul crizei teroriste, în scopul înlăturării ameninţărilor la
adresa securităţii naţionale generate de situaţia de fapt creată.
(3) În scopul protecţiei şi salvării vieţii persoanelor, autorităţile şi instituţiile publice desfăşoară activităţi specifice,
potrivit competenţelor acestora, cu respectarea priorităţii de acţiune şi a principiului comenzii unice.
(4) Centrul Naţional de Acţiune Antiteroristă este structură interinstituţională, fără personalitate juridică, subordonată
direct Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, condus de o structură decizională alcătuită din reprezentanţi la nivel
decizional din cadrul instituţiilor publice, în funcţie de coordonatele concrete ale crizei teroriste. Şeful Centrului Naţional
de Acţiune Antiteroristă se numeşte dintre prim-adjunctul sau adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii, la
propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii, de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării prin hotărârea prevăzută
la alin. (1).
(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă se aprobă prin hotărâre a
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Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
(6) Serviciul Român de Informaţii este autorizat să efectueze, din bugetul aprobat, cheltuieli cu bunuri, servicii şi de
capital pentru Centrul Naţional de Acţiune Antiteroristă.
(la data 13-apr-2019 Art. 11 din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 17. din Legea 58/2019 )

Art. 12
(1) În cazul unui act de terorism, Serviciul Român de Informaţii, prin unitatea specializată, execută intervenţia
contrateroristă, independent sau în cooperare cu alte autorităţi şi instituţii publice, pe întreg teritoriul ţării, în scopul
eliberării ostaticilor, capturării ori anihilării teroriştilor, neutralizării dispozitivelor utilizate de aceştia, eliberării obiectivelor
atacate sau ocupate, precum şi restabilirii ordinii legale.
(2) Intervenţia contrateroristă se execută cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Prin excepţie, în situaţia
iminenţei producerii unor victime sau a unor pagube importante, atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de
urgenţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, executarea intervenţiei contrateroriste se aprobă de către preşedintele
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
(3) La solicitarea Serviciului Român de Informaţii, autorităţile şi instituţiile publice procedează la transferul către acesta
a controlului operaţional.
(4) Intervenţia contrateroristă şi transferul controlului operaţional se realizează potrivit metodologiei elaborate de
Serviciul Român de Informaţii cu consultarea prealabilă a instituţiilor din SNPCT cu atribuţii în domeniu, aprobată prin
hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
(5) La solicitarea Serviciului Român de Informaţii, în funcţie de amploarea şi natura acţiunii teroriste, intervenţia
contrateroristă se poate executa, în condiţiile alin. (2), şi de către unităţi specializate ale Poliţiei Române, Jandarmeriei
Române, Serviciului de Protecţie şi Pază şi/sau Ministerului Apărării Naţionale.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), la solicitarea unităţilor specializate ale Poliţiei Române, Jandarmeriei Române,
Serviciului de Protecţie şi Pază şi/sau Ministerului Apărării Naţionale, autorităţile şi instituţiile publice procedează la
transferul către acestea a controlului operaţional.
(7) Întervenţia antiteroristă se realizează în conformitate cu metodologiile aprobate de conducerile instituţiilor din
SNPCT cu atribuţii în domeniu, cu avizul Serviciului Român de Informaţii.
(la data 13-apr-2019 Art. 12 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 58/2019 )

Art. 13
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 10 şi 11, autorităţile şi instituţiile publice componente ale SNPCT
desemnează reprezentanţi, la nivelul de secretari de stat sau de subsecretari de stat, care se întrunesc în şedinţă
plenară, cel puţin o dată pe an, la care participă şi prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice componente ale SNPCT desemnează experţi permanenţi, care constituie un grup de
lucru ce se întruneşte o dată la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.
(3) Cu ocazia întrunirilor prevăzute la alin. (2), grupul de lucru evaluează modul de îndeplinire a prevederilor
Protocolului general de organizare şi funcţionare a SNPCT şi prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării rapoarte în
consecinţă.
Art. 14
(1) CCOA este structura organizatorico-funcţională ce asigură continuitatea şi coerenţa funcţionării sistemului de
legătură ce articulează componentele SNPCT.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice din componenţa SNPCT vor desemna câte un reprezentant permanent la CCOA, în
vederea asigurării schimbului de date şi informaţii.
(3) Structura şi efectivele CCOA se aprobă prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
(4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Serviciul Român de Informaţii va supune aprobării
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării Regulamentul de organizare şi funcţionare a CCOA.
Art. 15
Autorităţile şi instituţiile publice cu responsabilităţi în SNPCT asigură accesul reprezentanţilor CCOA în sediile lor şi în
obiectivele speciale din componenţa acestora, pentru verificarea informaţiilor şi/sau desfăşurarea activităţilor specifice
de prevenire şi combatere a terorismului.
Art. 16
Sunt exceptate de la prevederile art. 15 Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul
Administraţiei şi Internelor, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale.
Art. 17
CCOA are următoarele atribuţii:
a) coordonează activităţile desfăşurate în cadrul SNPCT, prin reprezentanţi desemnaţi de autorităţile şi instituţiile
publice din componenţa SNPCT;
b) asigură operativ schimbul de date şi informaţii între autorităţile şi instituţiile publice componente ale SNPCT privind
activităţile cu caracter terorist;
c) integrează datele şi informaţiile obţinute, în scopul stabilirii şi întreprinderii măsurilor care se impun;
d) monitorizează activităţile teroriste şi informează operativ autorităţile şi instituţiile publice abilitate din cadrul SNPCT;
e) în situaţii de criză teroristă asigură suportul logistic şi operaţional pentru funcţionarea operativă a Centrului Naţional
de Acţiune Antiteroristă;
(la data 13-apr-2019 Art. 17, litera E. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 58/2019 )

f) transmite autorităţilor şi instituţiilor publice competente din cadrul SNPCT datele şi informaţiile care fac obiectul
întreprinderii de măsuri, conform atribuţiilor legale.
Art. 18
În structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice componente ale SNPCT se înfiinţează compartimente
speciale, cu funcţionare permanentă, şi se desemnează persoane care asigură suportul structural şi funcţional pentru
desfăşurarea coerentă a activităţilor de cooperare, precum şi legătura continuă cu CCOA.
Art. 19
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(1) Sarcina privind actualizarea periodică a prevederilor Protocolului general de organizare şi funcţionare a SNPCT
revine membrilor SNPCT, în funcţie de modificările înregistrate în domeniu, precum şi Serviciului Român de Informaţii, în
calitate de coordonator tehnic.
(2) Orice modificare a Protocolului general de organizare şi funcţionare a SNPCT va fi supusă aprobării Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării.
SECŢ IUNEA 2: Măsuri privind desfăşurarea unor activităţi în scopul culegerii de informaţii
Art. 20
Ameninţările la adresa securităţii naţionale a României în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în prezenta lege
constituie temeiul legal pentru organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale să solicite autorizarea
efectuării unor activităţi specifice culegerii de informaţii, potrivit procedurii prevăzute în Legea nr. 51/1991 privind
siguranţa naţională a României, care se aplică în mod corespunzător.
(la data 01-feb-2014 Art. 20 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 76, punctul 1. din titlul II din Legea 255/2013 )

Art. 21
[textul din Art. 21 din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 76, punctul 2. din titlul II din Legea
255/2013]
Art. 22
[textul din Art. 22 din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 76, punctul 2. din titlul II din Legea
255/2013]
SECŢ IUNEA 3: Schimbul de informaţii
Art. 22 1
(1) Autorităţile judiciare române transmit, la cerere sau din oficiu, cât mai curând posibil, autorităţilor competente
dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene informaţiile relevante colectate în cadrul procedurilor penale în legătură cu
infracţiunile de terorism, atunci când informaţiile respective ar putea fi utilizate în statul membru respectiv pentru
prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracţiunilor de terorism.
(2) Alin. (1) nu se aplică în cazul în care schimbul de informaţii ar pune în pericol investigaţiile în curs sau siguranţa unei
persoane şi nici atunci când ar fi contrar intereselor esenţiale ale securităţii României.
(la data 13-apr-2019 capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 20. din Legea 58/2019 )

CAPIT OLUL III: Prevenirea finanţării actelor de terorism
SECŢ IUNEA 1: Operaţiuni financiar-bancare interzise
Art. 23
(1) Sunt interzise operaţiunile financiar-bancare între rezidenţi şi nerezidenţi, precum şi între nerezidenţi, constând în
operaţiuni de cont curent sau de cont de capital, inclusiv operaţiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin
reglementările valutare emise de Banca Naţională a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice ori
juridice prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea
utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002.
(2) Activele persoanelor cuprinse în anexa prevăzută la alin. (1) sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice
modalitate, inclusiv bancară.
Art. 24
(1) Anexa prevăzută la art. 23 alin. (1) se completează şi se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în baza
informaţiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
(2) Completarea şi actualizarea anexei prevăzute la art. 23 alin. (1) se fac, în măsura posibilului, cu date de identificare
a persoanelor fizice şi juridice, precum naţionalitatea, cetăţenia, data şi locul naşterii, în cazul persoanelor fizice, şi
sediul, naţionalitatea şi numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice.
(3) Datele de identificare se solicită Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor
Externe, la cererea Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 25
Personalul instituţiilor financiar-bancare are obligaţia de a refuza efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1)
şi de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism.
(la data 13-apr-2019 Art. 25 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 58/2019 )

SECŢ IUNEA 2: Operaţiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art. 26
(1) Autorităţile şi instituţiile publice cu responsabilităţi în SNPCT, precum şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi
Autoritatea de Supraveghere Financiară colaborează pentru întocmirea şi actualizarea listelor cuprinzând persoanele
fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, altele decât cele menţionate în anexa
prevăzută la art. 23 alin. (1), care se transmit CCOA.
(la data 13-apr-2019 Art. 26, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 58/2019 )

(2) Listele cuprind şi datele de identificare prevăzute la art. 24 alin. (2).
(3) În cazul în care listele nu cuprind datele de identificare, CCOA solicită efectuarea verificărilor care se impun pentru
obţinerea informaţiilor necesare, potrivit competenţelor ce revin fiecărei instituţii.
Art. 27
Listele rezultate sunt transmise de CCOA Ministerului Finanţelor Publice, care întocmeşte o listă unică pe baza listelor
prevăzute la art. 26 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului.
Art. 28
Operaţiunile financiar-bancare prevăzute la art. 23 alin. (1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor
înscrise în lista prevăzută la art. 27, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naţionale a României şi a Autorităţii de
Supraveghere Financiară, după caz.
(la data 13-apr-2019 Art. 28 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 58/2019 )

Art. 29
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(1) Personalul instituţiilor financiar-bancare are obligaţia de a sesiza conducerea instituţiei din care face parte cu privire
la solicitarea de a efectua operaţiunea financiar-bancară supusă autorizării.
(2) Instituţiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naţionale a României sau Autorităţii de
Supraveghere Financiară documentaţia privind operaţiunea financiar-bancară supusă autorizării.
(la data 13-apr-2019 Art. 29, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 58/2019 )

Art. 30
(1) Banca Naţională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termen de 5 zile de la prezentarea
documentaţiei, emite autorizarea operaţiunii prevăzute la art. 28 sau, după caz, refuză emiterea autorizării şi
sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi Serviciul Român de Informaţii.
(la data 13-apr-2019 Art. 30, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 58/2019 )

(2) Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit,
în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, reglementări privind documentaţia necesară
operaţiunilor financiar-bancare supuse autorizării.
(la data 23-mar-2005 Art. 30, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 9/2005 )

Art. 31
Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară controlează modul de ducere la îndeplinire de
către instituţiile supravegheate a dispoziţiilor prezentei legi şi aplică sancţiunile legale prevăzute în competenţa
acestora.
(la data 13-apr-2019 Art. 31 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 58/2019 )

CAPIT OLUL IV: Infracţiuni şi contravenţii
Art. 32
(1) Constituie acte de terorism şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, ale
cărei limite speciale se majorează cu jumătate, fără a se putea depăşi maximul general de pedeapsă, şi cu interzicerea
unor drepturi, săvârşirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:
(la data 13-apr-2019 Art. 32, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 58/2019 )

a) acţiunile şi inacţiunile îndreptate împotriva vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor ori având drept
consecinţă moartea, lezarea integrităţii corporale ori afectarea sănătăţii fizice sau psihice a persoanei;
(la data 13-apr-2019 Art. 32, alin. (1), litera A. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 58/2019 )

b) lipsirea de libertate în mod ilegal;
(la data 13-apr-2019 Art. 32, alin. (1), litera B. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 58/2019 )

c) distrugerea şi distrugerea calificată;
(la data 13-apr-2019 Art. 32, alin. (1), litera C. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 58/2019 )

d) comunicarea de informaţii false, care pune în pericol siguranţa zborului sau navigaţiei unei nave ori aeronave;
e) săvârşirea, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substanţe, a unui act de violenţă împotriva unei
persoane aflate într-un aeroport civil, dacă fapta a pus în pericol siguranţa şi securitatea în acest aeroport, precum şi
săvârşirea oricărui act de violenţă fizică ori psihică asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile în zbor sau
în pregătire de zbor ori asupra personalului navigant al acesteia;
f) distrugerea sau deteriorarea gravă, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme ori al unei substanţe, a instalaţiilor unui
aeroport civil sau a unei aeronave în serviciu ori care nu este în serviciu, dar se află pe un aeroport sau cauzarea de
deteriorări care fac aeronava indisponibilă de zbor ori care sunt de natură să îi pună în pericol siguranţa în zbor, precum
şi întreruperea serviciilor de aeroport, dacă fapta compromite sau este de natură a compromite siguranţa şi
securitatea în acel aeroport;
g) distrugerea sau deteriorarea instalaţiilor ori a serviciilor de navigaţie aeriană sau perturbarea funcţionării acestora,
dacă fapta a pus în pericol siguranţa zborului;
h) plasarea pe o aeronavă civilă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv sau a unei substanţe capabil/capabile să distrugă
acea aeronavă ori să îi producă deteriorări care o fac inaptă de zbor sau care sunt de natură să pericliteze siguranţa
acesteia în zbor;
i) preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum şi exercitarea fără drept a controlului asupra
acesteia;
j) luarea în stăpânire a unei nave ori a unei platforme fixe sau exercitarea controlului asupra acesteia, prin violenţă ori
ameninţare;
k) comiterea de violenţe asupra unei persoane aflate la bordul unei nave ori al unei platforme fixe, dacă acest act este
de natură să pericliteze siguranţa navei ori a platformei fixe;
l) distrugerea unei platforme fixe ori a unei nave sau cauzarea de daune platformei fixe ori încărcăturii unei nave, de
natură să pericliteze siguranţa platformei sau a navigaţiei navei;
m) plasarea pe o navă sau pe o platformă fixă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv ori a unei substanţe apt/apte să le
distrugă sau care să cauzeze platformei, navei ori încărcăturii sale daune ce compromit sau sunt de natură să
pericliteze siguranţa platformei ori a navigaţiei navei;
n) distrugerea sau avarierea în mod grav a platformei fixe ori a instalaţiilor sau serviciilor de navigaţie ori producerea de
grave perturbaţii în funcţionare, dacă unul dintre aceste acte este de natură să pericliteze siguranţa platformei fixe sau
a navigaţiei unei nave;
o) nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, a regimului materialelor nucleare şi al altor materii radioactive,
nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi, precum şi
uzul de armă fără drept;
(la data 13-apr-2019 Art. 32, alin. (1), litera O. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 58/2019 )

p) atentatul care pune în pericol securitatea naţională, atentatul contra unei colectivităţi şi actele de diversiune;
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q) infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice;
(la data 13-apr-2019 Art. 32, alin. (1), litera Q. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 58/2019 )

r) [textul din Art. 32, alin. (1), litera R. din capitolul IV a fost abrogat la 13-apr-2019 de Art. I, punctul 28. din Legea
58/2019]
(2) Pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1) nu se poate aplica pedeapsa amenzii.
(3) Constituie act de terorism şi se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi săvârşirea,
în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:
(la data 13-apr-2019 Art. 32, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 58/2019 )

a) producerea, dobândirea, deţinerea, transportul, furnizarea, utilizarea sau transferarea către alte persoane, direct ori
indirect, de arme chimice sau biologice, dispozitive explozive de orice fel, precum şi cercetarea în domeniu ori
dezvoltarea de asemenea arme, inclusiv a celor radiologice sau nucleare;
(la data 13-apr-2019 Art. 32, alin. (3), litera A. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 58/2019 )

b) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol ori în apă de produse, substanţe, materiale de orice fel,
microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol viaţa, sănătatea oamenilor ori a animalelor sau mediul
înconjurător ori provocarea de incendii, inundaţii sau explozii care au drept efect punerea în pericol a vieţilor umane;
(la data 13-apr-2019 Art. 32, alin. (3), litera B. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 58/2019 )

c) perturbarea ori întreruperea aprovizionării cu apă, electricitate sau orice altă resursă naturală fundamentală, care
poate avea ca efect punerea în pericol a vieţilor umane;
(la data 13-apr-2019 Art. 32, alin. (3), litera C. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 58/2019 )

d) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unei instalaţii nucleare ori radiologice ce conţine
materiale radioactive, aparţinând făptuitorului sau altuia, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau securitate
nucleară a unei astfel de instalaţii nucleare sau radiologice;
e) orice alte acţiuni şi inacţiuni, indiferent de modalitatea de săvârşire, prin care se realizează ori se urmăreşte
distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, capturarea ori preluarea
fără drept a controlului asupra unui bun, structură, infrastructură, sistem, reţea, instalaţie, resursă, serviciu, capacitate
sau loc, public sau privat, dacă fapta este de natură să pună în pericol sau să asigure făptuitorului posibilitatea punerii în
pericol a vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor ori dacă s-au produs consecinţe deosebit de grave.
(la data 13-apr-2019 Art. 32, alin. (3), litera C. din capitolul IV completat de Art. I, punctul 30. din Legea 58/2019 )

(4) Ameninţarea, în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, cu săvârşirea unei fapte din cele prevăzute la
alin. (1) lit. a)-q) şi alin. (3) lit. a)-e) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, fără ca
pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării.
(5) Dacă fapta prevăzută la alin. (4) este săvârşită de o persoană din conducerea unei entităţi teroriste, pedeapsa
este închisoarea de la 7 la 12 ani.
(6) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 5 la 15 ani capturarea sau preluarea fără drept a unui
vehicul, dacă fapta a fost săvârşită în oricare din scopurile prevăzute la art. 1.
(la data 13-apr-2019 Art. 32, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 31. din Legea 58/2019 )

Art. 33
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi săvârşirea, în
oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:
(la data 13-apr-2019 Art. 33, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 58/2019 )

a) procurarea, deţinerea, confecţionarea, fabricarea, transportul sau furnizarea de produse ori tehnologii cu dublă
utilizare sau de produse militare ori de materii explozive sau inflamabile, în scopul producerii de mijloace distructive,
dispozitive explozive de orice fel, precum şi a substanţelor chimice, biologice, radiologice ori nucleare, de natură să
pună în pericol viaţa, sănătatea oamenilor, animalelor sau mediul;
(la data 13-apr-2019 Art. 33, alin. (1), litera A. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 58/2019 )

b) oferirea de instrucţiuni cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substanţe
nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de săvârşire sau sprijinire a săvârşirii unui act de
terorism, ştiind că respectivele competenţe oferite sunt sau pot fi utilizate în acest scop.
(la data 13-apr-2019 Art. 33, alin. (1), litera B. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 58/2019 )

c) primirea sau însuşirea de instrucţiuni prin autodocumentare cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme
de foc sau orice alte arme, substanţe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de săvârşire
sau sprijinirea săvârşirii unui act de terorism;
d) furtul calificat săvârşit în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la art. 32 alin. (1) şi (3) şi la alin. (1) şi (2) din
prezentul articol.
(la data 13-apr-2019 Art. 33, alin. (1), litera B. din capitolul IV completat de Art. I, punctul 33. din Legea 58/2019 )

(2) Constituie, de asemenea, infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi
săvârşirea uneia dintre următoarele fapte:
(la data 13-apr-2019 Art. 33, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 58/2019 )

a) înlesnirea trecerii frontierei, găzduirea ori facilitarea accesului în zona obiectivelor vizate a unei persoane despre care
se cunoaşte că a participat sau a comis ori urmează să participe sau să comită o infracţiune prevăzută la alin. (1) ori la
art. 32 alin. (1) sau (3);
(la data 13-apr-2019 Art. 33, alin. (2), litera A. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 58/2019 )

b) culegerea sau deţinerea, în scopul transmiterii, ori punerea la dispoziţie de date şi informaţii despre obiective vizate
pag. 8

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Legea 535/2004 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

de o entitate teroristă;
c) falsificarea de înscrisuri oficiale sau utilizarea acestora în scopul înlesnirii săvârşirii unui act de terorism;
(la data 13-apr-2019 Art. 33, alin. (2), litera C. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 58/2019 )

d) şantajul săvârşit în scopul comiterii unui act de terorism;
e) [textul din Art. 33, alin. (2), litera E. din capitolul IV a fost abrogat la 13-apr-2019 de Art. I, punctul 35. din Legea
58/2019]
f) [textul din Art. 33, alin. (2), litera F. din capitolul IV a fost abrogat la 13-apr-2019 de Art. I, punctul 35. din Legea
58/2019]
Art. 33 1
Fapta de a solicita uneia sau mai multor persoane, direct sau indirect, prin orice mijloace, să săvârşească sau să
sprijine săvârşirea unui act de terorism constituie infracţiune şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru
infracţiunea ce a făcut obiectul solicitării.
(la data 13-apr-2019 Art. 33^1 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 58/2019 )

Art. 33 2
(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârşească infracţiuni prevăzute de
prezenta lege se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă, fără a se putea depăşi pedeapsa
prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este comisă de un funcţionar public, pedeapsa este închisoarea de la un an la 5
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la
săvârşirea căreia s-a instigat.
(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de
lege pentru acea infracţiune.
(4) Promovarea unui mesaj prin propagandă săvârşită prin orice mijloace, în public, cu intenţia de a instiga la
săvârşirea unui act de terorism, indiferent dacă mesajul susţine sau nu în mod direct terorismul ori dacă au fost
săvârşite sau nu respectivele infracţiuni, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(la data 13-apr-2019 Art. 33^2, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 58/2019 )

Art. 34
[textul din Art. 34 din capitolul IV a fost abrogat la 13-apr-2019 de Art. I, punctul 38. din Legea 58/2019]
Art. 35
(1) Fapta de a se asocia sau de a iniţia constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii de acte de terorism ori aderarea
sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea
unor drepturi, fără a se putea depăşi maximul pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea ce intră în scopul
asocierii.
(2) Fapta de a conduce o entitate teroristă se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
(la data 01-feb-2014 Art. 35 din capitolul IV modificat de Art. 159, punctul 6. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 35 1
(1) Deplasarea unei persoane de pe teritoriul statului al cărui cetăţean este sau de pe teritoriul căruia îşi are domiciliul
sau reşedinţa spre sau pe teritoriul unui alt stat decât cel al cărui cetăţean sau rezident este, în scopul comiterii,
planificării ori pregătirii actelor de terorism sau participării la acestea ori pentru oferirea sau primirea de instruire sau
pregătire pentru comiterea unui act de terorism ori pentru susţinerea, în orice mod, a unei entităţi teroriste, constituie
deplasare în scopuri teroriste şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) [textul din Art. 35^1, alin. (2) din capitolul IV a fost abrogat la 13-apr-2019 de Art. I, punctul 39. din Legea
58/2019]
(3) Orice act de organizare sau de facilitare prin care se oferă asistenţă oricărei persoane pentru a se deplasa în
străinătate în scopuri teroriste, ştiind că asistenţa astfel oferită este în acest scop, se pedepseşte cu închisoare de la 2
la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
(la data 13-apr-2019 Art. 35^1, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 40. din Legea 58/2019 )

Art. 36
(1) Constituie infracţiune de finanţare a terorismului colectarea sau punerea la dispoziţie, direct ori indirect, de fonduri,
licite sau ilicite, cu intenţia de a fi folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru
săvârşirea actelor de terorism sau pentru susţinerea unei entităţi teroriste şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12
ani şi interzicerea unor drepturi.
(la data 13-apr-2019 Art. 36, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 58/2019 )

(2) Săvârşirea unei infracţiuni în scopul obţinerii de fonduri, cu intenţia de a fi folosite sau cunoscând că acestea
urmează a fi folosite, în tot sau în parte, pentru săvârşirea actelor de terorism ori pentru susţinerea unei entităţi
teroriste, se pedepseşte cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ai cărei maxim se majorează cu 3 ani.
(la data 13-apr-2019 Art. 36, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 58/2019 )

(3) Dacă fondurile obţinute în condiţiile alin. (2) au fost puse la dispoziţia entităţii teroriste, se aplică regulile privind
concursul de infracţiuni.
(4) [textul din Art. 36, alin. (4) din capitolul IV a fost abrogat la 13-apr-2019 de Art. I, punctul 42. din Legea 58/2019]
Art. 37
[textul din Art. 37 din capitolul IV a fost abrogat la 13-apr-2019 de Art. I, punctul 43. din Legea 58/2019]
Art. 37 1
(1) Tentativa faptelor prevăzute la art. 32, 33, 33 1 , art. 35 1 , art. 36 alin. (1) se pedepseşte.
(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori a instrumentelor, luarea de măsuri, precum şi
înţelegerea intervenită între cel puţin două persoane în vederea săvârşirii unui act de terorism, respectiv exprimarea
inechivocă, indiferent de modalitate sau context, a intenţiei de săvârşire a unui act de terorism.
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(3) Scopul unei acţiuni sau inacţiuni specifice actelor de terorism poate fi dedus din circumstanţe faptice obiective.
(la data 13-apr-2019 Art. 37 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 44. din Legea 58/2019 )

Art. 38
Alarmarea fără un motiv întemeiat, prin orice mijloace, direct sau indirect, a organelor specializate pentru a interveni în
caz de pericol, a organelor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale sau de menţinere a ordinii publice, cu privire la
săvârşirea unui act de terorism, efectuată în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.
(la data 13-apr-2019 Art. 38 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 45. din Legea 58/2019 )

Art. 38 1
(1) Accesarea în mod repetat de materiale de propagandă teroristă, prin intermediul sistemelor informatice sau altor
mijloace de comunicaţii electronice, precum şi deţinerea de astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca
parte a unui proces de radicalizare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.
(2) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1), dacă este săvârşită în scopuri ştiinţifice sau academice.
Art. 38 2
(1) Furnizorii de servicii de găzduire şi furnizorii de conţinut sunt obligaţi ca, la decizia motivată a Autorităţii Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, să întrerupă, imediat, cu
informarea utilizatorilor, transmiterea într-o reţea de comunicaţii electronice ori stocarea conţinutului, prin eliminarea
acestuia la sursă, dacă prin intermediul conţinutului respectiv se face apologia actelor de terorism, se îndeamnă la
comiterea unui act de terorism sau se promovează idei, concepţii, doctrine sau atitudini, în scopul susţinerii
cauzei/activităţii entităţilor teroriste.
(2) În situaţia în care eliminarea la sursă a conţinutului menţionat la alin. (1) nu este fezabilă, furnizorii de reţele de
comunicaţii electronice destinate publicului sunt obligaţi ca, la decizia motivată a ANCOM, să blocheze, imediat, accesul
la respectivul conţinut şi să informeze utilizatorii.
(3) La decizia motivată a ANCOM, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a
bloca imediat accesul utilizatorilor din România la conţinutul care face apologia actelor de terorism, îndeamnă la
comiterea unui act de terorism sau promovează idei, concepţii, doctrine sau atitudini, în scopul susţinerii
cauzei/activităţii entităţilor teroriste, şi este transmis într-o reţea de comunicaţii electronice de către persoanele
prevăzute la alin. (1) care nu se află sub jurisdicţia legislaţiei naţionale.
(4) La decizia motivată a ANCOM, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti are
obligaţia de a bloca imediat funcţionalitatea unui domeniu «.ro» al cărui nume face apologia actelor de terorism,
îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau care promovează idei, concepţii, doctrine sau atitudini, în scopul
susţinerii cauzei/activităţii entităţilor teroriste, până la expirarea domeniului respectiv, ulterior fiind blocată înregistrarea
acestuia.
(5) Deciziile ANCOM prevăzute la alin. (1)-(4) se emit şi se motivează în baza şi în conformitate cu solicitările
motivate ale autorităţii naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului.
(6) Autoritatea naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului solicită ANCOM emiterea deciziilor prevăzute
la alin. (1)-(4) atunci când constată că prin intermediul conţinutului vizat sau prin numele de domeniu «.ro» se face
apologia actelor de terorism, se îndeamnă la comiterea ului act de terorism sau se promovează idei, concepţii, doctrine
sau atitudini, în scopul susţinerii cauzei/activităţii entităţilor teroriste.
(7) Solicitările prevăzute la alin. (6) conţin elemente care să poată conduce la identificarea conţinutului sau a
domeniului «.ro» vizat, precum:
a) datele de identificare a furnizorilor de servicii de găzduire sau furnizorilor de conţinut, după caz, faţă de care se
solicită emiterea deciziilor ANCOM prevăzute la alin. (1);
b) informaţii privind conţinutul online pentru care se solicită emiterea deciziilor ANCOM prevăzute la alin. (1)-(3),
inclusiv informaţii privind identificarea precisă a acestuia în mediul online;
c) indicarea motivelor pentru care eliminarea la sursă a conţinutului online nu este fezabilă, în cazul în care se solicită
emiterea deciziei ANCOM prevăzute la alin. (2);
d) numele de domeniu «.ro» pentru care se solicită emiterea deciziei ANCOM prevăzute la alin. (4).
(8) ANCOM informează despre emiterea deciziilor prevăzute la alin. (1)-(4) autoritatea naţională în domeniul prevenirii
şi combaterii terorismului, care urmăreşte implementarea acestora de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii
de conţinut, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice destinate publicului sau de către Institutul Naţional de
Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, după caz, şi comunică ANCOM situaţiile în care nu sunt
respectate obligaţiile impuse prin acestea.
(9) Furnizorii de servicii mass-media au obligaţia de a nu promova sau facilita promovarea de idei, concepţii, doctrine
sau atitudini care fac apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau pot susţine cauza
şi/sau activităţi ale entităţilor teroriste.
(10) Dispoziţiile alin. (5)-(8) se aplică în mod corespunzător solicitărilor formulate în cursul urmăririi penale de
procurori, respectiv judecători în faza de judecată a unei cauze având ca obiect săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de
prezenta lege, respectiv deciziilor ANCOM emise în baza acestor solicitări.
(11) Deciziile prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi atacate în contencios administrativ la instanţa competentă potrivit art.
12 alin. (5) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, sub sancţiunea decăderii, în termen de 15 zile de la data comunicării, de către furnizorii de servicii de
găzduire, furnizorii de conţinut, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice destinate publicului sau de Institutul
Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, după caz, şi, în termen de 30 de zile de la data
întreruperii, de către orice altă persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim.
(12) Acţiunea în contencios introdusă în temeiul alin. (11) nu suspendă executarea deciziei ANCOM atacate.
Art. 38 3
Infracţiunile prevăzute de prezenta lege constituie acte de terorism.
Art. 38 4
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În cauzele penale având ca obiect investigarea săvârşirii oricăreia din infracţiunile prevăzute de prezenta lege,
dispoziţiile art. 145 din Codul de procedură penală nu se aplică dacă în cauză s-a adoptat o soluţie de clasare în temeiul
art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală.
(la data 13-apr-2019 Art. 38 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 46. din Legea 58/2019 )

Art. 39
[textul din Art. 39 din capitolul IV a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 159, punctul 10. din titlul II din Legea
187/2012]
Art. 40
Competenţa de judecată în primă instanţă a infracţiunilor de terorism aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(la data 13-apr-2019 Art. 40 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 47. din Legea 58/2019 )

Art. 41
[textul din Art. 41 din capitolul IV a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 76, punctul 3. din titlul II din Legea 255/2013]
Art. 42
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei următoarele fapte:
a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 şi 29 de către personalul instituţiilor financiar-bancare;
b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) de către Banca Naţională a României sau Autoritatea de
Supraveghere Financiară;
(la data 13-apr-2019 Art. 42, alin. (1), litera B. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 58/2019 )

c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 41 de către operatorii sau furnizorii de servicii poştale, respectiv de către
cei de reţele de comunicaţii electronice.
d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 38 2 alin. (1)-(3) de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de
conţinut sau furnizorii de reţele de comunicaţii electronice destinate publicului.
(la data 13-apr-2019 Art. 42, alin. (1), litera C. din capitolul IV completat de Art. I, punctul 49. din Legea 58/2019 )

(2) Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în
acest scop de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, de Ministerul Afacerilor Interne,
precum şi de ANCOM, după caz.
(la data 13-apr-2019 Art. 42, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 58/2019 )

(4) În cazul contravenţiilor constatate de personalul împuternicit în acest scop de ANCOM, sancţiunea se aplică de
către preşedintele ANCOM, prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
(la data 13-apr-2019 Art. 42, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 51. din Legea 58/2019 )

Art. 43
Dispoziţiile reglementărilor generale referitoare la regimul juridic al contravenţiilor se aplică în mod corespunzător.
Art. 44
(1) Împotriva cetăţenilor străini sau apatrizilor despre care există date sau indicii temeinice că intenţionează să
desfăşoare acte de terorism ori de favorizare a terorismului se dispune măsura de declarare ca persoană indezirabilă
pentru România sau de întrerupere a dreptului de şedere în ţară, dacă împotriva acestora nu s-a dispus măsura
nepermiterii ieşirii din ţară, potrivit legii privind regimul străinilor în România.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi solicitanţilor de azil, refugiaţilor şi victimelor conflictelor
armate ale căror statut şi regim sunt reglementate prin legi speciale.
CAPIT OLUL V: Dispoziţii finale
Art. 45
Fondurile financiare necesare CCOA se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informaţii, iar
pentru compartimentele cu atribuţii în prevenirea şi combaterea terorismului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice
componente ale SNPCT, se asigură prin bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice respective.
Art. 46
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor
acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691
din 31 octombrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 472/2002, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism,
cu excepţia anexei la aceasta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001,
aprobată prin Legea nr. 466/2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.
Art. 47
[textul din Art. 47 din capitolul V a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 159, punctul 10. din titlul II din Legea
187/2012]
-****Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din
Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE C AMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1161 din data de 8 decembrie 2004
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LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie
unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia
României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Art. 2
În sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează
resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în
subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativteritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional, astfel cum aceştia sunt
definiţi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federaţiile sportive şi organizaţiile
neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanţare din bani publici;
(la data 17-iul-2016 Art. 2, litera A. din capitolul I modificat de Art. 1 din Legea 144/2016 )

b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei
autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;
c) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă.
(la data 25-ian-2016 Art. 2, litera C. din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 37/2015 )

CAPIT OLUL II: Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public
Art. 3
Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la
cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
Art. 4
(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au
obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu
atribuţii în acest domeniu.
(2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor
prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective.
Art. 5
(la data 07-oct-2013 Art. 5 din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din Ordinul 964/2013 )

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii
sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu
difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax,
adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde
informaţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va
fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
(la data 26-feb-2002 Art. 5, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 rectificat de Actul din Rectificare din 2002 )

(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele
de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.
(5) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să pună la dispoziţia persoanelor interesate contractele de privatizare
încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se
aplică în cazul contractelor de privatizare care se încadrează în sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin. (1).
(la data 29-iun-2007 Art. 5 din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1 din Legea 188/2007 )

Art. 6
(la data 07-oct-2013 Art. 6 din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 2 din Ordinul 964/2013 )

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi,
informaţiile de interes public.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes
public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
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a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Art. 7
(la data 07-oct-2013 Art. 7 din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 6 din Ordinul 964/2013 )

(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen
de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea,
volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea
informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia
înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
(3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare,
şi în format electronic.
Art. 8
(1) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au
obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc
informaţiile solicitate.
(2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris
informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7.
(3) Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea
autorităţii sau instituţiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul
funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcţionare.
(4) Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în acest program şi se desfăşoară separat.
(5) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă,
imediat sau în cel mult 24 de ore.
Art. 9
(1) În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau
instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.
(la data 18-oct-2016 Art. 9, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 157/2016 )

(2) Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau
a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art.
7 şi 8.
Art. 10
Nu este supusă prevederilor art. 7-9 activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de răspunsuri la petiţii şi de audienţe,
desfăşurată potrivit specificului competenţelor acestora, dacă aceasta priveşte alte aprobări, autorizări, prestări de
servicii şi orice alte solicitări în afara informaţiilor de interes public.
Art. 11
(1) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul
documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale, în condiţiile legii.
(2) Copiile de pe documentele deţinute de autoritatea sau de instituţia publică se realizează în condiţiile art. 9.
Art. 11 1
Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau
juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii publice.
(la data 16-oct-2006 Art. 11 din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 380/2006 )

Art. 12
(la data 07-oct-2013 Art. 12 din capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Art. 4 din Ordinul 964/2013 )

(1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11 1 , următoarele informaţii:
(la data 16-oct-2006 Art. 12, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 380/2006 )

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor
clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României,
dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de
proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
(la data 14-oct-2006 Art. 12, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 371/2006 )

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se
dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma
anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori
interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
(2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. (1)
revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege
să asigure securitatea informaţiilor.
Art. 13
Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în
categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.
Art. 14
(1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în
care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.
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(2) Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în temeiul unei obligaţii
legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii potrivit art. 2.
SE C Ţ IU NE A 2: Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de
interes public
Art. 15
(1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.
(2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în
masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public.
Art. 16
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile
publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii
publice.
Art. 17
(1) Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru
aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.
(2) În cadrul conferinţelor de presă autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de interes
public.
Art. 18
(1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de
informare în masă.
(2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.
(3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care
împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de
respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.
(4) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul
organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.
Art. 19
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra
conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile
publice organizate de acestea.
(3) Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare să desfăşoare activităţi
specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele activităţi, în difuzarea materialelor
obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de deontologia profesională.
Art. 20
Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de autorităţile sau de instituţiile publice.
CAPIT OLUL III: Sancţiuni
Art. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor
prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei
publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate
în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi
menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Art. 22
(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate
face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază
teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării
termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să
plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.
(la data 15-feb-2013 Art. 22, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. 42 din titlul IV din Legea 76/2012 )

CAPIT OLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 23
(1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va
elabora, la iniţiativa Ministerului Informaţiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.
Art. 24
(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind măsurile
necesare pentru ca informaţiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de
date informatizate accesibile publicului la nivel naţional.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu echipamentele de
tehnică de calcul adecvate.
Art. 25
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice prevederi contrare.
-****Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
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din Constituţia României.
p.PREŞEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 663 din data de 23 octombrie 2001
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NORME METODOLOGICE din 9 mai 2002 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
105/2001 privind frontiera de stat a României
(la data 24-mai-2002 actul a fost aprobat de Hotarirea 445/2002 )

CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Regimul juridic al frontierei de stat cuprinde totalitatea normelor prevăzute de legislaţia internă care privesc frontiera
de stat şi desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontieră, în zona aeroporturilor şi a porturilor deschise traficului
internaţional.
Art. 2
Frontiera de stat a României poate avea regim de frontieră internă sau de frontieră externă.
Art. 3
Regimul juridic al frontierei interne cuprinde reglementările cu privire la eliminarea controlului la frontiera comună sau în
aeroporturile ori porturile deschise traficului internaţional de persoane şi de mărfuri, pentru persoanele, mărfurile şi
serviciile aparţinând statelor părţi la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi
Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la
frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din
14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii
Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la Schengen la 19 iunie 1990.
(la data 28-aug-2008 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 896/2008 )

Art. 4
Regimul juridic al frontierelor interne se aplică la data stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene de eliminare a
controalelor la frontierele interne.
(la data 28-aug-2008 Art. 4 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 896/2008 )

Art. 5
Regimul juridic al frontierei externe cuprinde reglementările cu privire la frontiera de stat din Regulamentul CE nr.
562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra
regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen şi legislaţia internă,
care se aplică frontierelor comune terestre, aeroporturilor şi porturilor deschise traficului internaţional de persoane şi de
mărfuri, în relaţia cu statele cu care România nu are regim de frontieră internă.
(la data 28-aug-2008 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 896/2008 )

Art. 6
(1) Culoarul de frontieră, fâşia de protecţie a frontierei de stat şi semnele de frontieră, constituite potrivit legii, se
administrează de către inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră sau de către Garda de Coastă, potrivit
competenţei teritoriale.
(la data 08-dec-2016 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 890/2016 )

*) La data eliminării controalelor la frontierele interne pentru frontierele terestre comune, inclusiv frontierele fluviale,
stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene, la articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 6
(1)Culoarul de frontieră, fâşia de protecţie a frontierei de stat şi semnele de frontieră, constituite potrivit legii la
frontierele externe, se administrează de către inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră sau de către Garda de
Coastă, potrivit competenţei teritoriale. Culoarul de frontieră, fâşia de protecţie a frontierei de stat şi semnele de
frontieră, constituite potrivit legii la frontierele interne, se administrează de către serviciile teritoriale ale poliţiei de
frontieră, potrivit competenţei teritoriale."
(la data 08-dec-2016 Art. 6, alin. (1) din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. II, punctul 1. din Hotarirea 890/2016 )

(2) Culoarul de frontieră, fâşia de protecţie a frontierei de stat şi semnele de frontieră trec din administrarea consiliilor
locale ale comunelor şi oraşelor care au, potrivit organizării administrative a teritoriului, limita comună cu frontiera de
stat în administrarea inspectoratelor judeţene ale Poliţiei de Frontieră Române şi se predau pe bază de protocol.
(3) Structurile teritoriale ale poliţiei de frontieră iau măsuri de marcare a culoarului de frontieră şi a fâşiei de protecţie a
frontierei de stat.
(4) Pentru curăţarea şi întreţinerea fâşiei de protecţie, a culoarului de frontieră, întreţinerea şi repararea semnelor de
frontieră sau, la nevoie, pentru înlocuirea acestora, conform prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele
vecine, inspectoratele teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române sau Garda de Coastă, după caz, întocmesc anual
planul de lucrări necesar a fi efectuate şi derulează procedurile pentru achiziţionarea serviciilor aferente, cu respectarea
normelor în vigoare privind achiziţiile publice.
(la data 08-dec-2016 Art. 6, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 890/2016 )

(5) Accesul, circulaţia şi desfăşurarea diferitelor activităţi în fâşia de protecţie a frontierei de stat, în terenul situat între
aceasta şi linia de frontieră, în insulele şi ostroavele din apele de frontieră, precum şi în apele de frontieră se stabilesc,
conform legii, de şeful formaţiunii locale a poliţiei de frontieră, cu consultarea prealabilă, dacă este cazul, a operatorilor
economici sau a instituţiilor care desfăşoară activităţi specifice în această zonă.
(6) Finanţarea activităţilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Administraţiei şi Internelor.
(la data 24-mar-2009 Art. 6 din capitolul I modificat de Art. I din Hotarirea 324/2009 )

Art. 7
Localităţile incluse în zona de frontieră vor avea înscrisă pe panourile cu denumirea acestora menţiunea "LOCALITATE
DE FRONTIERĂ".
CAPIT OLUL II: T recerea frontierei de stat
SECŢ IUNEA 1: Punctele de trecere a frontierei de stat
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Art. 8
(1) Trecerea peste frontiera de stat a persoanelor, a mijloacelor de transport cu care acestea se deplasează şi a
bunurilor de folosinţă personală se face prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional şi
punctele de mic trafic, denumite în continuare puncte de trecere, în condiţiile stabilite de lege.
(la data 28-aug-2008 Art. 8, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 896/2008 )

(2) Trecerea peste frontiera de stat a mărfurilor şi a mijloacelor care le transportă se face numai prin punctele de
trecere deschise traficului internaţional, anume destinate, potrivit legii.
(3) Punctele de trecere deschise traficului internaţional şi punctele de mic trafic sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(la data 28-aug-2008 Art. 8, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 896/2008 )

Art. 9
(1) În cazurile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 399/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie
2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane - Codul frontierelor Schengen
ori prin documentele bilaterale încheiate de România cu alte state, trecerea frontierei de stat se poate face prin alte
locuri decât cele prevăzute în anexa nr. 1.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră poate aproba,
prin dispoziţie, trecerea frontierei de către persoane şi bunuri, în afara punctelor de trecere a frontierei ori în afara
programului de funcţionare stabilit. în cazul în care trecerea frontierei de către persoane presupune şi trecerea de
bunuri la frontierele externe ale Uniunii Europene, este necesară obţinerea de către solicitant a avizului prealabil al
autorităţii vamale.
(3) Cererea privind trecerea frontierei de stat în afara punctelor de trecere a frontierei ori în afara programului de
funcţionare stabilit trebuie înaintată cu cel puţin 30 de zile înainte de data planificată la sediul inspectoratelor teritoriale
ale poliţiei de frontieră/Garda de Coastă, în funcţie de zona de competenţă teritorială a acestora. Răspunsul către
solicitant se comunică în cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării, ţinând cont şi de avizul autorităţii
vamale, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
(4) În situaţii justificate de forţă majoră, cererea poate fi înaintată într-un termen mai mic de 30 de zile înainte de data
planificată. Răspunsul către solicitant se comunică cu celeritate.
(5) Răspunsul favorabil/nefavorabil se comunică solicitantului, sub semnătura inspectorului general. Răspunsul favorabil
va fi transmis şi celorlalte instituţii care au atribuţii legale în controlul bunurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor.
(la data 08-dec-2016 Art. 9 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 890/2016 )

Art. 10
(1) Punctele de trecere funcţionează în subordinea Ministerului de Interne care coordonează activitatea privind
controlul trecerii frontierei de stat şi asigură ordinea publică în perimetrul funcţional al acestora prin Poliţia de Frontieră
Română.
(2) Autorităţile publice care au, potrivit legii, competenţe pe linia controlului la trecerea frontierei de stat colaborează
pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a traficului de călători, de mijloace de transport, de mărfuri şi alte bunuri.
(3) Administratorii punctelor de trecere iau măsurile necesare de amenajare a acestor puncte potrivit planului de
amenajare a punctului de trecere, întocmit de Ministerul de Interne şi avizat de autorităţile publice prevăzute la alin.
(2), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
(4) Planul de amenajare a punctului de trecere va cuprinde detalieri ale următoarelor perimetre, zone şi spaţii:
a) perimetrul punctului de trecere care va cuprinde platformele, imobilele şi instalaţiile aferente destinate asigurării
activităţii specifice în punctul de trecere, după destinaţia acestuia, cu specificaţia destinaţiei şi a modului de folosire a
fiecărui element component;
b) zona de tranzit, aşa cum aceasta este definită la art. 2 lit. n) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu
modificările şi completările ulterioare.
(la data 28-aug-2008 Art. 10, alin. (4), litera B. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 7. din Hotarirea 896/2008 )

c) spaţiul de lucru pentru activităţile de control pentru trecerea frontierei de stat, care va cuprinde: imobilele şi
instalaţiile necesare pentru desfăşurarea controlului la frontieră conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
105/2001; punctele de control pe sensurile de intrare şi ieşire, separate în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001; spaţiul anume destinat pentru efectuarea controlului sanitar şi
sanitar-veterinar, fitosanitar şi pentru protecţia mediului, atunci când, potrivit legii, acest control se efectuează separat
de controlul persoanelor, mijloacelor de transport, al mărfurilor şi bunurilor care nu fac obiectul acestui tip de control.
Art. 11
Administratorii punctelor de trecere iau măsurile necesare, în termen de un an de la data intrării în vigoare a
prezentelor norme metodologice, pentru delimitarea perimetrului punctului de trecere, a zonelor şi spaţiilor prevăzute
la art. 10 alin. (4) şi pentru separarea sensurilor de intrare şi ieşire în/din ţară.
Art. 12
(1) Personalul autorităţilor publice cu atribuţii de control la trecerea frontierei de stat va purta în timpul programului de
lucru ecusoane pentru identificare.
(2) Accesul altor persoane în punctul de trecere se stabileşte de şeful acestuia.
(3) În punctele de trecere a frontierei aeroportuare eliberarea permiselor de acces pentru zona supusă regimului de
control al poliţiei de frontieră, aşa cum aceasta este definită la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se va face numai
cu avizul prealabil al şefului punctului de trecere a frontierei.
(la data 28-aug-2008 Art. 12 din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 8. din Hotarirea 896/2008 )

Art. 12 1
(1) În perimetrul punctelor de trecere prevăzute la art. 8 alin. (3) se pot desfăşura şi alte activităţi decât cele legate de
efectuarea controlului la frontieră, cu avizul prealabil al şefului serviciului teritorial al poliţiei de frontieră competent, al
şefului Gărzii de Coastă sau al şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al autorităţii
vamale, al autorităţilor administraţiei publice locale şi al altor autorităţi prevăzute de lege, după caz.
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(2) Condiţiile de eliberare a avizului prealabil de către şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră competent, de
către şeful Gărzii de Coastă sau de către şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, precum şi
obligaţiile persoanelor în privinţa cărora s-a emis avizul sunt cele stabilite în anexa nr. 2.
(la data 08-dec-2016 Art. 12^1 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 890/2016 )

Art. 13
(1) Deplasarea personalului cu atribuţii de administrare a punctului de trecere, în perimetrul acestuia, este permisă
pentru desfăşurarea activităţilor necesare funcţionării punctului de trecere şi se face potrivit regulilor stabilite de şeful
punctului de trecere de comun acord cu şeful autorităţii vamale.
(2) Şeful punctului de trecere împreună cu şeful biroului vamal de control şi vămuire la frontieră, în funcţie de personalul
disponibil, pot constitui echipe de control, în punctele de trecere cu o suprafaţă mare şi posibilităţi limitate de
supraveghere directă a perimetrului, care să asigure controlul accesului şi desfăşurării diferitelor activităţi în suprafaţa
delimitată de perimetrul punctului de trecere şi prevenirea trecerii ilegale peste frontiera de stat a persoanelor,
mijloacelor de transport, a mărfurilor şi altor bunuri.
(3) În funcţie de specificul punctului de trecere şi de misiunea echipei constituite conform dispoziţiilor alin. (2), aceasta
are în compunere şi personal sanitar, sanitar-veterinar, fitosanitar, al Regiei Autonome "Administraţia Naţională a
Drumurilor din România" şi de protecţie a mediului, pus la dispoziţie, la cererea şefului punctului de trecere, de
autorităţile competente.
(4) Personalul echipelor prevăzute la alin. (2) urmăreşte respectarea prevederilor legale din domeniul propriu de
activitate, constată şi aplică măsurile prevăzute de lege în competenţa sa şi dispune măsuri obligatorii pentru
corectarea deficienţelor constatate.
(5) La terminarea activităţii de control echipa astfel constituită întocmeşte un raport comun de activitate, care va
cuprinde: componenţa echipei, misiunea primită, constatările şi măsurile dispuse. Raportul va fi întocmit într-un număr
de exemplare corespunzător pentru a fi comunicat şefilor fiecărei autorităţi publice reprezentate în cadrul echipei de
control.
Art. 14
(1) Zona de tranzit se stabileşte într-un spaţiu strict delimitat în cadrul punctului de trecere sau, când situaţia o impune,
în imediata apropiere a acestuia şi se organizează pentru a permite staţionarea persoanelor, mijloacelor de transport,
a mărfurilor şi altor bunuri până la stabilirea regimului lor juridic la trecerea frontierei de stat.
(2) Accesul în zona de tranzit este permis numai personalului autorităţilor care au atribuţii de control pe linia trecerii
frontierei de stat şi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau, atunci când situaţia o impune, pentru acordarea
asistenţei medicale de urgenţă sau înlăturarea unei stări de pericol. Personalul administrativ al punctului de trecere şi
personalul de întreţinere al acestuia au acces în condiţiile stabilite de şeful punctului de trecere.
(3) Staţionarea persoanelor, mijloacelor de transport, a mărfurilor şi altor bunuri în zona de tranzit după efectuarea
controlului de frontieră este interzisă. Şeful punctului de trecere împreună cu şeful autorităţii vamale au obligaţia de a
lua toate măsurile legale pentru a împiedica această staţionare.
(4) După terminarea controlului de frontieră şeful punctului de trecere la măsuri pentru verificarea zonei de tranzit. În
situaţia în care sunt descoperite persoane aflate ilegal în această zonă, ia măsuri de verificare a situaţiei acestora.
Străinii aflaţi în zonele de tranzit care nu îndeplinesc condiţiile de intrare în România sunt returnaţi pe teritoriul statului
vecin sau sunt îmbarcaţi pe navele ori aeronavele de pe care au debarcat, în vederea returnării lor în statul de unde au
fost îmbarcaţi, în condiţiile stabilite prin legislaţia privind regimul străinilor în România.
(la data 28-aug-2008 Art. 14, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 10. din Hotarirea 896/2008 )

(5) În situaţia în care străinii aflaţi în zonele de tranzit, care nu îndeplinesc condiţiile de intrare în România, îşi manifestă
dorinţa în scris sau verbal pentru acordarea unei forme de protecţie în România, şeful punctului de trecere procedează
potrivit prevederilor Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
(la data 28-aug-2008 Art. 14, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 11. din Hotarirea 896/2008 )

Art. 15
(1) Spaţiile de lucru pentru activităţile de control pentru trecerea frontierei de stat vor fi astfel organizate încât să
asigure posibilitatea efectuării controlului atât al documentelor privind identitatea persoanelor care trec frontiera de
stat, cât şi al mijloacelor de transport şi bunurilor aflate asupra călătorilor, precum şi al mărfurilor, în perimetrele
destinate pentru controlul acestora, în condiţiile asigurării fluenţei traficului de pasageri şi al mijloacelor de transport.
(2) În punctele de trecere amenajate corespunzător, cu respectarea dispoziţiilor legale privind resursele financiare ce
se impune a fi alocate în acest scop, poliţia de frontieră şi autoritatea vamală execută controlul de frontieră la un singur
filtru. Spaţiile de lucru vor fi prevăzute cu indicatoare de orientare a participanţilor la traficul de frontieră şi cu inscripţii în
limba română şi în limbile de circulaţie internaţională.
SECŢ IUNEA 2: Efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat
Art. 16
Controlul pentru trecerea frontierei de stat române are ca scop verificarea şi constatarea îndeplinirii condiţiilor
prevăzute de lege pentru intrarea şi ieşirea în/din ţară a persoanelor, mijloacelor de transport, a mărfurilor şi altor
bunuri.
Art. 17
Toate persoanele care trec frontiera de stat sunt supuse controlului minim pentru stabilirea identităţii. Cerinţele
controlului minim se stabilesc de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în conformitate cu prevederile
Regulamentului CE nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod
comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen.
(la data 28-aug-2008 Art. 17 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea 896/2008 )

Art. 18
(1) Străinii care provin din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sunt supuşi controalelor amănunţite la
trecerea frontierei de stat, în condiţiile stabilite de Regulamentul CE nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a
persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen.
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(2) Verificarea mijloacelor de transport, a mărfurilor şi bunurilor ce îl însoţesc se face cu respectarea prevederilor Legii
nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.
(la data 28-aug-2008 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 13. din Hotarirea 896/2008 )

Art. 19
(1) În punctele de trecere portuare şi aeroportuare se poate executa un control preventiv de către poliţia de frontieră,
la scara navei sau a aeronavei, pentru depistarea străinilor fără documente de trecere a frontierei, cu documente sau
vize false ori falsificate, care încearcă să intre ilegal în ţară.
(2) Persoanelor descoperite în situaţiile prevăzute la alin. (1) nu li se permite coborârea de pe navă sau aeronavă.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) şeful punctului de trecere ia măsurile prevăzute de lege împotriva transportatorului
şi măsurile necesare pentru supravegherea navei sau a aeronavei până la plecarea acesteia în cursa externă.
(4) În porturile în care sosesc şi, respectiv, din care pleacă nave maritime aparţinând categoriilor prevăzute de
Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa
internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din
1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 58/1999, aprobată
prin Legea nr. 80/2000, efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat se face în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor
Convenţiei privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa
internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din
1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994, precum şi a standardelor şi procedurilor specifice României.
*) La data eliminării controalelor la frontierele interne pentru frontierele terestre comune, inclusiv frontierele fluviale,
stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene, după articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191 , cu
următorul cuprins:
"- Art. 19 1
(1)Controlul la frontieră al navelor care intră sau ies în/din sectorul fluviului Dunărea, în aval de kilometrul fluvial 845,5
în zona localităţii Pristol (Calafat) până la mila marină 72,5, în zona localităţii Galaţi, braţele Tulcea şi Sfântu Gheorghe,
canalele Sulina, Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia Năvodari, plecând în/venind din curse externe, se
efectuează cu respectarea procedurilor prevăzute la pct. 3 şi 4 din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 399/2016 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a
frontierelor de către persoane - Codul frontierelor Schengen.
(2)Controlul la frontieră prevăzut la alin. (1) se efectuează la bordul navei sau în zone special amenajate în unul dintre
punctele de trecere a frontierei cu specific portuar, respectiv Midia, Constanţa, Mangalia, Constanţa Sud-Agigea, Sulina,
Tulcea, Galaţi sau Calafat, dacă acesta este primul, respectiv ultimul punct de trecere a frontierei pe care nava îl
întâlneşte când intră/iese în/din sectorul fluviului Dunărea prevăzut la alin. (1).
(3)În cazul navelor care transportă către sectorul fluviului Dunărea prevăzut la alin. (1) străini care nu îndeplinesc
condiţiile de intrare pe teritoriul României, sunt aplicabile prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
194/2002 privind regimul străinilorîn România, republicată, cu completările ulterioare.
(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul navelor prevăzute la alin. (1) care, înainte de a intra în sectorul
fluviului Dunărea prevăzut la alin. (1), fac escală într-un port românesc cu punct de trecere a frontierei cu specific
portuar de la frontiera cu Republica Serbia, controlul la frontieră la intrare se efectuează în acel port, nu în portul
Calafat.
(5)În baza tratatelor încheiate în acest sens, controlul ia frontieră a! navelor prevăzute la alin. (1) se poate efectua şi
pe teritoriul unul stat terţ, în cursul traversării ori la sosirea sau plecarea navei.
(6)Navele care se deplasează între porturi ale unor state terţe, cu tranzitarea sectorului fluviului Dunărea prevăzut la
alin. (1), fără a avea ca port de destinaţie un port românesc sau bulgăresc, sunt supuse controlului la frontieră la
intrare, respectiv ieşire.
(7)În baza unei evaluări a riscurilor legate de securitatea internă şi migraţie ilegală, echipajul şi pasagerii navelor
descrise mai sus pot fi supuşi exercitării prerogativelor poliţieneşti, precum şi unui control fizic al navei pe sectoarele
prevăzute la alin. (1).
(8)Navele care navighează exclusiv între porturi ale părţilor contractante, în sensul art. 1 lit. c1 ) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr.
243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt supuse controlului la frontieră, la intrare, cu excepţia
cazului în care acestea au fost supuse controlului la frontieră, la ieşire, în portul de plecare."
(la data 08-dec-2016 Art. 19 din capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. II, punctul 2. din Hotarirea 890/2016 )

Art. 20
Efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat va avea următoarea succesiune, după caz:
a) controlul sanitar, sanitar-veterinar, fitosanitar şi pentru protecţia mediului;
b) controlul efectuat de Regia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor din România";
c) verificarea de către poliţia de frontieră a documentelor de trecere a frontierei de stat şi a persoanei, a respectării
regimului armelor, muniţiilor, substanţelor explozive, precum şi a celorlalte substanţe prevăzute la art. 24 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001;
d) efectuarea controlului vamal.
Art. 21
(1) Persoanelor care se bucură de dreptul comunitar la liberă circulaţie, menţionate la art. 2 pct. 5) din Regulamentul
CE nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar
asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen, li se
efectuează controlul minim pentru stabilirea identităţii, poliţistul de frontieră permiţând intrarea sau ieşirea acestora
în/din ţară fără alte formalităţi.
(la data 28-aug-2008 Art. 21, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 14. din Hotarirea 896/2008 )

(2) În aplicarea regimului de frontieră externă, după efectuarea controlului amănunţit potrivit art. 18, dacă sunt
îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege, poliţistul de frontieră permite intrarea sau ieşirea în/din ţară a persoanei şi,
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după caz, aplică ştampila de intrare sau de ieşire pe documentul de trecere a frontierei de stat sau pe formularul special
destinat acestui scop, conform prevederilor art. 10 din Regulamentul CE nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a
persoanelor peste frontiere - Codul frontierelor Schengen.
(la data 28-aug-2008 Art. 21, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 14. din Hotarirea 896/2008 )

(3) [textul din Art. 21, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 28-aug-2008 de Art. 1, punctul 15. din
Hotarirea 896/2008]
(4) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, pentru orice tip de control, poliţistul de frontieră, în baza
atribuţiilor referitoare la siguranţa naţională şi ordinea publică sau la solicitarea autorităţii competente, poate lua
măsurile necesare pentru a nu permite intrarea sau ieşirea în/din ţară a persoanei, a mijlocului de transport sau a
bunurilor.
(5) În funcţie de situaţia creată, de informaţiile deţinute şi de gradul de pericol social al faptelor constatate, şeful
punctului de trecere dispune efectuarea cercetărilor necesare pentru clarificare, potrivit competenţelor stabilite prin
lege.
Art. 22
Controlul pentru trecerea frontierei de stat în trenurile internaţionale de călători se va face cu respectarea strictă a
timpilor de staţionare prevăzuţi în mersul trenurilor pentru trenurile respective.
Art. 23
Pe timpul misiunilor de supraveghere a frontierei de stat, în zona de frontieră sau în zonele supuse regimului său de
control, poliţia de frontieră va urmări la controlul asupra identităţii străinilor şi modul în care aceştia au trecut frontiera
de stat.
SECŢ IUNEA 3: Consemnele la frontieră
Art. 24
Consemnele la frontieră reprezintă semnalările cuprinse în sistemele de evidenţă ale Poliţiei de Frontieră Române
referitoare la persoane, mijloace de transport şi alte bunuri cu privire la care au fost dispuse, în condiţiile legii, măsuri
privind interzicerea intrării sau ieşirii în/din România, urmărirea, efectuarea controlului amănunţit sau alte măsuri ce pot
fi puse în aplicare cu ocazia controlului la trecerea frontierei de stat.
(la data 08-dec-2016 Art. 24 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 890/2016 )

Art. 25
Consemnele la frontieră sunt:
a) IND - străin semnalat ca inadmisibil. Persoanei în cauză nu i se permite intrarea în România;
b) NPI - nu se permite intrarea. Persoanei, mijlocului de transport sau bunurilor care fac obiectul informării nu
permite intrarea în ţară;
c) NPE - nu se permite ieşirea. Persoanei, mijlocului de transport sau bunurilor care fac obiectul informării nu
permite ieşirea din ţară;
d) CAI - control amănunţit la intrare. Persoanei, mijlocului de transport şi bunurilor care fac obiectul informării li se
controlul amănunţit la intrarea în ţară şi în funcţie de rezultatele acestuia se iau măsurile prevăzute de lege;
e) CAE - control amănunţit la ieşire. Persoanei, mijlocului de transport şi bunurilor care fac obiectul informării li se
controlul amănunţit la ieşirea din ţară şi în funcţie de rezultatele acestuia se iau măsurile prevăzute de lege.

li se
li se
face
face

(la data 08-dec-2016 Art. 25 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 890/2016 )

Art. 26
Ministrul afacerilor interne poate stabili, prin ordin, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al
Poliţiei de Frontieră, alte tipuri de consemne decât cele prevăzute la art. 25, atunci când sunt necesare pentru
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau la cererea altor autorităţi de stat, cu respectarea prevederilor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal.
(la data 08-dec-2016 Art. 26 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 890/2016 )

C AP IT O LU L III:Norme de comportare a personalului cu atribuţii în punctele de trecere a frontierei
de stat
Art. 27
(1) Personalul din punctele de trecere îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare şi cu respectarea normelor deontologice pentru fiecare domeniu de activitate.
(2) Relaţiile dintre reprezentanţii autorităţilor care îşi desfăşoară activitatea în punctele de trecere se bazează pe
cooperarea şi sprijinul reciproc în vederea îndeplinirii în condiţii de calitate a actului de control şi respectării întocmai a
prevederilor legale în domeniu.
Art. 28
În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu lucrătorii din punctele de trecere trebuie să dovedească profesionalism,
răspundere, cinste, respect şi solicitudine atât în relaţiile dintre ei, cât şi faţă de participanţii la trafic.
Art. 29
Consumul de băuturi alcoolice de către personalul punctului de trecere în incinta acestuia, precum şi prezenţa la
programul de lucru sub influenţa băuturilor alcoolice sunt interzise.
Art. 30
La solicitarea participanţilor la trafic ori a altor persoane care se găsesc în punctul de trecere lucrătorii cu atribuţii în
punctul de trecere au obligaţia de a se prezenta şi de a-şi declina funcţia.
Art. 31
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
(la data 28-aug-2008 Art. 30 din capitolul III completat de Art. 1, punctul 16. din Hotarirea 896/2008 )

ANEXA nr. 1: SITUAŢIA punctelor de trecere a frontierei de stat a României şi a zonelor
libere
I. La frontiera româno-ungară
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Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional:
1. Petea, judeţul Satu Mare - rutier;
2. Cărei, judeţul Satu Mare - feroviar;
3. Urziceni, judeţul Satu Mare - rutier;
4. Valea lui Mihai, judeţul Bihor - feroviar şi rutier;
5. Săcuieni, judeţul Bihor - rutier;
6. Episcopia Bihor, judeţul Bihor - feroviar;
7. Borş, judeţul Bihor - rutier;
8. Salonta, judeţul Bihor - rutier şi feroviar;
9. Vărşand, judeţul Arad - rutier;
10. Curtici, judeţul Arad - feroviar;
11. Tudor Vladimirescu, judeţul Arad - rutier RO-LA;
12. Turnu, judeţul Arad - rutier;
13. Nădlac, judeţul Arad - rutier
14. Nădlac II, judeţul Arad - rutier
15. Cenad, judeţul Timiş - rutier
16. Borş II, judeţul Bihor - rutier
(la data 28-aug-2020 subpunctul I.., punctul 15. din anexa 1 completat de Art. 3 din Hotarirea 720/2020 )

II. La frontiera româno-sârbă
Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional:
1. Jimbolia, judeţul Timiş - rutier si feroviar;
2. Vălcani, judeţul Timiş - rutier;
3. Lunga, judeţul Timiş - rutier;
4. Foeni, judeţul Timiş - rutier;
5. Stamora - Moraviţa, judeţul Timiş - rutier şi feroviar;
6. Naidăş, judeţul Caraş-Severin - rutier;
7. Moldova Veche, judeţul Caraş-Severin - portuar;
8. Orşova, judeţul Mehedinţi - portuar;
9. Porţile de Fier I, judeţul Mehedinţi - rutier;
10. Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi - portuar;
11. Porţile de Fier II, judeţul Mehedinţi - rutier.
III. La frontiera româno-bulgară
Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional:
1. Calafat, judeţul Dolj - rutier, feroviar şi portuar;
2. Bechet, judeţul Dolj - rutier (bac) şi portuar;
3. Corabia, judeţul Olt - portuar;
4. Turnu Măgurele, judeţul Teleorman - rutier (bac) şi portuar;
5. Zimnicea, judeţul Teleorman - rutier (bac) şi portuar;
6. Giurgiu, judeţul Giurgiu - rutier, feroviar şi portuar;
7. Olteniţa, judeţul Călăraşi - portuar;
8. Călăraşi (Chiciu), judeţul Călăraşi - rutier (bac) şi portuar;
9. Ostrov, judeţul Constanţa - rutier;
10. Lipniţa, judeţul Constanţa - rutier;
11. Dobromir, judeţul Constanţa - rutier;
12. Negru Vodă, judeţul Constanţa - rutier şi feroviar;
13. Vama Veche, judeţul Constanţa - rutier.
IV. La frontiera româno-moldoveană
Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional:
1. Galaţi - Giurgiuleşti, judeţul Galaţi - rutier;
2. Galaţi, judeţul Galaţi - feroviar;
3. Galaţi, judeţul Galaţi - portuar;
4. Oancea, judeţul Galaţi - rutier;
5. Fălciu, judeţul Vaslui - feroviar;
6. Albiţa, judeţul Vaslui - rutier;
7. Iaşi, judeţul laşi - feroviar;
8. Sculeni, judeţul laşi - rutier;
9. Stânca - Costeşti, judeţul Botoşani - rutier;
10. Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani - rutier.
V. La frontiera româno-ucraineană
A) Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional:
1. Siret, judeţul Suceava - rutier;
2. Vicovu de Sus, judeţul Suceava - rutier;
3. Vicşani, judeţul Suceava - feroviar;
4. Valea Vişeului, judeţul Maramureş - feroviar;
5. Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş - rutier;
6. Câmpulung la lisa, judeţul Maramureş - feroviar;
7. Halmeu, judeţul Satu Mare - rutier şi feroviar.
B) Puncte de mic trafic:
1. Isaccea, judeţul Tulcea - portuar;
2. Chilia Veche, judeţul Tulcea - portuar (neoperaţional);
3. Plauru, judeţul Tulcea - portuar;
4. Periprava, judeţul Tulcea - portuar;
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5. Racovăţ, judeţul Suceava - rutier/pietonal;
6. Climăuţi, judeţul Suceava - pietonal;
7. Văşcăuţi, judeţul Suceava - pietonal (neoperaţional);
8. Ulma, judeţul Suceava - rutier/pietonal;
9. Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava - pietonal;
10. Tarna Mare, judeţul Satu Mare - rutier/pietonal;
11. Galaţi, judeţul Galaţi - fluvial (neoperaţional);
12. Sighet, judeţul Maramureş - pietonal (neoperaţional).
VI. Puncte de trecere a frontierei de stat situate în interiorul ţării:
1. "Henri Coandă" Bucureşti - aeroportuar;
2. Aeroport Bucureşti Băneasa - aeroportuar;
3. Aeroport Baia Mare, judeţul Maramureş - aeroportuar;
4. Aeroport Suceava, judeţul Suceava - aeroportuar;
5. Aeroport laşi, judeţul laşi - aeroportuar;
6. Aeroport Bacău, judeţul Bacău - aeroportuar;
7. Aeroport Craiova, judeţul Dolj - aeroportuar;
8. Aeroport "Delta Dunării" Tulcea, judeţul Tulcea - aeroportuar;
9. Aeroport Timişoara, judeţul Timiş - aeroportuar;
10. Aeroport Arad, judeţul Arad - aeroportuar;
11. Aeroport Oradea, judeţul Bihor - aeroportuar;
12. Aeroport Cluj-Napoca, judeţul Cluj - aeroportuar;
13. Aeroport Satu Mare, judeţul Satu Mare - aeroportuar;
14. Aeroport Târgu Mureş, judeţul Mureş - aeroportuar;
15. Aeroport Sibiu, judeţul Sibiu - aeroportuar;
16. Aeroport Constanţa - Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa - aeroportuar.
VII. Puncte de trecere a frontierei situate la Marea Neagră şi Dunărea maritimă:
1. Brăila, judeţul Brăila - portuar;
2. Cernavodă, judeţul Constanţa - portuar;
3. Tulcea, judeţul Tulcea - portuar;
4. Sulina, judeţul Tulcea - portuar;
5. Midia, judeţul Constanţa - portuar;
6. Constanţa, judeţul Constanţa - portuar;
7. Constanţa - Sud, judeţul Constanţa - portuar şi RO-RO;
8. Mangalia, judeţul Constanţa - portuar.
VIII. Zone libere:
1. Curtici, judeţul Arad;
2. Giurgiu, judeţul Giurgiu;
3. Basarabi, judeţul Constanţa;
4. Constanţa - Sud, judeţul Constanţa;
5. Sulina, judeţul Tulcea;
6. Galaţi, judeţul Galaţi;
7. Brăila, judeţul Brăila.
(la data 08-dec-2016 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 890/2016 )

ANEXA nr. 2: CONDIŢII de eliberare a avizului prealabil de către şeful serviciului teritorial al
poliţiei de frontieră competent, de către şeful Gărzii de Coastă sau de către şeful structurii
de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare şi obligaţiile persoanelor în privinţa
cărora s-a emis avizul
1. Competenţele de avizare
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi unităţile subordonate acestuia asigură avizarea activităţilor ce se
desfăşoară în punctele de trecere a frontierei, altele decât cele legate de efectuarea controlului la frontieră, după cum
urmează:
a) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, prin structura de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare pentru activităţile ce urmează a se desfăşura în punctele de trecere a frontierei organizate în aeroporturile deschise
traficului internaţional;
b) serviciile teritoriale ale poliţiei de frontieră sau Garda de Coastă - pentru activităţile ce urmează a se desfăşura în
punctele de trecere a frontierei rutiere, portuare sau feroviare, aflate în zona de competenţă a acestor structuri,
2. Avizele şi conţinutul dosarului solicitării de avizare
(1) Sunt supuse avizării, în condiţiile art. 45 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 105/2001 privind
frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
toate activităţile care urmează a se desfăşura în punctele de trecere a frontierei, altele decât efectuarea controlului la
frontieră, care prin natura lor nu afectează desfăşurarea activităţii specifice de control, ordinea publică, mediul
înconjurător şi siguranţa traficului în punctele de trecere a frontierei de stat.
(2) Avizele se acordă la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate.
(3) Dosarul solicitării de avizare trebuie să cuprindă:
a) cerere de solicitare a avizului;
b) statutul societăţii/copie, după caz;
c) tabel nominal cu personalul care urmează să lucreze în perimetrul punctelor de trecere a frontierei şi datele de
identificare ale acestuia;
d) tabel cu autovehiculele ce urmează să intre în perimetrul punctelor de trecere a frontierei şi numerele de identificare
ale acestora.
3. Analiza şi verificarea cererii de avizare
Cererile de avizare se depun şi se înregistrează la compartimentul secretariat al Inspectoratului General al Poliţiei de
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Frontieră, respectiv la compartimentele secretariat ale serviciilor teritoriale ale poliţiei de frontieră sau la
compartimentul secretariat al Gărzii de Coastă. Verificarea oportunităţii desfăşurării activităţilor în punctele de trecere a
frontierei se realizează de către ofiţeri desemnaţi din compartimentele operative.
La depunerea solicitărilor şi a documentaţiei necesare, compartimentele secretariat oferă solicitanţilor informaţiile
necesare privind întocmirea sau, după caz, completarea dosarelor.
Evidenţa acordării avizelor se ţine de către compartimentele secretariat ale structurilor prevăzute la pct. 1 într-un
registru special destinat, structurat conform modelului prevăzut la pct. 7.
4. Condiţii care, în funcţie de natura activităţii ce urmează a fi desfăşurată, sunt impuse solicitantului avizului:
a) în timpul serviciului, personalul angajat poartă în mod obligatoriu un ecuson cu numele, prenumele persoanei,
respectiv ştampila şi semnătura angajatorului, însoţit de o fotografie;
b) accesul personalului angajat în incinta punctului de trecere a frontierei se face pe baza legitimaţiei de serviciu care
este vizată trimestrial de către angajator;
c) orice modificare de personal este comunicată organelor poliţiei de frontieră de către titularul avizului, în termen de
24 de ore de la producere;
d) se interzice accesul personalului angajat cu autoturisme proprietate personală sau proprietate a societăţii unde îşi
desfăşoară activitatea dincolo de linia de control âl documentelor de trecere a frontierei, pe sensul de ieşire din ţară;
e) împrejmuirea magazinului sau, după caz, a locului unde urmează a fi desfăşurată activitatea, cu mijloace adecvate,
pentru a evita accesul persoanelor prin alte locuri decât cele destinate în acest sens;
f) iluminarea magazinului sau, după caz, a locului de desfăşurare a activităţii pe timp de noapte, lateral, atât în faţa, cât
şt în spatele acestuia;
g) se interzice accesul personalului angajat la locul de desfăşurare a activităţii în afara orelor de program;
h) personalul angajat este obligat ca atât la intrarea, cât şi la ieşirea din serviciu să se prezinte pentru control la
lucrătorul poliţiei de frontieră din punctul de acces.
5. Termene
Termenul de acordare a avizelor solicitate este de maximum 30 de zile şi începe să curgă din ziua lucrătoare
următoare zilei depunerii documentaţiei, numai dacă aceasta este completă şi conformă cu prevederile legale în
vigoare.
Termenul de valabilitate a avizelor acordate este de un an.
6. Retragerea avizelor
Şefii structurilor poliţiei de frontieră care au eliberat avizele prevăzute la art. 45 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au
obligaţia de a organiza şi de a executa controlul modului de desfăşurare a activităţilor avizate.
În situaţiile în care, prin activitatea de control, este constatat faptul că nu se respectă condiţiile stabilite prin aviz,
persoanele fizice sau juridice în privinţa cărora s-a emis avizul sunt sancţionate contravenţional, în condiţiile art. 75 lit.
e), coroborat cu art. 76 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
În situaţia în care se constată săvârşirea în mod repetat a contravenţiei de nerespectare a obligaţiilor prevăzute în
avizul eliberat de către şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră, de către şeful Gărzii de Coastă sau de către şeful
structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, persoanele fizice sau juridice în privinţa cărora s-a emis
avizul sunt sancţionate cu amendă şi retragerea avizului, în condiţiile art. 76 alin. (2 1 ) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Modelul registrului de evidenţă a avizelor acordate la solicitarea persoanelor fizice şi juridice pentru desfăşurarea
diferitelor activităţi în zona de frontieră şi în punctele de trecere a frontierei de stat:
(la data 08-dec-2016 anexa 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 890/2016 )
Nr.
Solicitant
crt. (nume/adresă)

Data
Activitatea
Perioada
depunerii
pentru care
Modul de
pentru care sdosarului solicită avizul soluţionare a
a acordat
complet (nr.
sau
solicitării
avizul sau
intrare)
aprobarea
aprobarea

Data
emiterii

Data
expedierii Observaţii

1.
2.
3.
4.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 346 din data de 24 mai 2002
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NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2006 de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
(la data 29-ian-2006 actul a fost aprobat de Hotarirea 94/2006 )

CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc actele necesare, procedura, condiţiile şi termenele de soluţionare a cererilor
pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în
continuare lege, emise de autorităţile române, precum şi procedurile pentru îndeplinirea condiţiilor privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, necesare exercitării dreptului la libera circulaţie.
(la data 16-sep-2009 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 922/2009 )

Art. 2
Circulaţia cetăţenilor români în străinătate este permisă în baza documentelor de călătorie emise în condiţiile
prezentelor norme metodologice, de autorităţile competente române, precum şi în baza altor documente stabilite prin
acordurile internaţionale la care România sau, după caz, Guvernul României este parte.
CAPIT OLUL II: Documente de călătorie în străinătate
SECŢ IUNEA 1: Paşaportul diplomatic electronic şi paşaportul de serviciu electronic
(la data 06-ian-2014 capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 1087/2013 )

Art. 3
(1) Paşaportul diplomatic electronic şi paşaportul de serviciu electronic sunt documentele de călătorie care se
eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu, la solicitarea
instituţiilor sau a autorităţilor publice interesate ori, după caz, a organismelor interesate, în cazurile şi în condiţiile
prevăzute de lege.
(2) Solicitările privind eliberarea paşapoartelor diplomatice electronice sau a paşapoartelor de serviciu electronice
trebuie să fie însoţite de documente justificative în care se precizează scopul şi calitatea în care titularii urmează să se
deplaseze în străinătate, întocmite de instituţiile sau autorităţile ori, după caz, de organismele interesate.
(3) Procedurile de eliberare şi de anulare, documentele necesare şi termenele de emitere a paşapoartelor diplomatice
electronice şi a paşapoartelor de serviciu electronice se stabilesc prin instrucţiuni ale Ministerului Afacerilor Externe, care
se comunică instituţiilor, organismelor şi autorităţilor interesate.
(la data 06-ian-2014 Art. 3 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 1087/2013 )

SECŢ IUNEA 2: Paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar
(la data 06-ian-2014 capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 1087/2013 )

Art. 4
(1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare se depun de către
solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de
competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României.
(2) În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 15 alin. (3) din lege, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple
electronice şi a paşapoartelor simple temporare pot fi depuse, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.
(la data 15-oct-2018 Art. 4, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 802/2018 )

(3) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare pot fi depuse şi
soluţionate şi la nivelul Direcţiei Generale de Paşapoarte, exclusiv în situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (3 1 ) din lege.
(la data 15-oct-2018 Art. 4, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 802/2018 )

Art. 5
(1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanţi, însoţite de
următoarele documente:
a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de
valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
b) documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe
suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele
titularului;
(la data 15-oct-2018 Art. 5, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 802/2018 )

c) paşaportul anterior, dacă acesta există.
(2) În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 15 alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu
electronic trebuie însoţite de documentele prevăzute la alin. (1), precum şi de hotărârea judecătorească de punere sub
interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu
data de 15 februarie 2013 însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal.
(la data 06-ian-2014 Art. 5 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 1087/2013 )

Art. 6
(1) [textul din Art. 6, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 06-ian-2014 de Art. I, punctul 6. din
Hotarirea 1087/2013]
(2) La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi
imaginea facială.
(la data 06-ian-2014 Art. 6, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 1087/2013 )
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(3) Impresiunile digitale se preiau 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. În situaţia în care calitatea
amprentelor de la aceste degete este necorespunzătoare sau preluarea amprentelor este temporar imposibilă,
solicitantului i se poate elibera un paşaport simplu temporar, în condiţiile legii. Atunci când preluarea amprentelor este
temporar imposibilă din motive medicale, este necesară prezentarea documentelor emise sau avizate de autorităţile
medicale române, din care să rezulte motivele şi perioada pentru care este imposibilă prelevarea amprentelor.
(la data 22-mar-2011 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 219/2011 )

(4) La preluarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit şi 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, 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. Rama ochelarilor nu trebuie să acopere nicio porţiune a ochilor.
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.
(la data 22-mar-2011 Art. 6, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 219/2011 )

(5) Impresiunile digitale şi imaginea facială colectate în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr.
2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele
biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre se includ în mediul de stocare
electronică a paşaportului simplu electronic şi se stochează în baza de date a Sistemului naţional informatic de evidenţă
a paşapoartelor simple şi în bazele de date de producţie gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr.
1.319/2008 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice.
(6) După personalizarea paşaportului simplu electronic şi transmiterea acestuia la organul competent să îl elibereze,
datele biometrice stocate în bazele de date de producţie se şterg prin procedură automată.
(7) Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple se
şterg prin procedură automată imediat după ridicarea paşaportului simplu electronic în condiţiile art. 14 sau, dacă nu a
fost ridicat în astfel de condiţii, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea
acestuia.
Art. 7
(1) Cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani
se formulează de către:
a) ambii părinţi;
b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru
eliberarea paşaportului;
c) părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori care
exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă, în temeiul
unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei
ordonanţe preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu
modificările ulterioare, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului;
d) părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre
judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă
preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;
e) părintele supravieţuitor;
f) reprezentantul legal al minorului;
g) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), e) şi f).
(2) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) se depun însoţite de următoarele documente:
a) certificat de naştere al minorului, în original;
b) document/documente de identitate al părintelui/ale părinţilor, al reprezentantului legal ori al persoanei împuternicite,
după caz, aflate în termen de valabilitate, în original;
c) hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească în
temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă
pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţă preşedinţială, numai pentru cererile formulate
de persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau f) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea
potrivit alin. (1) lit. g);
d) hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru
procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul
celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. d)
ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta potrivit alin. (1) lit. g);
e) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la
data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
f) act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor prevăzut la alin. (1) lit. e) ori pentru
cele formulate de către persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. g), în original;
g) procură specială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin.
(1) lit. b), în original sau duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi
eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
h) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită potrivit alin. (1) lit. g), în original sau duplicat
de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
i) documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport
hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele
minorului;
j) paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
(3) La depunerea cererilor care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic, prezenţa minorului care nu a împlinit
pag. 2

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Norme Metodologice din 2006 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

vârsta de 14 ani este obligatorie.
(4) Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se
formulează de aceştia numai cu acordul:
a) ambilor părinţi;
b) părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau al
părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi
irevocabilă sau rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei ordonanţe
preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările
ulterioare, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea
paşaportului;
c) părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre
judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă
preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;
d) părintelui supravieţuitor;
e) reprezentantului legal al minorului.
(5) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (4) se depun însoţite de următoarele documente:
a) cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în
original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate având forma ş: conţinutul stabilite potrivit
Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea
reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
b) declaraţie, hotărâre judecătorească, ordonanţă preşedinţială, act de deces, după cum urmează:
1. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, în original sau duplicat de pe
actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013; sau
2. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul
ori care exercită singur autoritatea părintească sau de reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original
pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoţită de hotărârea instanţei rămasă
definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori de ordonanţa
preşedinţială; sau
3. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original sau
duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoţită de
actul de deces al celuilalt părinte, în original; sau
4. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, în original sau duplicat de pe
actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoţită de hotărârea
judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie
2013 ori de ordonanţa preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
c) documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe
suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele
minorului;
d) paşaportul anterior, dacă acesta există.
(6) Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic pot fi formulate şi de minorul căsătorit în condiţiile
legii, fără a fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal. Cererile se depun însoţite de documentele
prevăzute la alin. (5) lit. a), c) şi d), precum şi de certificatul de căsătorie al minorului, în original.
(la data 15-oct-2018 Art. 7 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 802/2018 )

Art. 8
(1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare se depun personal de către solicitanţi, însoţite de
următoarele documente:
a) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1);
b) documente care probează necesitatea continuării călătoriei în străinătate, în situaţia prevăzută la art. 17 1 alin. (1)
lit. f) din lege, însoţite, după caz, de o traducere autorizată;
c) documente care atestă motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa
deplasării în străinătate, în situaţia prevăzută la art. 17 1 alin. (1) lit. g) din lege, însoţite, după caz, de o traducere
autorizată.
(la data 15-oct-2018 Art. 8, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 802/2018 )

(1 1 ) În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 17 1 alin. (7) din lege, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu
temporar trebuie însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) şi, după caz, de următoarele:
a) hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească
rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, însoţită, după caz, de actul de desemnare a
reprezentantului legal; sau
b) documente privind situaţia medicală a persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea paşaportului simplu
temporar, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii sau a exprimării propriei voinţe, emise de
autorităţile medicale române/străine, însoţite, după caz, de traducerea autorizată în limba română;
c) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care titularul
nu este prezent la depunerea cererii.
(la data 15-oct-2018 Art. 8, alin. (1^1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 802/2018 )

(1 2 ) În situaţiile prevăzute la art. 17 1 alin. (8) din lege, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar trebuie
să fie însoţite de următoarele documente:
a) certificatul de naştere al minorului, în original;
b) paşaportul anterior expirat al minorului, dacă acesta există;
c) actul de identitate sau paşaportul românesc al oricăruia dintre părinţi ori documente care atestă cetăţenia română a
minorului;
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d) documente care atestă forma de protecţie specială dispusă de autorităţile locale competente, însoţite de o
traducere autorizată;
e) documente care atestă că nu este posibilă repatrierea minorului, însoţite, după caz, de o traducere autorizată;
f) documentul de identitate al reprezentantului autorităţii străine competente să solicite eliberarea paşaportului şi
documentul de delegare/împuternicire în acest scop, însoţite de o traducere autorizată;
g) două fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care acesta nu
este prezent la depunerea cererii.
(la data 15-oct-2018 Art. 8, alin. (1^1) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 802/2018 )

(2) În cazul cererilor depuse în străinătate, pentru dovedirea identităţii, solicitantul paşaportului simplu temporar poate
prezenta şi documente eliberate de autorităţile române care îi atestă identitatea, expirate de cel mult 6 luni, însoţite de
declaraţia pe propria răspundere că nu a pierdut cetăţenia română.
(3) În situaţia în care solicitantul nu posedă documente eliberate de autorităţile române care să îi dovedească
identitatea, funcţionarul consular are obligaţia de a efectua la autorităţile române competente verificările necesare
pentru stabilirea identităţii persoanei pentru care se solicită eliberarea paşaportului simplu temporar, precum şi pentru
verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare soluţionării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. În
acest sens, Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe încheie protocol de colaborare cu Direcţia
Generală de Paşapoarte şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne.
(la data 06-ian-2014 Art. 8, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 1087/2013 )

Art. 8 1
(1) Cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se
formulează de către:
a) persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1);
b) unul dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situaţiile prevăzute la art. 17 1 alin. (1)
lit. e) din lege.
(2) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) se depun însoţite de următoarele documente:
a) documentele prevăzute la art. 7 alin. (2);
b) documentele emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale sau, după caz, documente emise ori
avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura
studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la
alin. (1) lit. b) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;
(la data 15-oct-2018 Art. 8^1, alin. (2), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 802/2018 )

c) [textul din Art. 8^1, alin. (2), litera C. din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 18-apr-2017 de Art. III, punctul
5. din Hotarirea 223/2017]
d) două fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care acesta nu
este prezent la depunerea cererii.
(3) Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu temporar pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se
formulează de aceştia numai cu acordul:
a) persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (4);
b) unui părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, doar în situaţiile prevăzute la art. 17 1 alin. (1) lit. e) din
lege.
(4) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (3) se depun însoţite de următoarele documente:
a) documentele prevăzute la art. 7 alin. (5);
b) declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul
celuilalt părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data
de 1 ianuarie 2013, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursurile oficiale sau,
după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau
statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical, în original.
(la data 15-oct-2018 Art. 8^1, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 802/2018 )

(5) Dispoziţiile art. 7 alin. (6) se aplică în mod corespunzător şi cererilor care privesc eliberarea paşapoartelor simple
temporare.
(la data 15-oct-2018 Art. 8^1, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 802/2018 )

Art. 9
(1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare sunt acceptate
numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
(la data 06-ian-2014 Art. 9, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 1087/2013 )

a) au fost completate corespunzător, prin parcurgerea tuturor rubricilor;
b) datele înscrise corespund cu datele din documentele care însoţesc cererea;
c) sunt însoţite de toate documentele corespunzătoare cerute potrivit prezentelor norme metodologice;
d) preluarea imaginii faciale a fost posibilă, în cazul cererilor care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic.
(1 1 ) La completarea formularelor de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare,
funcţionarul care primeşte cererea înscrie numele şi prenumele fără trunchiere, astfel încât, în cazul în care structura
numelui şi prenumelui depăşeşte numărul de caractere alocat câmpurilor respective, se completează componentele
întregi de nume şi prenume în ordinea în care apar în documentele ce însoţesc cererea, în limita numărului de caractere
alocat câmpurilor respective.
(la data 22-mar-2011 Art. 9, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 219/2011 )

(2) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare depuse în străinătate pot fi acceptate fără îndeplinirea
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condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), dacă în urma verificărilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) a fost posibilă stabilirea
identităţii solicitantului, iar acesta îndeplineşte condiţiile necesare soluţionării cererii.
(3) Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar pentru
minor se dau în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de
identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.
(la data 06-ian-2014 Art. 9, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea 1087/2013 )

(4) Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar pentru
minor, date în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi procura specială trebuie să fie autentificate, în
ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost
încheiate la autorităţile străine competente, să îndeplinească în mod corespunzător condiţiile prevăzute la alin. (7).
(la data 15-oct-2018 Art. 9, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 802/2018 )

(4 1 ) Declaraţiile şi procura specială prevăzute la alin. (4) pot fi folosite pentru eliberarea unui singur paşaport simplu
electronic sau a unui singur paşaport simplu temporar pentru un minor.
(la data 15-oct-2018 Art. 9, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 802/2018 )

(5) Hotărârile pronunţate în străinătate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi
punere în executare.
(la data 06-ian-2014 Art. 9, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea 1087/2013 )

(5) Hotărârile judecătoreşti prezentate trebuie să cuprindă ştampila instanţei, în original. Hotărârile pronunţate în
străinătate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.
(la data 15-oct-2018 Art. 9, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea 802/2018 )

(6) Actele de stare civilă ale cetăţenilor români eliberate de autorităţi străine trebuie să fie înscrise sau transcrise în
registrele de stare civilă române, potrivit legii.
(7) Declaraţiile şi procura specială prevăzute la alin. (4), precum şi actele de stare civilă ale străinilor şi ale cetăţenilor
statelor membre ale Uniunii Europene, Confederaţiei Elveţiene şi Spaţiului Economic European emise de autorităţile
străine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) documentele eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa
Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, se apostilează;
b) documentele eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite
de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
c) extrasele eliberate de autorităţile străine potrivit Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă
referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care
România a aderat prin Legea nr. 65/2012, sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate;
d) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a)-c) se supralegalizează în condiţiile prevăzute la
art. 1.093 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.
(la data 15-oct-2018 Art. 9, alin. (7), litera D. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 802/2018 )

(8) Declaraţiile şi procura specială prevăzute la alin. (4), încheiate la autorităţile străine competente, hotărârea
pronunţată în străinătate care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare,
precum şi documentele emise de instituţia străină care organizează studiile sau concursurile trebuie să fie însoţite de o
traducere legalizată. Documentele emise de instituţia străină care urmează să efectueze tratamentul medical, în
situaţia prevăzută la art. 17 1 alin. (1) lit. e) din lege, trebuie să fie însoţite de o traducere autorizată.
(la data 15-oct-2018 Art. 9, alin. (8) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea 802/2018 )

(9) Fotografiile prevăzute la art. 8 alin. (1 1 ) lit. c), art. 8 1 alin. (2) lit. d) şi art. 28 alin. (4) lit. e) se confirmă în faţa
funcţionarului care primeşte cererea de către persoana care o formulează şi trebuie să reprezinte fizionomia actuală a
titularului, să fie realizate din faţă, pe un fond clar, neutru şi deschis la culoare, astfel încât să permită identificarea
conturului capului. Titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să
reprezinte o stare comună. Prin excepţie, fotografia poate fi realizată cu capul acoperit, pentru motive religioase, 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. Rama ochelarilor nu trebuie să acopere nicio porţiune a ochilor.
(la data 06-ian-2014 Art. 9, alin. (9) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea 1087/2013 )

Art. 10
(1) Declaraţiile date în condiţiile art. 9 alin. (3) şi datele înscrise în formular se certifică de funcţionarul care primeşte
cererea.
(2) Funcţionarul care primeşte cererea verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9, iar în cazul în care pe baza
documentelor prezentate nu se poate stabili cu certitudine dacă datele de identitate ale titularului sunt reale, solicită
suplimentar prezentarea oricăruia dintre următoarele documente, după caz:
a) certificat de naştere;
b) certificat de căsătorie;
c) permis de conducere auto;
d) livret militar;
e) alte documente care pot servi la stabilirea identităţii titularului.
(3) În situaţia în care se constată îndeplinirea condiţiilor legale pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice,
autorităţile competente să soluţioneze cererile transmit datele necesare la Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, în vederea personalizării acestora.
(4) În cazul cererilor depuse în ţară, documentele prezentate în original se scanează şi se restituie solicitantului, cu
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excepţia procurii speciale, a declaraţiei privind acordul părinţilor, a dovezii achitării contravalorii paşaportului, împreună
cu un tichet care conţine menţiuni privind data primirii cererii, numele şi prenumele persoanei pe numele căreia se
solicită eliberarea paşaportului, data programată pentru eliberarea paşaportului şi, după caz, numele şi prenumele
persoanei împuternicite să ridice paşaportul.
(5) În cazul în care procura specială şi declaraţia prevăzute la alin. (4) cuprind împuternicirea şi respectiv acordul
pentru îndeplinirea şi a altor operaţiuni sau acte, altele decât cele privind eliberarea paşaportului, precum şi în cazul în
care procura specială şi declaraţia cuprind împuternicirea şi respectiv acordul pentru eliberarea paşaportului pentru mai
mulţi minori, iar cererile nu sunt depuse concomitent, acestea se restituie solicitantului, după scanare.
(6) În cazul cererilor depuse în străinătate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României aplică procedurile de
lucru pentru eliberarea paşapoartelor, stabilite prin norme interne, şi restituie solicitantului, după scanare, documentele
prezentate în original, cu excepţia procurii speciale şi a declaraţiei privind acordul părinţilor. Prevederile alin. (5) se aplică
în mod corespunzător.
(7) Paşapoartele se anulează şi se restituie titularului în următoarele situaţii:
a) la depunerea cererii, pentru paşapoartele eliberate anterior;
b) la înmânarea către titular a paşaportului simplu electronic, în cazul paşapoartelor aflate în termen de valabilitate,
dacă există o cerere scrisă a titularului;
c) la înmânarea către titular a paşaportului simplu electronic, pentru paşapoartele simple temporare eliberate potrivit
prevederilor art. 17 1 alin. (1) lit. a), e)-g) din lege;
d) la predarea de către titular a paşaportului simplu temporar, pentru cele eliberate potrivit prevederilor art. 17 1 alin.
(1) lit. b)-d) din lege, cu excepţia situaţiei în care acesta solicită, în scris, păstrarea la autoritatea emitentă, pe perioada
valabilităţii documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleaşi motive pentru care a fost eliberat;
e) la solicitarea scrisă a titularului, în situaţiile prevăzute de art. 26 alin. (3) şi art. 27 alin. (3 1 ) din lege;
f) la predarea, în condiţiile legii, de către cetăţeanul român care deţine concomitent un paşaport simplu şi un paşaport
simplu electronic valabile sau, după caz, două paşapoarte simple electronice valabile, a unuia dintre cele două
paşapoarte valabile deţinute, cu excepţia situaţiei în care titularul solicită, în scris, păstrarea la autoritatea emitentă, pe
perioada valabilităţii documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleaşi motive pentru care a fost eliberat.
(la data 15-oct-2018 Art. 10 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea 802/2018 )

Art. 11
(1) În situaţia în care preluarea imaginii faciale nu a fost posibilă în condiţiile art. 6 alin. (4), solicitantul va fi informat
despre posibilitatea eliberării unui paşaport simplu temporar.
(2) În situaţia în care în urma verificărilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) nu a fost posibilă stabilirea identităţii
solicitantului, acesta va fi informat despre posibilitatea eliberării unui titlu de călătorie.
Art. 12
(1) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară sau în
străinătate revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază
teritorială solicitanţii au domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, oricărui serviciu public comunitar pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple.
(2) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare depuse în ţară revine
serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la care au fost depuse.
(3) În cazul cererilor prevăzute la alin. (1) şi (2), eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea
datelor şi a documentelor din evidenţele informatice. După soluţionare, cererea depusă, după caz, la serviciul public
comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitantul are reşedinţa sau la
cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, împreună cu
documentaţia care o însoţeşte, se transmite la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor
simple pe a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul.
(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul cererilor prevăzute la art. 15 alin. (3 1 ) din lege.
(5) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare depuse în străinătate
revine misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României la care au fost depuse cererile. Eliberarea documentelor
solicitate se face numai după consultarea datelor şi a documentelor din evidenţele informatice.
(la data 15-oct-2018 Art. 12 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 802/2018 )

Art. 13
(1) Paşapoartele se eliberează de către autorităţile competente în termene care curg de la data depunerii cererilor şi
care nu pot depăşi:
a) 3 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple temporare;
b) 15 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară;
c) 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene;
d) 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din state terţe în raport cu Uniunea Europeană.
(2) În situaţia în care solicitantul depune cererea privind eliberarea paşaportului simplu electronic în străinătate, dar
optează pentru ridicarea acestuia de la unul dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple, termenul de eliberare este cel stabilit la alin. (1) lit. b).
(3) În situaţia în care solicitantul depune cererea privind eliberarea paşaportului simplu electronic în ţară, dar optează
pentru ridicarea acestuia de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, termenul de
eliberare este, după caz, cel stabilit la alin. (1) lit. c) sau d).
(4) În situaţia prevăzută la art. 17 1 alin. (1) lit. a) din lege, cererile privind eliberarea paşapoartelor simple temporare
se soluţionează în termenele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) sau d), după caz.
(la data 15-oct-2018 Art. 13 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea 802/2018 )

Art. 14
(1) Paşaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi de la oficiile
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consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de
la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.
(2) În funcţie de opţiunea solicitanţilor, paşaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, la
domiciliul sau la reşedinţa titularului ori ale persoanei care a formulat cererea sau, după caz, la adresa din străinătate la
care titularul ori persoana care a formulat cererea solicită să îi fie expediat, cu suportarea de către aceştia a cheltuielilor
de expediţie.
(la data 26-iul-2018 Art. 14, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 541/2018 )

(3) Paşaportul simplu temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi
oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea.
(4) Paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar se ridică de titular sau de persoana care a formulat
cererea ori de persoana împuternicită de către acesta/aceasta printr-o procură specială care respectă condiţiile
prevăzute la art. 9. În situaţia în care cererea a fost formulată de persoana prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. g), aceasta
este ţinută să ridice personal paşaportul, cu excepţia cazului în care mandantul a autorizat-o în mod expres să îşi
substituie o altă persoană în acest sens.
(la data 15-oct-2018 Art. 14, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 18. din Hotarirea 802/2018 )

(5) Paşapoartele neridicate în condiţiile alin. (1) şi (3) se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.
(6) La ridicarea paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar, persoanele prevăzute la alin. (4)
prezintă un document de identitate valabil, însoţit, după caz, de certificatul de naştere al minorului sub 14 ani, în original
sau copie. În situaţia în care titularul sau persoana care a formulat cererea, alta decât persoana împuternicită doar
pentru ridicarea paşaportului, nu poate prezenta un document de identitate valabil, stabilirea identităţii
acestuia/acesteia se face în baza paşaportului anterior expirat de cel mult 6 luni/paşaportului anterior anulat şi restituit
titularului la momentul depunerii cererii sau/şi, după caz, a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 10 alin. (2),
precum şi a verificărilor efectuate în evidenţele informatice. În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (4) nu pot
prezenta certificatul de naştere al minorului, în original sau copie, eliberarea paşaportului se face după consultarea
datelor din evidenţele informatice şi a documentelor care au însoţit cererea, realizată în baza codului numeric personal
al minorului, comunicat de către persoana care solicită ridicarea.
(la data 15-oct-2018 Art. 14, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 18. din Hotarirea 802/2018 )

(7) La ridicarea paşaportului simplu electronic, titularul poate solicita verificarea datelor înscrise în mediul de stocare
electronică, sens în care i se asigură condiţiile corespunzătoare de securitate şi confidenţialitate.
(la data 06-ian-2014 Art. 14 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 18. din Hotarirea 1087/2013 )

Art. 14 1
(1) În cazul achitării eronate a contravalorii paşaportului, precum şi în cazul în care, deşi plata a fost efectuată, serviciul
nu a fost prestat, plătitorul sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 14 alin. (4) are/au dreptul de a solicita
restituirea contravalorii paşaportului, printr-o cerere adresată instituţiei publice cu personalitate juridică din care face
parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1), în care vor fi menţionate modalitatea în care se solicită restituirea şi, după caz,
contul bancar, trebuie să fie însoţită de documentul care face dovada plăţii, în original, sau de documentul de plată
editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace online, pe care funcţionarul din
cadrul structurii cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor aplică menţiunea «Taxă neutilizată», semnătura
proprie şi ştampila instituţiei, precum şi de documentul de identitate al solicitantului.
(3) Restituirea contravalorii paşaportului, în condiţiile alin. (1) şi (2), se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la
depunerea cererii de restituire, potrivit legii.
(4) Restituirea contravalorii paşaportului se face din contul prevăzut la art. 15 1 alin. (2) din lege, astfel:
a) în situaţia în care restituirea se efectuează prin virament bancar, instituţia publică cu personalitate juridică din care
face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor depune, la unitatea Trezoreriei Statului la care
are deschis contul, ordinul de plată pentru Trezoreria Statului prin care virează suma corespunzătoare în contul bancar
menţionat în cererea prevăzută la alin. (1);
b) în situaţia în care restituirea se efectuează în numerar, instituţia publică cu personalitate juridică din care face parte
structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor restituie suma corespunzătoare prin casieria proprie.
(la data 15-oct-2018 Art. 14 din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 19. din Hotarirea 802/2018 )

Art. 15
Împotriva deciziei de respingere a cererii, comunicată în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (2) din lege, solicitantul
poate adresa plângere prealabilă, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
(la data 16-sep-2009 capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 922/2009 )

Art. 15 1
Autorităţile abilitate să suporte costurile aferente producerii paşapoartelor simple temporare eliberate de misiunile
diplomatice şi de oficiile consulare ale României în condiţiile art. 17 1 alin. (8) din lege sunt, după caz, Regia Autonomă
«Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru paşapoartele simple temporare produse potrivit art. 5 lit. e)
din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat», cu modificările şi completările ulterioare, până la epuizarea stocului acestor documente, respectiv
Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., pentru paşapoartele simple temporare produse potrivit art. 6 lit.
A.b4 ) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale
«Imprimeria Naţională» - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
(la data 15-oct-2018 Art. 15^1 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 20. din Hotarirea 802/2018 )

SECŢ IUNEA 3:
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[textul din capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 16-sep-2009 de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 922/2009]
SECŢ IUNEA 4: T itlul de călătorie
Art. 19
(1) Titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României
cetăţenilor români aflaţi în străinătate care nu mai posedă document de călătorie valabil, numai pentru ca titularul să se
întoarcă în ţară.
(la data 06-ian-2014 Art. 19, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 20. din Hotarirea 1087/2013 )

(2) Ministerul Afacerilor Externe stabileşte proceduri pentru stabilirea identităţii cetăţenilor români care solicită titlu de
călătorie şi pentru eliberarea acestor documente.
(3) În situaţia în care în urma verificărilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) nu a fost posibilă stabilirea identităţii
solicitantului, se eliberează un titlu de călătorie având menţiunea "identitate incertă", iar solicitantul va fi îndrumat să se
deplaseze în România pentru clarificarea situaţiei.
(la data 16-sep-2009 Art. 19 din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 922/2009 )

SECŢ IUNEA 5: Pierderea, furtul şi distrugerea documentelor de călătorie
Art. 20
(1) Soluţionarea cererilor pentru eliberarea unor noi documente de călătorie în cazul pierderii sau furtului documentelor
de călătorie este condiţionată de prezentarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului, în condiţiile
prevăzute de art. 25 din lege. În cazul declarării furtului paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic sau al
paşaportului simplu temporar la cea mai apropiată unitate de poliţie din străinătate, adeverinţa va fi însoţită şi de o
traducere a acesteia, efectuată de un traducător autorizat.
(2) Obligaţia declarării pierderii poate fi realizată, în cazul paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic sau al
paşaportului simplu temporar, şi cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou paşaport, situaţie în care titularul
va declara pe propria răspundere împrejurările producerii evenimentului.
(3) În cazul distrugerii parţiale a paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu
temporar, soluţionarea cererii pentru eliberarea unui nou paşaport este condiţionată de prezentarea paşaportului
distrus sau a fragmentelor acestuia şi este posibilă numai dacă acestea cuprind elemente de conţinut care să permită
identificarea documentului.
(la data 15-oct-2018 Art. 20, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 21. din Hotarirea 802/2018 )

(4) În situaţia în care misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate au fost înştiinţate de
pierderea, distrugerea sau furtul unui document de călătorie, acestea au obligaţia de a comunica situaţia, de îndată,
Direcţiei Generale de Paşapoarte.
(la data 16-sep-2009 Art. 20 din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 922/2009 )

(5) În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 27 alin. (3 1 ) din lege, titularul sau, după caz, persoanele prevăzute
la art. 20 alin. (2) din lege prezintă documentul găsit, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României.
(la data 15-oct-2018 Art. 20, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 21. din Hotarirea 802/2018 )

CAPIT OLUL III: Exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate
SECŢ IUNEA 1: Aplicarea condiţiilor cu privire la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate
de către cetăţenii români
Art. 21
(1) Pe baza comunicărilor efectuate de autorităţile competente române, cu privire la instituirea, în condiţiile legii, a
măsurii restrângerii dreptului la libera circulaţie, organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a cetăţenilor
români împotriva cărora a fost dispusă această măsură numai dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) declară în scris, pe propria răspundere, că nu vor călători în statul/statele cu privire la care s-a instituit măsura;
b) prezintă documente de transport care indică o altă destinaţie decât statul/statele cu privire la care s-a instituit
măsura;
c) punctul de trecere a frontierei în care se prezintă nu este unul situat la frontiera comună cu statul cu privire la care sa instituit această măsură.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică cetăţenilor români împotriva cărora s-a dispus restrângerea dreptului la
libera circulaţie, dacă se legitimează în punctul de trecere a frontierei cu paşaport diplomatic sau de serviciu, în condiţiile
art. 28 alin. (4) din Legea nr. 248/2005.
(3) Cetăţeanului român împotriva căruia a fost dispusă măsura suspendării dreptului la libera circulaţie i se permite
ieşirea din România în condiţiile alin. (1), dacă prezintă, în original şi în fotocopie, hotărârea judecătorească rămasă
definitivă şi irevocabilă ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15
februarie 2013, prin care s-au dispus suspendarea temporară a executării măsurii suspendării dreptului la libera
circulaţie şi înlocuirea acestei măsuri, pentru o perioadă limitată de timp, cu măsura restrângerii dreptului la libera
circulaţie, în condiţiile art. 44 din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 26-iul-2018 Art. 21, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 541/2018 )

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) organele poliţiei de frontieră care au permis ieşirea din România vor aduce la
cunoştinţă cetăţeanului că nerespectarea obligaţiei de a nu călători în statul/statele cu privire la care s-a instituit
măsura restrângerii dreptului la libera circulaţie sau că şederea în statul/statele în care persoana poate călători, peste
perioada dispusă de instanţă, poate determina dispunerea instituirii măsurii suspendării dreptului la libera circulaţie
pentru o perioadă de până la 3 ani, în conformitate cu art. 42 alin. (1) din lege.
(la data 06-ian-2014 Art. 21, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 22. din Hotarirea 1087/2013 )

Art. 22
(1) Atunci când intervine decesul soţului sau al unei rude de până la gradul al IV-lea inclusiv, aflată în străinătate, ori în
alte situaţii determinate de motive obiective, instanţa poate decide suspendarea, pentru o perioadă limitată, a
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executării măsurii restrângerii exercitării dreptului la libera circulaţie.
(2) La prezentarea hotărârii judecătoreşti pronunţate în condiţiile alin. (1), organele poliţiei de frontieră permit ieşirea
din ţară chiar dacă persoana în cauză nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (1).
Art. 23
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 29 alin. (4) din lege, Direcţia Generală de Paşapoarte poate
furniza, la cerere, date privind cetăţenia română cuprinse în Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple.
(la data 18-apr-2017 Art. 23, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 8. din Hotarirea 223/2017 )

(2) În comunicările prevăzute la alin. (1) se înscriu numai datele deţinute în evidenţele Direcţiei Generale de
Paşapoarte, referitoare la solicitant.
(la data 16-sep-2009 Art. 23 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 922/2009 )

Art. 24
(1) Cetăţenilor români minori li se permite ieşirea din ţară numai însoţiţi de o persoană fizică majoră, dacă sunt
prezentate în situaţiile prevăzute de art. 30 din Legea nr. 248/2005, după caz, următoarele documente:
a) declaraţia celuilalt părinte din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o
perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii declaraţiei;
(la data 26-iul-2018 Art. 24, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 541/2018 )

b) documente doveditoare ale decesului celuilalt soţ, precum:
(i)certificat de deces valabil şi cu putere doveditoare pe teritoriul României, în condiţiile legii;
(ii)hotărâre judecătorească de declarare a morţii, rămasă definitivă, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea
certificatului de deces;
(iii)comunicare oficială primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României în
străinătate, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civilă;
c) hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărâre judecătorească în
temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă
pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
(la data 06-ian-2014 Art. 24, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 1087/2013 )

c1 ) actul de desemnare a reprezentantului legal, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub
ocrotirea părinţilor;
(la data 22-mar-2011 Art. 24, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 9. din Hotarirea 219/2011 )

d) declaraţia ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească
rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri
judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru
procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, care să
cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3
ani de la data întocmirii declaraţiei, datele de identitate ale însoţitorului respectiv, precum şi informaţiile prevăzute de
art. 30 alin. (4) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
(la data 26-iul-2018 Art. 24, alin. (1), litera D. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 541/2018 )

e) cu privire la însoţitorul împuternicit de părinţi sau, după caz, de reprezentantul legal, certificat de cazier judiciar şi,
după caz, documente din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăţi comerciale
autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane;
f) documente doveditoare ale situaţiei medicale a minorului, emise sau avizate de autorităţile medicale române, din
care să rezulte perioada şi statul ori statele în care urmează să se acorde tratament medical;
(la data 26-iul-2018 Art. 24, alin. (1), litera F. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 541/2018 )

g) documente doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri oficiale în străinătate, emise de
instituţia organizatoare, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile sau
concursurile oficiale, însoţite, după caz, de traduceri legalizate.
(la data 26-iul-2018 Art. 24, alin. (1), litera G. din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 541/2018 )

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (i) se prezintă însoţit de o fotocopie. Declaraţiile prevăzute la alin. (1),
date în faţa autorităţilor străine, precum şi certificatul de deces emis de autorităţile străine trebuie să fie însoţite de
traduceri legalizate şi să îndeplinească, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (7) lit. a)-d).
(la data 26-iul-2018 Art. 24, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 541/2018 )

(3) În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (6 1 ) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, dovada
domiciliului minorului în ţara de destinaţie se face cu documentele prevăzute la art. 29 alin. (1), cu alt document de
călătorie al minorului sau cu documentul de identitate al minorului, în care este menţionat domiciliul, iar dovada
reşedinţei minorului se face cu documente emise de autorităţile statului de reşedinţă, care atestă că minorul are
stabilită reşedinţa în acel stat.
(4) Orice document prezentat organelor poliţiei de frontieră potrivit alin. (3), cu excepţia documentelor de călătorie,
documentelor de identitate sau a permiselor/cărţilor de rezidenţă, trebuie să fie însoţit de o traducere legalizată.
(5) În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (6 1 ) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, dovada
destinaţiei călătoriei se face prin bilete de călătorie emise de companii transportatoare.
(6) În cazul în care destinaţia călătoriei nu poate fi dovedită potrivit alin. (5) pentru întregul parcurs al călătoriei,
însoţitorul minorului completează olograf o declaraţie pe propria răspundere în faţa organelor poliţiei de frontieră, din
care să rezulte că ţara de destinaţie a călătoriei este cea de reşedinţă/domiciliu a/al minorului. Declaraţia se păstrează
în original de către organele poliţiei de frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieşirea din ţară.
(7) Dacă însoţitorul minorului nu poate face dovada destinaţiei călătoriei potrivit alin. (5) şi refuză să completeze
declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (6), organele poliţiei de frontieră nu permit ieşirea din România a
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minorului.
(la data 26-iul-2018 Art. 24, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 541/2018 )

Art. 25
Declaraţia dată în condiţiile art. 21 alin. (1) lit. a) şi certificatul de cazier judiciar, precum şi oricare dintre documentele
care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condiţiilor exercitării dreptului la libera circulaţie se păstrează, în copie, de
către organele poliţiei de frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieşirea din ţară.
Art. 26
(1) În vederea punerii în executare a măsurilor de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate,
comunicate de instanţe în condiţiile legii, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră procedează la instituirea
consemnului în sistemul de evidenţă a traficului la frontiera de stat, cu privire la persoana împotriva căreia a fost
instituită măsura, perioada şi, după caz, statul/statele pentru care se aplică. Ridicarea consemnului se face în baza
hotărârii instanţei, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15
februarie 2013, prin care s-a dispus încetarea măsurii sau, după caz, la expirarea perioadei pentru care a fost dispusă
măsura.
(2) Consemnul instituit cu privire la cetăţeanul român împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului la libera
circulaţie în condiţiile art. 42 alin. (1) din lege se înlocuieşte temporar, pe perioada stabilită prin hotărârea
judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele
începute cu data de 15 februarie 2013, prin care s-au dispus suspendarea temporară a executării măsurii suspendării
dreptului la libera circulaţie şi înlocuirea, pentru o perioadă limitată de timp, cu măsura restrângerii dreptului la libera
circulaţie. În acest caz, consemnul nominal va conţine referiri la perioada şi statul/statele în care persoana nu poate
călători.
(la data 06-ian-2014 Art. 26 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 1087/2013 )

Art. 27
În vederea punerii în executare a măsurii suspendării dreptului la libera circulaţie în străinătate, comunicată potrivit legii,
autorităţile competente să elibereze paşaportul vor refuza temporar eliberarea documentului de călătorie, iar dacă a
fost eliberat, vor întreprinde demersuri pentru a-l retrage.
(la data 06-ian-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 25. din Hotarirea 1087/2013 )

SECŢ IUNEA 2: Stabilirea domiciliului în străinătate
Art. 28
(1) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui paşaport
simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu.
(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se depun personal, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale
României, iar în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază
titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa.
(3) În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 15 alin. (3) din lege, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple
electronice şi a paşapoartelor simple temporare cu menţionarea statului de domiciliu pot fi depuse, în ţară, la cel mai
apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.
(la data 15-oct-2018 Art. 28, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Hotarirea 802/2018 )

(4) Cererile prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite de următoarele documente:
a) paşaportul anterior, dacă acesta există;
b) documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe
suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele
titularului;
(la data 15-oct-2018 Art. 28, alin. (4), litera B. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 802/2018 )

c) certificate de stare civilă, în original;
d) documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea autorizată în limba
română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:
1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de
şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
2. a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care
domiciliază pe teritoriul acelui stat;
3. a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
4. a dobândit şi cetăţenia statului respectiv;
5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii,
inclusiv de formare profesională;
6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene,
al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană;
(la data 15-oct-2018 Art. 28, alin. (4), litera D. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 802/2018 )

e) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, care respectă condiţiile prevăzute la
art. 9, numai în cazul cererilor de eliberare a paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de
14 ani, respectiv pentru persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 17 1 alin. (7) din lege, dacă titularul nu este
prezent la depunerea cererii.
(la data 15-oct-2018 Art. 28, alin. (4), litera E. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 802/2018 )

(5) În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate potrivit alin. (4) şi
cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar, cu menţionarea statului de
domiciliu, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate fi acceptată numai
după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă, potrivit prevederilor Legii nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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(la data 06-ian-2014 Art. 28 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Hotarirea 1087/2013 )

Art. 29
(1) Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu:
a) paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu, numai dacă cel puţin unul dintre părinţi sau, după
caz, reprezentantul legal domiciliază în statul respectiv;
b) paşaportul părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, după cum urmează:
1. paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau
2. paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul
minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinţi,
rămasă definitivă şi irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
3. paşaportul părintelui supravieţuitor;
4. paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă
ori a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi
irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie
2013;
5. paşaportul reprezentantului legal.
(2) În situaţia în care unul dintre părinţi, părintele supravieţuitor, părintele la care instanţa a stabilit domiciliul minorului,
părintele căruia i-a fost încredinţat minorul sau care exercită singur autoritatea părintească, în condiţiile alin. (1), ori,
după caz, reprezentantul legal nu este cetăţean român, acesta poate prezenta, în scopul dovedirii domiciliului în
străinătate al minorului cetăţean român, orice document de identitate străin care face dovada domiciliului său în statul
respectiv.
(3) Cererea care priveşte eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar cu
menţionarea domiciliului în străinătate pentru minori poate fi depusă, cu respectarea cerinţelor legale, şi concomitent cu
cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea
domiciliului în străinătate pentru părinţi, părinte sau, după caz, reprezentantul legal care nu domiciliază în statul
respectiv, eliberarea paşaportului minorului urmând a se face, cel mai devreme, odată cu eliberarea paşaportului
părinţilor, părintelui sau al reprezentantului legal.
(4) În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la/cu unul dintre părinţi, eliberarea paşaportului simplu
electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt
părinte privind schimbarea domiciliului minorului. Dispoziţiile art. 9 alin. (3), (4) şi (8) se aplică în mod corespunzător şi
în privinţa acordului celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului.
(5) Emiterea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu
pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre
părinţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către
instanţa de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau prin hotărâre judecătorească
rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013. Hotărârea se depune împreună cu cererea
de eliberare a paşaportului.
(6) Dispoziţiile art. 9 se aplică în mod corespunzător şi cu privire la paşapoartele simple electronice sau paşapoartele
simple temporare, cu menţionarea domiciliului în străinătate. Documentele originale se restituie solicitantului, cu
respectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (4)-(6).
(la data 15-oct-2018 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 802/2018 )

Art. 30
[textul din Art. 30 din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 22-mar-2011 de Art. 1, punctul 11. din Hotarirea
219/2011]
Art. 31
(1) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, cu menţionarea ţării de
domiciliu, depuse în ţară sau în străinătate, revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitanţii au avut ultimul domiciliu sau reşedinţa ori, după caz, oricărui
serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor
art. 12 alin. (3).
(2) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu, depuse la misiunile
diplomatice sau la oficiile consulare ale României, certificate de funcţionarul consular, se transmit, în sistem informatic,
împreună cu documentele cerute potrivit art. 28 alin. (4), serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple competente, în vederea soluţionării. În situaţia în care se constată faptul că nu sunt îndeplinite
condiţiile legale pentru eliberarea paşaportului simplu electronic cu menţionarea ţării de domiciliu, serviciile publice
comunitare transmit cererile, în sistem informatic, Direcţiei Generale de Paşapoarte spre verificare şi, după caz, spre
restituire motivată misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, în vederea completării acestora/remedierii
neconcordanţelor constatate.
(3) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de
domiciliu, depuse în ţară, revine serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la care au
fost depuse cererile, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 12 alin. (3).
(4) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de
domiciliu, depuse în străinătate, revine misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare ale României la care au fost depuse
cererile. Eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea datelor şi a documentelor din evidenţele
informatice.
(la data 15-oct-2018 Art. 31 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 25. din Hotarirea 802/2018 )

Art. 32
(1) Ridicarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, se
face cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 14.
(la data 06-ian-2014 Art. 32, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 29. din Hotarirea 1087/2013 )
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(2) Eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, se
face concomitent cu prezentarea următoarelor documente ale titularului:
a) actul de identitate care atestă domiciliul în România, emis de autorităţile române competente;
b) paşaportul anterior, dacă este cazul.
(la data 06-ian-2014 Art. 32, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 29. din Hotarirea 1087/2013 )

(3) Actul de identitate prezentat se retrage şi se transmite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor
competent. Paşaportul anterior prezentat se anulează şi se restituie titularului.
(la data 15-oct-2018 Art. 32, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Hotarirea 802/2018 )

Art. 33
(1) Cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România.
(2) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar de evidenţă a
persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărţii de identitate, care va face dovada domiciliului în
România.
(la data 15-oct-2018 Art. 33, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 27. din Hotarirea 802/2018 )

(3) Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor competent să elibereze cartea de identitate solicită
prezentarea paşaportului cu menţionarea domiciliului în străinătate, în vederea anulării şi restituirii acestuia, sau, dacă
documentul de călătorie nu există, solicită celui în cauză darea unei declaraţii cuprinzând motivele pentru care nu îl
poate prezenta. Comunicarea privind anularea paşaportului sau, după caz, declaraţia solicitantului se transmite
structurii de paşapoarte emitente.
(la data 15-oct-2018 Art. 33, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 27. din Hotarirea 802/2018 )

Art. 33 1
Titularii paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice şi ai paşapoartelor simple temporare au drepturile
prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
(la data 15-oct-2018 Art. 33^1 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea 802/2018 )

Art. 33 2
Personalul care prelucrează date cu caracter personal în scopurile prevăzute de lege are obligaţia de a respecta
confidenţialitatea şi securitatea acestora, în condiţiile dispoziţiilor legale aplicabile cu privire la protecţia datelor cu
caracter personal.
(la data 15-oct-2018 Art. 33^2 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 29. din Hotarirea 802/2018 )

CAPIT OLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 34
Modelul formularelor necesare pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare,
modelul declaraţiei privind acordul părinţilor/celuilalt părinte cu privire la eliberarea unui paşaport pentru minor, modelul
declaraţiei în cazul pierderii, furtului sau deteriorării paşaportului, precum şi procedura de anulare şi modelul comunicării
privind anularea paşapoartelor se stabilesc prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte, iar
modelul declaraţiei pe propria răspundere, prezentată în punctul de trecere a frontierei, precum şi modelul declaraţiei
privind acordul părinţilor pentru ieşirea din ţară a minorului însoţit de o persoană fizică majoră se stabilesc prin
dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
(la data 06-ian-2014 Art. 34 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 30. din Hotarirea 1087/2013 )

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 76 din data de 27 ianuarie 2006
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ORDIN nr. 33 din 21 februarie 2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în
audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii
Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de
relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite prezentul ordin.
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Domeniul de reglementare
(1) Prezentul ordin reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, astfel cum sunt
definite la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare
Ordonanţa Guvernului, a celor de primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
denumit în continuare MAI.
(2) Prezentul ordin nu se aplică cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor sau propunerilor a căror procedură de soluţionare
este prevăzută în reglementări speciale.
Art. 2: Definiţii
În înţelesul prezentului ordin, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) structura MAI - denumire generică ce include oricare dintre structurile prevăzute la lit. b) şi c);
b) unitate a aparatului central - structură organizatorică din categoria celor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi structurile subordonate acestora;
c) instituţie MAI - structură organizatorică din categoria celor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
416/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi structurile subordonate acestora;
d) compartiment pentru relaţii cu publicul - structură funcţională, indiferent de nivelul de organizare, având atribuţii de
relaţii cu publicul;
e) compartiment de specialitate - structură funcţională, indiferent de nivelul de organizare, care, potrivit domeniului de
activitate gestionat, poate soluţiona petiţia repartizată;
f) punct de primire - orice spaţiu utilizat de structurile MAI pentru a organiza activităţi de primire a petiţiilor sau de
primire în audienţă ori activităţi de consiliere a cetăţenilor; în această categorie intră şi spaţiile de tip ghişeu "Relaţii cu
cetăţenii";
g) consiliere - activitatea de comunicare desfăşurată la punctul de primire sau prin intermediul unor platforme de tip
Telverde, prin care se realizează sprijinul şi îndrumarea cetăţenilor privind modalitatea de soluţionare a problematicilor
sesizate, având ca obiectiv creşterea calităţii serviciului public.
Art. 3: Atribuţii specifice
(1) Conducătorii instituţiilor MAI au obligaţia să stabilească în sarcina compartimentului pentru relaţii cu publicul atribuţii
specifice privind activităţile prevăzute de art. 6 din Ordonanţa Guvernului.
(2) În situaţia în care statul de organizare/statul de funcţii nu prevede un compartiment pentru relaţii cu publicul,
conducătorul instituţiei MAI are obligaţia de a desemna, prin dispoziţie/ordin, unul sau mai mulţi responsabili cu
activităţile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului.
Art. 4: Precizări suplimentare
Ori de câte ori, în prezentul ordin, se face referire la "compartiment pentru relaţii cu publicul" sau "compartiment de
specialitate", referirea se consideră a fi făcută şi la responsabilul desemnat să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 6
din Ordonanţa Guvernului sau, după caz, să soluţioneze petiţia.
CAPIT OLUL II: Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
SECŢ IUNEA 1: Primirea şi înregistrarea petiţiilor
Art. 5: Modalităţi de primire a petiţiilor
Structurile MAI primesc petiţiile depuse în timpul programului de lucru cu publicul ori transmise prin serviciul poştal sau
de curierat, la adresa punctului de primire, precum şi petiţiile transmise prin poşta electronică. Petiţiile pot fi primite şi
prin intermediul unui formular online, afişat pe site-ul propriu.
Art. 6: Punctul de primire şi adresa de poştă electronică
(1) Petiţiile adresate conducerii MAI sau unităţilor aparatului central se primesc la punctul de primire aflat în sediul din
municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1, precum şi prin intermediul adresei de poştă electronică sau al
formularului online, afişate pe site-ul www.mai.gov.ro.
(2) Petiţiile adresate unei instituţii MAI se primesc la punctul de primire şi la adresa de poştă electronică stabilite de
conducătorul instituţiei MAI, prin dispoziţie/ordin. Dacă este cazul, pot fi stabilite puncte de primire pe domenii de
activitate gestionate.
Art. 7: Competenţa de înregistrare a petiţiilor
(1) Petiţiile se înregistrează de către compartimentul pentru relaţii cu publicul.
(2) Petiţiile primite în alte condiţii decât cele stabilite potrivit art. 6 se remit compartimentului pentru relaţii cu publicul,
de îndată, dar nu mai mult de o zi lucrătoare de la data primirii, fără vreo altă formalitate, pentru a fi înregistrate.
Art. 8: Data înregistrării petiţiei
Data înregistrării petiţiei este data înscrisă în registrul de evidenţă a petiţiilor constituit potrivit art. 37.
Art. 9: Dovada înregistrării petiţiei
(1) În cazul petiţiilor depuse în punctul de primire, se eliberează depunătorului un bon care conţine numărul şi data
înregistrării.
(2) În cazul petiţiilor transmise prin poşta electronică sau prin intermediul formularului on-line, numărul şi data
înregistrării pot fi transmise petentului, automat sau, dacă nu există această posibilitate, la solicitarea petentului, de
către compartimentul de relaţii cu publicul, printr-un mesaj ulterior.
SECŢ IUNEA 2: Repartizarea şi transmiterea petiţiilor spre soluţionare
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Art. 10: Aspecte generale privind repartizarea petiţiilor
(1) Petiţia se repartizează şi se transmite compartimentului de specialitate, de îndată, fără a se depăşi 3 zile de la data
înregistrării.
(2) În cazul în care pentru soluţionarea petiţiei au fost desemnate mai multe compartimente de specialitate, originalul
petiţiei se transmite la primul compartiment desemnat şi, în copie, la celelalte compartimente.
(3) În situaţia în care un petent adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, până la trimiterea răspunsului,
compartimentul pentru relaţii cu publicul conexează petiţiile şi le transmite compartimentului/compartimentelor de
specialitate.
(4) Odată cu transmiterea petiţiei, compartimentul pentru relaţii cu publicul precizează şi termenul pentru remiterea
răspunsului în vederea expedierii către petent.
(5) Petiţia repartizată greşit se restituie compartimentului pentru relaţii cu publicul, de îndată, fără a se depăşi două zile
de la data primirii, cu indicarea, pe cât posibil, a autorităţii publice, instituţiei publice sau structurii MAI considerate
competentă să formuleze un răspuns.
Art. 11: Abilitarea de a repartiza petiţii
(1) Sub rezerva respectării prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) şi b), directorul Direcţiei secretariat general (DSG) este
abilitat să repartizeze petiţiile înregistrate la DSG către unităţile aparatului central sau instituţiile MAI, spre a fi
soluţionate.
(2) Conducătorii instituţiilor MAI repartizează petiţiile sau stabilesc, prin dispoziţie/ordin, persoana în drept să le
repartizeze către propriile compartimente de specialitate, spre a fi soluţionate.
Art. 12: Repartizarea petiţiilor în funcţie de obiect
(1) Petiţia se repartizează, în funcţie de obiectul acesteia, compartimentului/compartimentelor de specialitate, potrivit
competenţelor stabilite prin actele normative care le reglementează activitatea şi celor stabilite prin art. 13-16.
(2) Repartizarea petiţiilor se face cu respectarea următoarelor reguli:
a) petiţiile referitoare la activitatea profesională sau conduita persoanelor care ocupă funcţii de conducere în MAI, din
competenţa de numire a prim-ministrului, se prezintă ministrului afacerilor interne, pentru a dispune, prin rezoluţie
scrisă, asupra soluţionării;
b) petiţiile referitoare la activitatea profesională sau conduita conducătorilor instituţiilor MAI, la nivel de inspector
general/similar, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), şi a conducătorilor unităţilor aparatului central se prezintă persoanelor
din conducerea MAI, conform competenţelor de coordonare a activităţii, pentru a dispune, prin rezoluţie scrisă, asupra
soluţionării;
c) petiţiile referitoare la activitatea profesională sau conduita conducătorilor instituţiilor MAI, alţii decât cei prevăzuţi la
lit. b), se prezintă şefilor nemijlociţi ai acestora, pentru a dispune, prin rezoluţie scrisă, asupra soluţionării;
d) petiţiile referitoare la activitatea profesională sau conduita unei persoane încadrate în MAI nu pot fi repartizate spre
soluţionare respectivei persoane sau unui subordonat al acesteia.
(3) În vederea pregătirii prezentării petiţiei potrivit alin. (2) lit. a) - c), compartimentul pentru relaţii cu publicul poate
solicita documentaţia întocmită de instituţiile MAI pentru formularea răspunsurilor către acelaşi petent, la petiţii
anterioare.
SECŢ IUNEA 3: Soluţionarea petiţiilor
SUBSECŢIUNEA 1: Stabilirea unor competenţe de soluţionare a petiţiilor
Art. 13: Competenţa Corpului de control al ministrului
Corpul de control al ministrului soluţionează petiţiile:
a) în care este reclamată activitatea profesională sau conduita prefecţilor, subprefecţilor ori a personalului care ocupă
funcţii de conducere în MAI, din competenţa de numire a prim-ministrului sau a ministrului afacerilor interne, cu excepţia
şefilor/adjuncţilor inspectoratelor judeţene/teritoriale şi altor structuri similare;
b) în care este reclamată activitatea profesională sau conduita personalului unităţilor aparatului central;
c) care conţin nemulţumiri privind rezultatul verificărilor efectuate ca urmare a unor petiţii soluţionate anterior de către
unităţile aparatului central sau de către structurile de control ale instituţiilor MAI;
d) repartizate, prin rezoluţie scrisă, de către ministrul afacerilor interne, indiferent de obiect.
Art. 14: Competenţa structurilor de control
(1) Structurile de control ale instituţiilor MAI soluţionează petiţiile:
a) în care este reclamată activitatea profesională sau conduita şefilor/adjuncţilor inspectoratelor judeţene/teritoriale şi
altor structuri similare, a personalului care ocupă funcţii de conducere, din competenţa de numire a conducătorului
instituţiei MAI, a personalului cu funcţii de execuţie din instituţia MAI, precum şi a personalului serviciilor publice
comunitare pe care instituţia MAI le coordonează şi controlează metodologic;
b) care conţin nemulţumiri privind rezultatul verificărilor efectuate ca urmare a unor petiţii soluţionate anterior de către
structurile din subordinea instituţiilor MAI, precum şi de către serviciile publice comunitare pe care instituţia MAI le
coordonează şi controlează metodologic;
c) repartizate, prin rezoluţie scrisă, de către conducătorul instituţiei MAI sau de conducerea MAI.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător structurilor MAI sau persoanelor desemnate de conducătorul
instituţiei MAI, în situaţia în care nu este organizată o structură de control.
Art. 15: Competenţa Direcţiei Generale Anticorupţie
Direcţia Generală Anticorupţie soluţionează petiţiile în care este reclamată săvârşirea unor acte sau fapte de corupţie
de către personalul MAI.
Art. 16: Competenţa Direcţiei Generale de Protecţie Internă
Direcţia Generală de Protecţie Internă soluţionează petiţiile în care este reclamată existenţa unor ameninţări,
vulnerabilităţi sau factori de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informaţiile,
patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional şi capacitatea operaţională ale MAI, protecţia informaţiilor
clasificate naţionale, ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, precum şi securitatea
cibernetică.
SUBSECŢIUNEA 2: Verificări pentru soluţionarea unor petiţii
Art. 17: Planul de verificare
(1) În situaţia în care pentru soluţionarea petiţiilor se impun verificări complexe, acestea se realizează în baza unui plan
de verificare.
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(2) Planul de verificare se aprobă de persoana abilitată să semneze răspunsul la petiţie în calitate de conducător al
autorităţii sau instituţiei publice.
(3) Planul de verificare, aprobat potrivit alin. (2), se aduce la cunoştinţa conducătorului structurii MAI unde urmează să
fie realizată verificarea, care are obligaţia de a facilita efectuarea acesteia. În situaţia în care acest conducător face
obiectul verificării, planul de verificare se aduce la cunoştinţa şefului său nemijlocit.
Art. 18: Raportul cu rezultatul verificărilor
(1) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un raport care conţine prezentarea aspectelor sesizate prin petiţie şi a
aspectelor constatate, precum şi propuneri de soluţionare a petiţiei.
(2) Principalele concluzii rezultate din verificări se aduc la cunoştinţa conducătorului structurii MAI unde s-a efectuat
verificarea, cu excepţia situaţiei în care acesta face obiectul verificării, când se prezintă şefului ierarhic superior.
SUBSECŢIUNEA 3: Redirecţionarea petiţiilor greşit îndreptate
Art. 19: Redirecţionarea petiţiilor
(1) Petiţiile greşit îndreptate către conducerea MAI, instituţiile MAI sau unităţile aparatului central, de petenţi sau de alte
autorităţi sau instituţii publice, sunt redirecţionate de compartimentul pentru relaţii cu publicul, în termen de cel mult 5
zile de la data înregistrării, autorităţilor sau instituţiilor publice competente.
(2) Redirecţionarea petiţiei se aduce la cunoştinţă, în scris, petentului.
SUBSECŢIUNEA 4: Soluţionarea petiţiilor
Art. 20: Redactarea răspunsului către petent
(1) Răspunsul către petent se redactează în limba română, motivat, cu respectarea normelor privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi a celor privind protecţia informaţiilor clasificate.
(2) În răspuns se indică obligatoriu numărul şi data înregistrării petiţiei în registrul de evidenţă a petiţiilor constituit
potrivit art. 37, precum şi temeiul legal al soluţiei adoptate. Numele, prenumele şi funcţia deţinută ale semnatarilor
răspunsului se trec în clar.
(3) În caz de conexare, în răspuns sunt indicate toate petiţiile la care acesta face referire.
(4) De regulă, răspunsul se redactează în două exemplare. Pentru solicitările primite prin poşta electronică, la care
răspunsul se expediază în aceeaşi manieră, se pot stabili modalităţi adecvate de întocmire a răspunsului într-un singur
exemplar.
(5) În situaţia în care petentul comunică în scris, fără echivoc, după înregistrarea unei petiţii, că nu mai doreşte răspuns
ori că petiţia nu îi aparţine, nu se mai redactează un răspuns către petent.
(6) În situaţia în care la nivelul structurii MAI se primeşte o petiţie redactată într-o altă limbă decât limba română şi nu
există posibilitatea înţelegerii conţinutului acesteia, compartimentul pentru relaţii cu publicul transmite petentului un
răspuns în limba română prin care îl informează asupra necesităţii formulării petiţiei în limba română.
Art. 21: Prezentarea spre semnare a răspunsului către petent
(1) Răspunsul către petent, împreună cu petiţia şi, dacă există, documentaţia utilizată pentru soluţionarea acesteia,
este înaintat, potrivit procedurilor de lucru stabilite, persoanelor în drept să îl semneze.
(2) În cazul în care petiţia a fost repartizată mai multor compartimente de specialitate, responsabilitatea întocmirii şi
semnării răspunsului către petent este comună, dacă nu se dispune altfel.
Art. 22: Persoane abilitate să semneze răspunsul către petent
(1) Răspunsul către petent se semnează de persoana în drept, prevăzută de Ordonanţa Guvernului, sau de persoana
împuternicită de aceasta şi de şeful/şefii compartimentului/ compartimentelor de specialitate care a/au soluţionat
petiţia.
(2) Este împuternicit să semneze răspunsul către petent:
a) conducătorul unităţii aparatului central sau conducătorul instituţiei MAI, pentru petiţia adresată conducerii MAI,
repartizată în acest sens de către DSG;
b) şeful ierarhic al conducătorului prevăzut la lit. a), în cazul aplicării prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) sau b).
(3) Conducătorul instituţiei MAI poate stabili, prin dispoziţie/ordin, reguli privind persoanele împuternicite să semneze
răspunsuri la petiţiile adresate acestuia, precum şi la cele redirecţionate către acesta potrivit art. 6 1 din Ordonanţa
Guvernului.
Art. 23: Termenul pentru expedierea răspunsului
(1) Răspunsul către petent se expediază în termen de cel mult 30 de zile sau, dacă a fost prelungit potrivit legii, de cel
mult 45 de zile de la data înregistrării petiţiei în registrul de evidenţă a petiţiilor. În caz de conexare, termenul curge de
la data înregistrării primei petiţii.
(2) Prelungirea termenului de transmitere a răspunsului cu cel mult 15 zile se aprobă în baza unui referat motivat
întocmit de compartimentul de specialitate. Notificarea petentului, prevăzută la art. 9 din Ordonanţa Guvernului, se
transmite compartimentului pentru relaţii cu publicul înăuntrul termenului de 30 de zile.
(3) Răspunsul către petent se transmite compartimentului pentru relaţii cu publicul cu cel puţin două zile lucrătoare
înainte de împlinirea termenului de răspuns prevăzut la alin. (1).
Art. 24: Expedierea răspunsului
(1) După semnare, răspunsul către petent se transmite, împreună cu petiţia, în original, compartimentului pentru relaţii
cu publicul, în vederea expedierii.
(2) De regulă, expedierea răspunsului se realizează în aceeaşi modalitate în care a fost primită petiţia sau în cea cerută
de petent. La solicitare, răspunsul poate fi înmânat direct petentului, sub semnătură de primire.
Art. 25: Clasarea petiţiilor
Petiţia se clasează, în situaţiile prevăzute la art. 7 şi art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului, în baza unui referat
aprobat de şeful compartimentului pentru relaţii cu publicul sau la propunerea compartimentelor de specialitate. În
instituţiile MAI în care nu sunt organizate compartimente pentru relaţii cu publicul, referatul se aprobă de conducătorul
instituţiei.
Art. 26: Arhivarea documentaţiei
(1) O copie a răspunsului către petent se arhivează împreună cu petiţia.
(2) În cazul răspunsului transmis prin poşta electronică, exemplarul nr. 1 sau exemplarul unic al răspunsului se
arhivează împreună cu petiţia şi cu o dovadă privind expedierea.
(3) Răspunsul către petent returnat de către operatorul de servicii poştale din cauza imposibilităţii înmânării, însoţit de
plicul cu menţiunea privind returul, se arhivează împreună cu petiţia.
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(4) Documentele prevăzute la alin. (1) - (3) se arhivează la compartimentul pentru relaţii cu publicul.
(5) La împlinirea termenelor stabilite prin acte normative, documentele arhivate potrivit alin. (1) -(3) se predau
compartimentului de arhivă.
CAPIT OLUL III: Primirea în audienţă
Art. 27: Programul de primire în audienţă
(1) Primirea în audienţă la nivelul conducerii MAI se organizează de către DSG, potrivit programului de audienţe.
(2) Primirea în audienţă la nivelul conducerii structurilor MAI se organizează de compartimentul pentru relaţii cu publicul
sau de structura de secretariat, potrivit programului de audienţe.
Art. 28: Solicitarea primirii în audienţă
(1) Cererea de primire în audienţă se formulează în scris şi trebuie să conţină datele de identificare ale solicitantului şi
obiectul solicitării.
(2) Cererea de primire în audienţă la nivelul conducerii MAI se prezintă persoanei căreia îi este adresată sau persoanei
din conducerea MAI care coordonează activitatea structurii MAI competentă să gestioneze problematica vizată în
solicitare.
(3) Cererea de primire în audienţă la nivelul conducerii structurilor MAI se prezintă persoanei căreia îi este adresată sau
persoanei desemnată de acesta.
(4) Prin rezoluţie scrisă se poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluţionarea de către compartimentul de
specialitate.
(5) Dacă obiectul cererii de primire în audienţă are acelaşi conţinut cu al altor cereri anterioare, aceasta se prezintă
persoanei prevăzute la alin. (2) sau (3) ori se conexează şi se clasează sau, după caz, se repartizează la
compartimentul de specialitate, potrivit regulilor prevăzute la cap. II.
(6) Persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) pot dispune primirea în audienţă fără să existe o cerere scrisă în acest sens.
(7) Solicitantul este informat despre aprobarea solicitării de primire în audienţă, telefonic sau în scris.
Art. 29: Primirea în audienţă
(1) Primirea în audienţă are loc în spaţii adecvate acestui scop.
(2) La audienţă participă personalul desemnat, precum şi personal din cadrul compartimentului pentru relaţii cu publicul
sau al structurii de secretariat, care consemnează aspectele sesizate şi măsurile dispuse în cadrul activităţii. Dacă
există materiale referitoare la aspectele pentru care se solicită audienţa, acestea pot fi prezentate persoanei care
acordă audienţa sau valorificate în cadrul activităţii.
(3) Documentele depuse în cadrul audienţei se ataşează la cererea de primire în audienţă.
(4) Rezultatele primirii în audienţă se comunică solicitantului, fie verbal, în cadrul audienţei, fie în scris, după efectuarea
verificărilor dispuse.
(5) Măsurile dispuse cu ocazia audienţei sunt comunicate compartimentelor de specialitate vizate, prin grija structurii
de secretariat sau a compartimentului pentru relaţii cu publicul.
(6) Audienţa încetează dacă solicitantul se manifestă violent, fizic sau verbal.
CAPIT OLUL IV: Consilierea cetăţenilor
Art. 30: Obiectul activităţii de consiliere
(1) Fac obiectul activităţii de consiliere solicitările care privesc problematici din sfera de competenţă a MAI, primite din
partea cetăţenilor care se prezintă la punctele de primire sau prin intermediul unor platforme de tip Telverde.
(2) Nu fac obiectul activităţii de consiliere solicitările care privesc furnizarea unor informaţii care se circumscriu activităţii
unui consilier juridic, a unui avocat, expert sau executor judecătoresc ori a căror clarificare presupune consultarea altor
categorii de specialişti din afara structurilor MAI.
Art. 31: Personalul desemnat să ofere consiliere
Personalul desemnat să ofere consiliere cetăţenilor face parte din compartimentul pentru relaţii cu publicul.
Art. 32: Desfăşurarea activităţii de consiliere
(1) Cu ocazia consilierii, pe baza materialelor prezentate şi a precizărilor verbale formulate de cetăţean, personalul
desemnat furnizează îndrumări privind procedura de soluţionare a problematicilor sesizate.
(2) Dacă obiectul solicitărilor vizează aspecte din competenţa MAI, cetăţeanului îi este pusă în vedere posibilitatea
formulării unei petiţii, i se precizează, pe cât posibil, structura MAI căreia trebuie să îi fie adresată petiţia şi este
direcţionat către aceasta.
(3) Dacă obiectul solicitărilor excedează competenţei MAI, cetăţeanul este îndrumat, atunci când este posibil, către
autoritatea/instituţia competentă.
Art. 33: Reguli de identificare a personalului desemnat
Pe parcursul activităţii de consiliere desfăşurate la punctul de primire, personalul desemnat este obligat să poarte la
vedere un ecuson al cărui model este prevăzut în anexa la Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în
activitatea de relaţii cu publicul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.723/2004, cu modificările ulterioare, şi să
manifeste solicitudine, tact şi receptivitate faţă de problematicile sesizate.
Art. 34: Încetarea activităţii în cazul unor manifestări violente
Activitatea de consiliere încetează dacă solicitantul se manifestă violent, fizic sau verbal.
CAPIT OLUL V: Dispoziţii comune
Art. 35: Programul de lucru cu publicul
Programul de lucru cu publicul se stabileşte de conducătorul instituţiei MAI, astfel încât în zilele lucrătoare să se asigure
relaţia cu cetăţenii între orele 8,30-16,30 şi, într-o zi pe săptămână, între orele 8,30-18,30.
Art. 36: Publicitatea unor date
Programul de lucru cu publicul, programul de audienţe, adresa de contact, adresa de poştă electronică, formularele
utilizate şi alte date ale structurii MAI, considerate relevante pentru activităţile prevăzute la art. 1, se afişează în locuri
vizibile pentru public, de regulă, la punctul de primire şi, după caz, pe pagina de internet.
Art. 37: Evidenţa activităţilor
(1) Evidenţa activităţilor de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor se ţine în registre
dedicate acestui scop, de către compartimentul pentru relaţii cu publicul.
(2) Registrele utilizate pot fi întocmite în format hârtie, prin completare olografă şi/sau în format electronic, cu condiţia
să asigure un istoric al modificărilor operate asupra înregistrărilor.
(3) Pentru scopuri statistice, cu ocazia înregistrării, compartimentul pentru relaţii cu publicul alocă fiecărei petiţii un
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indicativ, în funcţie de obiectul acesteia.
Art. 38: Analiza activităţilor
(1) Fiecare instituţie MAI analizează semestrial activităţile proprii de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi
consiliere a cetăţenilor.
(2) Pentru unităţile aparatului central se realizează o singură analiză a activităţii de soluţionare a petiţiilor, primire în
audienţă şi consiliere a cetăţenilor, de către DSG.
(3) Analiza realizată potrivit alin. (1) sau (2) se prezintă conducătorului instituţiei MAI sau, după caz, persoanei care
coordonează activitatea DSG.
Art. 39: Controlul activităţilor
(1) Coordonarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor se face de către DSG.
(2) Controlul modului de gestionare a activităţilor de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a
cetăţenilor, respectiv de primire, înregistrare, rezolvare a petiţiilor şi de expediere a răspunsurilor către petiţionari se
efectuează de către DSG, Corpul de control al ministrului, structurile de control sau persoanele nominalizate de
conducătorii instituţiilor MAI.
(3) Compartimentul pentru relaţii cu publicul acordă sprijin şi îndrumare compartimentelor de specialitate, pentru
gestionarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor.
CAPIT OLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 40: Documente utilizate
(1) În activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor se utilizează formulare, registre
şi alte documente, ale căror modele sunt prezentate după cum urmează:
a) formular pentru depunerea unei petiţii on-line - anexa nr. 1;
b) model "Registru de evidenţă a petiţiilor" - anexa nr. 2;
c) model "Referat de clasare" - anexa nr. 3;
d) model "Registru de evidenţă a persoanelor primite în audienţă" - anexa nr. 4;
e) formular pentru solicitarea primirii în audienţă - anexa nr. 5;
f) model "Registru de evidenţă a persoanelor consiliate" - anexa nr. 6;
g) model "Plan de verificare" - anexa nr. 7.
(2) Pentru identificarea indicativelor prevăzute la art. 37 alin. (3) se utilizează nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 8.
(3) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 41: Intrarea în vigoare
(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la
data publicării.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 190/2004 privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a
cetăţenilor în audienţă, în structurile Ministerului Afacerilor Interne*), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
_____
*)Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire,
evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă, în structurile Ministerului
Afacerilor Interne, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela

ANEXA nr. 1:
MODEL
Formular pentru petiţii on-line
Petent: |__________________________| (Nume şi prenume sau denumirea organizaţiei legal constituite)
Adresa de corespondenţă:
Localitatea: |_________________| Str.: |__________________________________|
Număr: |___________| Bloc: |_________| Scara: |____________| Apartament: |______________|
Judeţ/sector: |________________|
E-mail: |__________________________|
Telefon de contact: |____________________________|
Conţinutul petiţiei (max. 1000 de caractere):

Dacă doriţi să ataşaţi un fişier acestei sesizări, încărcaţi-l aici:
Ataşează fişiere

Sunt acceptate fişiere cu extensia .pdf,.zip,.jpeg,.jpg, care nu depăşesc 1Mb şi nu conţin diacritice în denumire.
Cod de validare
(completaţi câmpul cu cifrele şi literele afişate în imaginea de mai jos):
|__________|

Apăsaţi butonul PRIMITE o singură dată şi aşteptaţi mesajul de răspuns.
Trimite

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Interne în scopul soluţionării cererii. În
vederea realizării acestui scop, datele pol fi dezvăluite unor terţi. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada
necesară îndeplinirii atribuţiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile. Persoanele ale căror date personale
sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Interne pot să îşi exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind
protecţia dalelor printr-o cerere trimisă la adresa .............. sau la adresa de poştă electronică: ................. . Mai multe
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informaţii puteţi obţine accesând site-ul .......

ANEXA nr. 2:
MODEL
Registru de evidenţă a petiţiilor
1. DATE DESPRE PETIŢIE
Modalitatea
Termen
Data
Instituţia/Autoritatea
Numele,
de
de
Nr. de
C onţinutul
înregistrării
publică/Structura
prenumele/Denumirea
transmitere
Indicativ
rezolvare
înregistrare
pe scurt al
petiţiei
MAI
de
la
care
s-a
petentului
şi
adresa
a
petiţiei
atribuit
a petiţiei
petiţiei
Zi/lună/an primit şi nr. adresă
de corespondenţă
de către
petent

2. DATE DESPRE SOLUŢIONAREA PETIŢIEI
Modul de
soluţionare
(de
exemplu:
cine a dispus
Observaţii
Numărul şi data
Data luării unei
soluţionarea
Unde s-a
Unde
(se
răspunsului
Data
măsuri/întocmirii/primirii
şi textul
îndrumat/redirecţionat
către
clasării s-a menţionează
unui document Zi/luna/an dispoziţiei
petiţia
clasat situaţiile de
petent/instituţie
sau al
conexare)
măsurii,
după caz;
termenul
dispus)

ANEXA nr. 3:
MODEL
Referat de clasare a petiţiei
ANTET
.................
Nesecret
Localitatea
Nr. ........................
Din .........................
Exemplar nr. ..........
Aprob
De acord
(Şeful nemijlocit)
Vă prezint, alăturat, petiţia numitului(ei) ....................................................................................
din (adresa de corespondenţă) .............................................................., înregistrată cu nr. .................. din
.................., prin care se solicită:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Întrucât
.................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................., în conformitate cu prevederile art. ..... din
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, vă rog să aprobaţi clasarea lucrării.
Lucrătorul care întocmeşte referatul
(gradul/funcţia/numele şi prenumele, semnătura)

ANEXA nr. 4:
MODEL
Registru de evidenţă a persoanelor primite în audienţă

Nr. crt.

INTRARE
(partea stângă a registrului)
Numele, prenumele şi adresa de
domiciliu/reşedinţă ale persoanei
Data primirii în audienţă
primite în audienţă

Persoana care acordă audienţa şi
personalul desemnat să participe la
audienţă

1.
2.
3.
IEŞIRE
(partea dreaptă a registrului)
Probleme ridicate cu ocazia Pe scurt, hotărârea luată faţă de problemele ridicate, Semnătura persoanei care a
menţiuni despre depunerea unei petiţii sau a altor
audienţei
acordat audienţa
materiale

ANEXA nr. 5:
Formular privind solicitarea primirii în audienţă
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Denumirea şi adresa poştala a structurii MAI la conducerea căreia se solicită audienţa
CERERE PENTRU PRIMIREA ÎN AUDIENŢĂ
Vă rog să aprobaţi cererea mea de primire în audienţă la:
|_| Conducătorul ........ (structura MAI)
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|_| Altă persoană ......... (se înscrie de solicitant)
Date de identificare a solicitantului
Subsemnatul, numele şi prenumele |____________________| Cetăţenia |________________|
Adresa |_______________________________________| (strada, numărul, blocul, scara, apartamentul)
Localitatea |____________________________| Sector |_________________________|
Telefon |__________________| Fax |________________| E-mail |_________________________|
Petentul este rugat să precizeze obiectul audienţei în acest spaţiu (inclusiv pe verso, dacă este nevoie) sau să
anexeze, la prezenta cerere, un memoriu privind aspectele pe care doreşte să le prezinte cu ocazia audienţei

Data |___________________| Semnătura |_____________________|
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Interne în scopul gestionării activităţii de
primire în audienţă la conducerea ................................ . În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor
terţi. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuţiilor, după care vor fi arhivate potrivit
legislaţiei aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Interne pot să îşi
exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor printr-o cerere trimisă la adresa
......................... sau la adresa de poştă electronică: ............................. . Mai multe informaţii puteţi obţine accesând
site-ul ............................ (ex. https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-central/oficiul-responsabiluluicu-protectia-datelor-personale/)

ANEXA nr. 6:
MODEL
Registru de evidenţă a persoanelor consiliate

Nr. crt.

INTRARE
(partea stângă a registrului)
Numele, prenumele şi adresa de
domiciliu/reşedinţă ale persoanei care
Data primirii şi persoana care acordă consilierea
solicită consiliere

1.
2.
3.
IEŞIRE
(partea dreaptă a registrului)
Pe scurt, rezultatele consilierii
Probleme ridicate cu
(oferirea pe loc a informaţiei solicitate/redirecţionarea
ocazia consilierii
petentului/depunerea unei petiţii cu precizarea nr. de înregistrare)

Observaţii

ANEXA nr. 7:
MODEL
Plan de verificare a petiţiei
ANTET
.................
Nesecret
Localitatea
Nr. ........................
Din .........................
Exemplar nr. ..........
Aprob
De acord
(Şeful nemijlocit)
Plan de verificare a aspectelor sesizate în Petiţia nr. ..........
1. Aspecte sesizate
.............................................................................................................
2. Activităţi ce vor fi efectuate
............................................................................................................
3. Persoane nominalizate pentru efectuarea verificărilor şi perioada de timp în care va fi efectuată verificarea
...........................................................................................................
Lucrătorul care întocmeşte planul
(gradul/funcţia/numele şi prenumele, semnătura)

ANEXA nr. 8: Nomenclator de indicative
a) Petiţii privind îmbunătăţirea activităţii structurilor MAI - 1
b) Petiţii în care este reclamată activitatea unei structuri MAI - 2
c) Petiţii în care sunt sesizate fapte de discriminare sau hărţuire, pretins a fi săvârşite de personalul MAI - 3
d) Petiţii în care este reclamată utilizarea excesivă a forţei de către personalul MAI - 4
e) Petiţii în care este reclamată neînregistrarea unor sesizări ale cetăţenilor - 5
f) Petiţii în care este reclamată săvârşirea unor acte sau fapte de corupţie de către personalul MAI - 6
g) Petiţii în care este reclamată activitatea profesională sau conduita personalului MAI, altele decât cele prevăzute la lit.
c) - f) - 7
h) Petiţii în care este reclamată existenţa unor ameninţări, vulnerabilităţi sau factori de risc care pot conduce la
tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informaţiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional şi
capacitatea operaţională ale MAI, protecţia informaţiilor clasificate naţionale, ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de
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Nord şi ale Uniunii Europene, precum şi securitatea cibernetică - 8
i) Solicitări de primire în audienţă - 9
j) Reveniri pe aceeaşi problematică - 10
k) Petiţii care excedează competenţei MAI, redirecţionate la alte instituţii/autorităţi publice - 11
l) Alte cereri - 12
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 159 din data de 27 februarie 2020
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ORDIN nr. 212 din 23 septembrie 2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile
autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de
Informaţii Schengen
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea
cooperării poliţieneşti internaţionale, aprobată prin Legea nr. 104/2007, ale Convenţiei semnate la Schengen la 19 iunie
1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la
frontierele comune, ale Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie
(SIS II), ale Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului
de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către
persoane (Codul Frontierelor Schengen) şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.540/2008 pentru aprobarea Strategiei
naţionale privind aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011,
În temeiul art. 66 din Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional
de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Prezentul ordin reglementează activităţile ce trebuie întreprinse de autorităţile naţionale competente din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, implicate în efectuarea de tranzacţii cu semnalările
din componenta naţională a Sistemului de Informaţii Schengen, precum şi modalitatea de exercitare a dreptului de
acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate în acest sistem.
(2) Prezentul ordin reglementează şi activităţile ce trebuie întreprinse în cazul realizării unui rezultat pozitiv la o
semnalare din componenta naţională a Sistemului de Informaţii Schengen.
Art. 2
În cuprinsul prezentului ordin, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:
a) Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS - sistemul informatic compatibil cu Sistemul
de Informaţii Schengen de generaţia a doua, care conţine semnalări de interes naţional şi semnalări de interes
Schengen introduse de către autorităţile naţionale competente;
b) Sistemul de Informaţii Schengen, denumit în continuare SIS - sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene
şi utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informaţii, în vederea menţinerii ordinii publice şi
securităţii naţionale pe teritoriile acestora;
c) copia naţională a SIS - copia completă sau parţială a bazei de date a SIS, accesibilă pentru efectuarea de căutări de
către autorităţile naţionale competente;
d) componenta naţională a SIS, denumită în continuare N.SIS - sistemul informatic constituit din SINS şi copia
naţională a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de căutări de către autorităţile române;
e) semnalare - setul de date introduse în SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse
unele măsuri, în condiţiile legii, în vederea realizării unui interes public, respectării regimului liberei circulaţii a persoanelor
şi bunurilor ori asigurării ordinii şi siguranţei publice şi prevenirii unor ameninţări la adresa securităţii naţionale;
f) semnalare de interes naţional - semnalarea introdusă de o autoritate naţională competentă în SINS;
g) semnalare de interes Schengen - semnalarea transmisă din SINS în SIS;
g1 ) semnalare naţională - semnalare de interes naţional sau semnalare de interes Schengen;
g2 ) semnalare străină - semnalarea introdusă de o autoritate a unui stat membru, altul decât România, în SIS;
(la data 14-feb-2012 Art. 2, litera G. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 37/2012 )

h) autorităţi naţionale competente - autorităţile publice române ale căror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit
art. 5 din Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de
Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen;
i) stat membru - stat care utilizează SIS;
j) tranzacţie - orice operaţie de introducere, modificare, ştergere sau consultare a datelor conţinute în N.SIS;
k) date adiţionale - datele stocate în N.SIS în legătură cu semnalările din N.SIS şi care sunt disponibile imediat după
identificarea persoanelor ca urmare a căutărilor efectuate în acest sistem;
l) informaţii suplimentare - informaţiile care nu sunt stocate în SIS, dar care sunt în legătură cu semnalările din SIS şi
care urmează să fie transmise în cadrul schimbului de informaţii suplimentare;
m) rezultat pozitiv - rezultatul obţinut în urma efectuării unei căutări în N.SIS, concretizat în identificarea unei persoane
sau a unui bun care face obiectul unei semnalări;
n) Biroul SIRENE naţional - structura specializată din cadrul MAI care asigură realizarea schimbului de informaţii
suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre;
o) Manualul SIRENE - documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de
informaţii suplimentare între statele membre;
p) controlul discret - obţinerea unor date şi informaţii referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost
introdusă o semnalare în acest scop în SINS ori în SIS, cu ocazia desfăşurării de către autorităţile române a controlului
la trecerea frontierei de stat sau altui tip de control poliţienesc ori vamal, fără ca persoanele în cauză să fie informate
despre existenţa respectivei semnalări, în scopul comunicării acestora către autoritatea care a introdus semnalarea;
q) indicator de validitate - set de informaţii ataşate unei semnalări din SIS care determină neexecutarea acţiunilor în
baza semnalării respective sau executarea unor acţiuni alternative prevăzute de lege;
r) utilizator final - personalul autorităţilor naţionale competente din cadrul MAI autorizat potrivit atribuţiilor de serviciu
să efectueze tranzacţii cu semnalările din N.SIS.
s) aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE" - aplicaţie informatică ce permite schimbul de date şi informaţii, prin intermediul
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unor câmpuri predefinite, dintre Biroul SIRENE naţional şi autorităţile naţionale competente. Aplicaţia este disponibilă pe
site-urile de Intranet ale acestor autorităţi.
(la data 14-feb-2012 Art. 2, litera R. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 37/2012 )

Art. 3
(1) Autorităţile naţionale competente din cadrul MAI sunt:
a) Poliţia Română;
b) Poliţia de Frontieră Română;
c) Jandarmeria Română;
d) Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI;
e) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare DEPABD;
f) Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare DRPCIV;
g) Direcţia Generală de Paşapoarte, denumită în continuare DGP.
(2) În cuprinsul prezentului ordin bazele de date sunt sisteme informatice pentru evidenţa diferitelor categorii de
persoane, obiecte, documente, care fac obiectul activităţilor poliţieneşti specifice şi care sunt administrate de către
structurile subordonate MAI.
(3) Pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice în legătură cu semnalările din SINS structurile din subordinea MAI
pot organiza în administrarea lor şi alte baze de date.
Art. 4
Autorităţile naţionale competente din cadrul MAI introduc în SINS următoarele tipuri de semnalări:
a) semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în
vederea extrădării;
b) semnalări cu privire la persoane dispărute;
c) semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;
d) semnalări cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete;
e) semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale;
f) semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin
care se interzice şederea pe teritoriul României.
C AP IT O LU L II:Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat
european de arestare sau în vederea extrădării
Art. 5
(1) Crearea unei semnalări naţionale cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european
de arestare sau în vederea extrădării în baza unui mandat de urmărire internaţională reprezintă introducerea unui set
de date în baza de date "Urmăriţi" de la nivelul Poliţiei Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS.
(2) Introducerea se realizează de către structura Poliţiei Române care a solicitat emiterea mandatului european de
arestare ori a mandatului de urmărire internaţională sau pe a cărei rază teritorială domiciliază persoana urmărită, de
către poliţiştii anume desemnaţi din cadrul Direcţiei de investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii criminale de la
nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
(la data 14-feb-2012 Art. 5, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 37/2012 )

Art. 6
(1) Pentru crearea unei semnalări se introduc în mod obligatoriu cel puţin următoarele date:
a) numele şi prenumele, iar atunci când este cazul, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime (alias)
ce pot fi introduse separat;
b) sexul;
c) menţiuni cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;
d) măsura de urmat.
(2) Structurile de poliţie prevăzute la art. 5 alin. (2) introduc, în măsura în care sunt disponibile, şi următoarele date cu
privire la persoana căutată: semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile, data şi locul naşterii, cetăţenia,
menţiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată, motivul semnalării, legătura cu alte semnalări, tipul
infracţiunii.
(3) La semnalarea creată în baza de date "Urmăriţi" se ataşează, ca date adiţionale, în mod obligatoriu, un fişier în
format PDF cuprinzând imaginea scanată a mandatului european de arestare şi, atunci când este disponibilă, o
traducere a mandatului european de arestare în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene.
Conform specificaţiilor SIS II-ICD-v3.0, dimensiunea maximă a fişierului cuprinzând mandatul european de arestare
scanat este de 2 MB.
(la data 14-feb-2012 Art. 6, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 37/2012 )

(4) La semnalarea creată în baza de date "Urmăriţi" se ataşează fotografia cea mai recentă şi amprentele persoanei în
cauză, dacă sunt disponibile. Conform specificaţiilor SIS II-ICD-v3.0, dimensiunea maximă a fişierului cuprinzând
fotografia este de 1 MB, iar a fişierului cuprinzând amprentele este de 3 MB.
(la data 14-feb-2012 Art. 6, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 37/2012 )

Art. 7
(1) Concomitent cu introducerea datelor prevăzute la art. 6, structurile de poliţie menţionate la art. 5 alin. (2) transmit
Biroului SIRENE naţional următoarele documente, numai în format electronic:
a) mandatul de executare a pedepsei închisorii, mandatul de arestare preventivă sau sentinţa penală de internare
medicală care a stat la baza emiterii mandatului european de arestare;
(la data 14-feb-2012 Art. 7, alin. (1), litera A. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 37/2012 )

b) sentinţa penală sau rechizitoriul, doar în cazul în care nu există descrierea faptei în mandatul european de arestare
sau mandatul de executare a pedepsei închisorii, inclusiv menţiuni privind prejudiciul, atunci când acesta este precizat;
(la data 14-feb-2012 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 37/2012 )

c) cazierul judiciar;
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d) informaţii referitoare la posibila locaţie din străinătate.
(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1) se transmit şi toate datele obţinute referitoare la zonele în care a fost semnalată
persoana, numere de telefon utilizate, mijloace de transport utilizate şi alte date care să conducă la localizarea
acesteia.
(3) Transmiterea în SIS a semnalării privind persoana căutată în vederea predării în baza unui mandat european de
arestare sau în vederea extrădării în baza unui mandat de urmărire internaţională se efectuează după validarea
acesteia de către Biroul SIRENE naţional.
(4) În situaţia în care Biroul SIRENE naţional nu validează introducerea semnalării, se contactează structura de poliţie
care a iniţiat procesul de introducere, pentru remedierea de îndată a erorilor constatate.
Art. 8
(1) Dacă pe numele aceleiaşi persoane este emis de către autorităţile judiciare din România un alt mandat european de
arestare sau mandat de urmărire internaţională, acesta se ataşează semnalării anterioare.
(2) Structura de poliţie sesizată cu privire la executarea celui de-al doilea mandat european de arestare sau mandat de
urmărire internaţională transmite structurii de poliţie care a introdus prima semnalare în sistem noul mandat european
de arestare ori noul mandat de urmărire internaţională, pentru ataşarea acestuia la semnalarea anterioară.
(3) Modificarea semnalării, prin adăugarea unuia sau a mai multor mandate europene de arestare ori mandate de
urmărire internaţională, fotografii sau amprente, se validează de către Biroul SIRENE naţional.
Art. 9
Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS referitoare la o
persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării reţine persoana în cauză, predă persoana, pe
bază de proces-verbal, poliţiştilor anume desemnaţi din cadrul Direcţiei de investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii
criminale de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi
informează Biroul SIRENE naţional, electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin transmiterea formularului
naţional de tip G prevăzut în anexa nr. 1, precum şi telefonic şi prin fax/e-mail.
(la data 14-feb-2012 Art. 9 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 37/2012 )

Art. 10
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană căutată
pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării reţine persoana în cauză, predă persoana, pe bază de procesverbal, poliţiştilor anume desemnaţi din cadrul Direcţiei de investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii criminale de la
nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi informează Biroul
SIRENE naţional, electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin transmiterea formularului naţional de tip G,
precum şi telefonic şi prin fax/e-mail.
(2) În situaţia în care utilizatorul final nu are certitudinea că s-a realizat un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare
străină, acesta poate solicita Biroului SIRENE naţional informaţii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul
semnalării, prin intermediul formularului naţional de tip M - persoane, prevăzut în anexa nr. 5. Răspunsul la solicitare se
transmite de către Biroul SIRENE naţional prin intermediul aceluiaşi tip de formular, în cel mai scurt timp, dar nu mai
târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă
scrisă.
(3) Până la primirea răspunsului prevăzut la alin. (2), utilizatorul final predă persoana care face obiectul semnalării, pe
bază de proces-verbal, poliţiştilor anume desemnaţi din cadrul Direcţiei de investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii
criminale de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti,
comunicând acest fapt, telefonic şi în scris, Biroului SIRENE naţional. Biroul SIRENE naţional transmite răspunsul
structurii din care fac parte poliţiştii care au preluat persoana care face obiectul semnalării.
(la data 14-feb-2012 Art. 10 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 37/2012 )

Art. 11
(1) Persoana care face obiectul semnalării este prezentată de către poliţiştii anume desemnaţi din cadrul Direcţiei de
investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii criminale de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene şi Direcţiei
Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 ore, procurorului delegat din
cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel competentă în executarea mandatului european de arestare sau în
procedura judiciară de extrădare, după caz.
(la data 14-feb-2012 Art. 11, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 37/2012 )

(2) Odată cu prezentarea persoanei menţionate la alin. (1) la unitatea de parchet competentă se prezintă şi cel puţin
următoarele documente:
a) semnalarea SIS, precum şi formularele A şi, eventual, M, aferente acesteia, primite de la Biroul SIRENE naţional;
(la data 14-feb-2012 Art. 11, alin. (2), litera A. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 37/2012 )

b) mandatul european de arestare, ataşat la semnalarea SINS/SIS, după operaţionalizarea Sistemului de Informaţii
Schengen din a doua generaţie;
c) fotografia persoanei în cauză, dacă este ataşată la semnalarea SINS/SIS sau există în bazele de date naţionale;
d) traducerea mandatului european de arestare în limba română, franceză sau engleză, dacă acesta este ataşat la
semnalarea SINS/SIS;
e) proces-verbal de depistare;
f) documentul de identitate sau proces-verbal de identificare.
(3) Predarea persoanei arestate autorităţilor din statul solicitant se realizează de către structurile Poliţiei Române ce au
competenţe în acest sens, în termenele stabilite potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională
în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12
(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind o
persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării, Biroul SIRENE naţional informează de îndată, în
scris, structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular naţional de tip G, utilizând
aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE".
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(la data 14-feb-2012 Art. 12, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 37/2012 )

(2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării prevăzute la alin. (1) se
efectuează prin intermediul Biroului SIRENE naţional prin utilizarea unui formular naţional de tip M - persoane.
(3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii
suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la
primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M - persoane.
(4) Preluarea persoanei arestate din străinătate se realizează de către structurile Poliţiei Române ce au competenţe în
acest sens, în termenele stabilite potrivit Legii nr. 302/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 13
(1) Semnalările privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării sunt păstrate în sistem
numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse conform legislaţiei naţionale în vigoare,
dar fără a depăşi perioada de 3 ani.
(2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structura de poliţie care a
introdus semnalarea, cu privire la ştergerea programată a semnalărilor.
(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau
extrădării poate fi prelungită de către structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea ca urmare a analizării
necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi în urma validării de către Biroul SIRENE naţional.
Art. 14
Ştergerea semnalărilor naţionale referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării
poate fi:
a) ştergere automată efectuată de SINS/SIS ca urmare a expirării duratei de valabilitate a semnalărilor, dacă nu a fost
solicitată prelungirea valabilităţii conform art. 13 alin. (3);
b) ştergere manuală a unei semnalări referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau
extrădării realizată de către structura prevăzută la art. 5 alin. (2), doar după validarea ştergerii de către Biroul SIRENE
naţional, în următoarele cazuri:
(i)după încheierea procedurilor de preluare a persoanei care a făcut obiectul semnalării;
(ii)dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a semnalării în sistem.
CAPIT OLUL III: Semnalări cu privire la persoane dispărute
Art. 15
(1) În SINS şi apoi în SIS se introduc semnalări privind următoarele categorii de persoane dispărute:
a) persoane dispărute care trebuie localizate;
b) persoane dispărute care după localizare trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare;
c) minori sau persoane puse sub interdicţie care după localizare trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali.
(2) Semnalările introduse în SINS şi SIS trebuie să indice din ce categorie, dintre cele menţionate mai sus, face parte
persoana dispărută.
Art. 16
(1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 15 reprezintă inserarea unui set de date în baza de date "Urmăriţi" de
la nivelul Poliţiei Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS.
(2) Introducerea se realizează de personalul anume desemnat din cadrul Direcţiei de investigaţii criminale, serviciilor de
investigaţii criminale de la nivelul inspectoratelor judeţene de poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, precum şi din cadrul serviciilor de investigaţii criminale de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.
(la data 14-feb-2012 Art. 16, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 11. din Ordinul 37/2012 )

(3) Cu ocazia introducerii semnalării structura Poliţiei Române menţionează dacă semnalarea este de interes Schengen
sau este doar de interes naţional, cu excepţia semnalărilor referitoare la categoriile de persoane prevăzute la art. 15
alin. (1) lit. c), care se preiau automat în SINS şi în SIS, la momentul implementării în baza de date "Urmăriţi".
(4) Pentru crearea unei semnalări este nevoie de introducerea a cel puţin următoarelor date:
a) nume şi prenume, iar atunci când este cazul, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime (alias) ce
pot fi introduse separat;
b) sexul;
c) menţiuni cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;
d) măsura de urmat.
(5) O fotografie recentă şi amprentele digitale ale persoanei se ataşează la semnalare, în cazul în care acestea sunt
disponibile. În situaţia în care persoana dispărută este minoră, transmiterea fotografiei este obligatorie, în lipsa acesteia
se transmite Biroului SIRENE naţional portretul vorbit al minorului.
Art. 17
În vederea efectuării schimbului de informaţii suplimentare, se transmit către Biroul SIRENE naţional, printr-un formular
naţional de tip M - persoane, următoarele informaţii, dacă acestea sunt disponibile:
a) date privind dispariţia, cum ar fi locul, data şi ora dispariţiei sau circumstanţele dispariţiei;
b) elemente privind descrierea persoanei dispărute, cum ar fi vârsta, înălţimea, culoarea pielii, culoarea părului, culoarea
ochilor, semne particulare - piercing, amputări, tatuaje sau cicatrice, particularităţi psihologice - predispus la suicid, boli
mintale sau comportament agresiv, dacă urmează un tratament medical, hainele purtate în momentul dispariţiei,
fotografia;
c) persoane care pot însoţi persoana dispărută.
Art. 18
Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS referitoare la o
persoană dispărută contactează structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, informează electronic Biroul
SIRENE naţional, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin transmiterea formularului naţional de tip G, şi
realizează activităţile prevăzute la art. 20.
(la data 14-feb-2012 Art. 18 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Ordinul 37/2012 )

Art. 19
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană dispărută
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ia toate măsurile, potrivit legislaţiei naţionale, în vederea realizării scopului semnalării, informează în regim de urgenţă
Biroul SIRENE naţional, electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin transmiterea formularului naţional de
tip G, şi realizează activităţile prevăzute la art. 20.
(la data 14-feb-2012 Art. 19, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 37/2012 )

(2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii
suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării necesare realizării scopului semnalării. Răspunsul la
solicitare se transmite de către Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip M - persoane.
Art. 20
După stabilirea cu certitudine a identităţii persoanei, utilizatorul final realizează următoarele activităţi:
a) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. a) - persoane dispărute care trebuie
localizate (adulţi sănătoşi), după informarea acesteia despre faptul că face obiectul unei semnalări în SINS/SIS, i se
cere consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către biroul SIRENE din
statul membru solicitant şi i se permite continuarea deplasării. În lipsa consimţământului, biroul SIRENE al statului
membru solicitant va li informat doar despre localizarea persoanei. Consimţământul persoanei va fi luat prin intermediul
formularului prevăzut în anexa nr. 9. În cazul în care persoana nu ştie să scrie, formularul este completat de către
utilizatorul final, pe baza datelor obţinute de la aceasta. În cazul refuzului persoanei de a completa declaraţia cu privire
la comunicarea adresei la care locuieşte, utilizatorul final va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna
informaţiile privind localizarea persoanei. Datele cu privire la adresa persoanei căutate vor fi luate din documentele de
identitate prezentate, precum şi din declaraţia persoanei. Biroul SIRENE naţional este informat despre realizarea
rezultatului pozitiv, prin intermediul unui formular naţional de tip G;
b) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b) - persoane dispărute care după localizare
trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare, după identificare, utilizatorul final anunţă serviciile medicale de urgenţă
pentru asigurarea asistenţei de specialitate până la internarea, la recomandarea direcţiei de sănătate publică judeţene
sau a municipiului Bucureşti, într-o instituţie ori unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat.
Structura care a obţinut rezultatul pozitiv informează Biroul SIRENE naţional prin intermediul unui formular naţional de
tip G;
c) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori sau persoane puse sub interdicţie
care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali, după identificare, la propunerea direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul municipiului Bucureşti pe al cărui teritoriu a fost
localizată persoana în cauză, minorul este plasat în regim de urgenţă într-un serviciu destinat protecţiei speciale a
copilului separat de părinţii săi, temporar sau definitiv, în condiţiile legii, respectiv persoana pusă sub interdicţie este
admisă într-un centru rezidenţial destinat persoanei adulte. Structura care a obţinut rezultatul pozitiv informează Biroul
SIRENE naţional prin intermediul unui formular naţional de tip G.
(la data 14-feb-2012 Art. 20 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 14. din Ordinul 37/2012 )

Art. 21
(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind o
persoană dispărută, Biroul SIRENE naţional informează de îndată, prin intermediul unui formular naţional de tip G,
structura Politiei Române care a introdus semnalarea.
(2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării se efectuează prin
intermediul Biroului SIRENE naţional, prin utilizarea unui formular naţional de tip M - persoane.
(3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii
suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la
primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M - persoane.
(4) Biroul SIRENE naţional poate acorda asistenţă în ceea ce priveşte schimbul de date/informaţii referitoare la
activităţile de preluare a persoanelor dispărute.
(5) În cazul în care, în urma realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare referitoare la o persoană care face parte din
categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori, utilizatorul final constată că persoana în cauză a devenit majoră,
va informa de îndată Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip H, prevăzut în anexa nr. 2, iar
apoi va aplica măsurile prevăzute la art. 20 lit. a).
(la data 14-feb-2012 Art. 21, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 15. din Ordinul 37/2012 )

(6) În cazul în care, în urma realizării unui rezultat pozitiv în străinătate la o semnalare naţională referitoare la o
persoană care face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori, care era majoră la data rezultatului
pozitiv, Biroul SIRENE naţional informează structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, prin intermediul unui
formular naţional de tip H, despre modificarea apărută şi solicită ştergerea semnalării, în cel mai scurt timp, dar nu mai
târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă
scrisă.
Art. 22
(1) Semnalările cu privire la persoane dispărute sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării
scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 3 ani.
(2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către Biroul SIRENE naţional şi
structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări.
(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele dispărute poate fi prelungită de către structura de poliţie
care a introdus semnalarea ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării
referitoare la expirarea valabilităţii semnalării.
Art. 23
Ştergerea unei semnalări privind persoane dispărute se realizează:
a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea
valabilităţii potrivit art. 22 alin. (3);
b) manual, de către structura Poliţiei Române prevăzută la art. 16 alin. (2), în următoarele situaţii:
(i)după localizarea persoanelor dispărute prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a);
(ii)după internarea/plasarea sub protecţie, pentru persoanele dispărute prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c).
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C AP IT O LU L IV: Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură
judiciară
Art. 24
Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară se introduc în SINS/SIS
pentru următoarele categorii de persoane:
a) martori;
b) persoane căutate pentru a fi citate în vederea prezentării în faţa autorităţilor judiciare pentru a da declaraţii în
legătură cu faptele pentru care sunt cercetate în cadrul unui proces penal;
c) persoane cărora urmează să li se comunice o hotărâre judecătorească sau alte documente privind activităţile din
cadrul unui proces penal în care sunt cercetate;
d) persoane căutate în vederea executării unei măsuri educative care implică privarea de libertate.
Art. 25
(1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 24 reprezintă inserarea unui set de date în baza de date eSIF de la
nivelul Poliţiei de Frontieră Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS.
(2) Introducerea semnalărilor se realizează de către Centrul Operaţional de Coordonare din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră, denumit în continuare COC-IGPF.
(3) COC-IGPF primeşte solicitări scrise pentru introducerea acestor semnalări şi din partea organelor de urmărire
penală din cadrul altor autorităţi publice, precum şi din partea instanţelor de judecată. Semnalările se introduc în termen
de 24 de ore de la primirea solicitării. COC-IGPF cooperează cu autorităţile solicitante în vederea stabilirii exactităţii şi
actualităţii datelor cuprinse în semnalare.
(3 1 ) În situaţia în care cererea de introducere a semnalărilor prevăzute Sa art. 24 nu conţine datele minime şi
obligatorii prevăzute la art. 6 alin. (1), iar acestea nu au putut fi obţinute cu ocazia activităţilor derulate în cadrul
cooperării cu autorităţile solicitante în vederea stabilirii exactităţii şi actualităţii datelor cuprinse în semnalare, COC-IGPF
va remite solicitarea de introducere a semnalării autorităţii solicitante, fără a proceda la introducerea acesteia în baza
de date prevăzută la alin. (1).
(la data 14-feb-2012 Art. 25, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 16. din Ordinul 37/2012 )

(4) Fotografiile şi amprentele digitale ale persoanei se adaugă la semnalare, în cazul în care sunt disponibile.
Art. 26
Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS referitoare la o
persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară contactează COC-IGPF şi informează Biroul SIRENE
naţional, electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin formularul naţional de tip G.
(la data 14-feb-2012 Art. 26 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 17. din Ordinul 37/2012 )

Art. 27
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană căutată în
vederea participării la o procedură judiciară ia toate măsurile, potrivit legislaţiei naţionale, în vederea realizării scopului
semnalării, precum şi măsuri de informare în regim de urgenţă a Biroului SIRENE naţional, electronic, utilizând aplicaţia
"Formulare SIS/SIRENE", prin intermediul formularului naţional de tip G.
(la data 14-feb-2012 Art. 27, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 18. din Ordinul 37/2012 )

(2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii
suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul
SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip M - persoane, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de
8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă.
Art. 28
(1) După stabilirea cu certitudine a identităţii persoanei, utilizatorul final aduce la cunoştinţa persoanei că este căutată
în vederea participării la o procedură judiciară şi obţine informaţiile referitoare la adresa unde locuieşte sau la care
poate fi citată, în conformitate cu legislaţia naţională.
(2) Persoanei i se ia o declaraţie scrisă, utilizându-se formularul prevăzut în anexa nr. 9, din care să rezulte aspectele
menţionate la alin. (1). În cazul persoanei prevăzute la art. 24 lit. a)-c) care refuză să completeze declaraţia cu privire
la comunicarea adresei la care locuieşte, utilizatorul final va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna
informaţiile privind localizarea persoanei respective. Datele cu privire la adresa persoanei căutate vor fi luate din
documentele de identitate prezentate, precum şi din declaraţia persoanei. Pentru transmiterea informaţiilor referitoare
la localizarea persoanei în cauză către Biroul SIRENE naţional nu este necesar consimţământul persoanei. După
obţinerea acestor informaţii, persoanei respective i se permite continuarea deplasării.
(la data 14-feb-2012 Art. 28, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 19. din Ordinul 37/2012 )

(3) În cazul în care utilizatorul final obţine un rezultat pozitiv la o semnalare naţională privind o persoană din categoria
prevăzută la art. 24 lit. d), acesta reţine persoana şi contactează cea mai apropiată unitate de poliţie în vederea punerii
în aplicare a măsurii educative care implică privarea de libertate.
(la data 14-feb-2012 Art. 28, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 20. din Ordinul 37/2012 )

Art. 29
(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind o
persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară, Biroul SIRENE naţional informează de îndată COCIGPF, prin intermediul unui formular naţional de tip G.
(2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării se efectuează prin
intermediul Biroului SIRENE naţional, prin utilizarea unui formular naţional de tip M - persoane.
(3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii
suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la
primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M - persoane.
Art. 30
(1) Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară sunt păstrate în SINS/SIS
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numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 3 ani.
(2) Înainte de îndeplinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structura prevăzută la art.
25 alin. (2), cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări.
(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară
poate fi prelungită de către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în
SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea valabilităţii semnalării.
(4) Dacă semnalările au fost introduse la solicitarea organelor de urmărire penală din cadrul altor autorităţi publice sau
a instanţelor de judecată, structura prevăzută la art. 25 alin. (2) cooperează cu acestea în vederea stabilirii necesităţii
prelungirii valabilităţii semnalărilor.
Art. 31
Ştergerea unei semnalări privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară se realizează:
a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea
valabilităţii potrivit art. 30 alin. (3).
b) manual, de către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), în următoarele situaţii:
(i)la obţinerea unui rezultat pozitiv;
(ii)în cazurile în care au dispărut motivele care au determinat introducerea semnalării.
CAPIT OLUL V: Semnalări cu privire la persoane şi bunuri, în scopul realizării unor controale discrete
Art. 32
(1) Introducerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri, în scopul realizării unor controale discrete, al căror
obiectiv îl reprezintă prevenirea şi combaterea faptelor penale, altele decât cele de natură a aduce atingere securităţii
naţionale, reprezintă inserarea unui set de date în baza de date eSIF de la nivelul Poliţiei de Frontieră Române de către
COC-IGPF sau în baza de date "Supraveghere Operativ-Informativă" (SOI) de la nivelul Poliţiei Române de către
structurile operative anume desemnate şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS.
(2) Introducerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri în scopul realizării unor controale discrete, al căror scop
îl reprezintă prevenirea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, reprezintă inserarea unui set de date în baza de
date SOI de la nivelul Poliţiei Române de către Biroul SIRENE naţional, la solicitarea organelor de stat cu atribuţii în
domeniul siguranţei naţionale, şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS.
(3) Introducerea unei semnalări la solicitarea unei alte structuri se realizează în termen de 24 de ore de la primirea
solicitării. Structura care introduce semnalarea cooperează cu structura solicitantă în vederea stabilirii exactităţii şi
actualităţii datelor cuprinse în semnalare.
(4) În situaţia în care cererea de introducere a semnalărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) nu conţine datele minime şi
obligatorii prevăzute la art. 6 alin. (1), iar acestea nu au putut fi obţinute cu ocazia activităţilor derulate în cadrul
cooperării prevăzute la alin. (3), COC-IGPF, structurile operative anume desemnate şi Biroul SIRENE naţional, după
caz, vor remite solicitarea de introducere a semnalării autorităţii solicitante, fără a proceda la introducerea acesteia în
bazele de date prevăzute la alin. (1).
(la data 14-feb-2012 Art. 32, alin. (3) din capitolul V completat de Art. I, punctul 21. din Ordinul 37/2012 )

Art. 33
Categoriile care pot face obiectul tipului de semnalare prevăzut la art. 32 sunt persoanele, vehiculele, ambarcaţiunile,
aeronavele şi containerele.
Art. 34
(1) Controlul discret are ca scop obţinerea de date şi informaţii privind:
a) faptul că a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul;
b) locul, data sau motivul verificării;
c) ruta şi destinaţia călătoriei;
d) persoanele care însoţesc persoanele în cauză sau ocupanţii vehiculului, ai ambarcaţiunii sau aeronavei despre care
se poate presupune pe baza unui temei raţional că sunt asociate cu persoanele în cauză;
e) vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul;
f) bunurile transportate;
g) împrejurările în care a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul.
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se obţin în mod legendat.
Art. 35
(1) La solicitarea organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, Biroul SIRENE naţional întreprinde
demersuri necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalările în scopul efectuării de controale
discrete introduse de alte state membre, dacă efectuarea acestui control nu este compatibilă cu legislaţia naţională, cu
obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională sau cu interesul naţional. Acest
indicator poate fi ridicat de către Biroul SIRENE naţional, la solicitarea autorităţilor competente ale statului membru
solicitant, după consultarea prealabilă a organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.
(2) La solicitarea unui birou SIRENE dintr-un stat membru Schengen, Biroul SIRENE naţional adaugă un indicator de
validitate la o semnalare de tipul celor prevăzute la art. 32 alin. (1) şi (2) şi informează de îndată structura solicitantă.
Art. 36
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională prevăzută la art. 32 informează
electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin intermediul formularului naţional de tip G, Biroul SIRENE
naţional.
(2) Se culeg şi se transmit maximum de date/informaţii ce pot fi obţinute, dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (1),
fără a periclita caracterul discret al activităţii După obţinerea acestor informaţii sau a unei părţi dintre acestea, se
permite continuarea deplasării persoanei care face obiectul unei semnalări în scopul realizării controlului discret sau a
persoanei ce deţine bunul care face obiectul semnalării introduse în acest scop.
(la data 14-feb-2012 Art. 36 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 22. din Ordinul 37/2012 )

Art. 37
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină introdusă în scopul realizării unor
controale discrete ia toate măsurile pentru a culege şi transmite maximum de date/informaţii ce pot fi obţinute, dintre
cele prevăzute la art. 34 alin. (1), fără a periclita caracterul discret al activităţii.
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(2) După realizarea unui rezultat pozitiv, utilizatorul final informează în regim de urgenţă Biroul SIRENE naţional,
electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin intermediul formularului naţional de tip G, şi transmite
informaţiile obţinute în urma controlului discret.
(la data 14-feb-2012 Art. 37, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 23. din Ordinul 37/2012 )

Art. 38
(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională introdusă în
scopul realizării unor controale discrete, Biroul SIRENE naţional informează de îndată, în scris, autorităţile care au
introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular naţional de tip G.
(2) În cazul semnalărilor introduse conform art. 32 alin. (2), Biroul SIRENE naţional informează organele de stat cu
atribuţii în domeniul siguranţei naţionale care au solicitat introducerea semnalării.
Art. 39
(1) Semnalările cu privire la persoane sau bunuri, introduse în scopul realizării unor controale discrete, sunt păstrate în
SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada
de un an pentru persoane şi 5 ani pentru bunuri.
(2) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate a semnalărilor, SINS/SIS generează automat notificări către
structurile prevăzute de art. 32, cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări.
(3) Perioada de valabilitate a acestor semnalări poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 32 alin. (1) şi
(2), ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea
valabilităţii.
Art. 40
Ştergerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri, introduse în scopul realizării unor controale discrete, se
realizează:
a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate, dacă nu a fost solicitată prelungirea acesteia potrivit
art. 39 alin. (3);
b) manual, de către structurile prevăzute la art. 32 alin. (1) şi (2), în următoarele situaţii:
(i)după realizarea scopului pentru care au fost introduse;
(ii)dacă motivul introducerii nu mai există.
CAPIT OLUL VI: Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul
procedurilor penale
Art. 41
(1) Categoriile de bunuri care pot face obiectul semnalărilor privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca
probe în cursul procedurilor penale sunt următoarele:
a) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 centimetri cubi, ambarcaţiuni şi aeronave;
b) remorci cu o greutate care depăşeşte 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare
exterioare şi containere;
c) arme de foc;
d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute;
e) documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere,
documentelor care atestă şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul României, şi documentelor de călătorie furate,
însuşite ilegal, pierdute sau anulate;
f) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate;
g) bancnote;
h) valori mobiliare şi mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărţi de credit, obligaţiuni şi acţiuni, care au fost furate, însuşite
ilegal, pierdute sau anulate.
(2) De asemenea, semnalări privind categoriile de bunuri prevăzute la alin. (1) pot fi introduse în SINS/SIS şi în situaţiile
în care acestea sunt înmatriculate/înregistrate/emise în alte state decât România.
Art. 42
Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 41 alin. (1) reprezintă inserarea unui set de informaţii în SINS/SIS necesare
identificării bunului, în funcţie de categoria din care face parte, din următoarele baze de date:
a) bazele de date "Obiecte", "Furt-auto" şi "RNA" de la nivelul Poliţiei Române şi baza de date eSIF de la nivelul Poliţiei
de Frontieră Române, pentru bunurile furate ori folosite în mod fraudulos;
b) bazele de date administrate de autorităţile care le-au emis, respectiv Sistemul naţional informatic de evidenţă a
paşapoartelor simple la nivelul DGP, Sistemul Informatic Naţional de Evidenţă a Permiselor de Conducere şi a
Vehiculelor Înmatriculate (EVA) la nivelul DRPCIV, Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei (SNIEP) la
nivelul DEPABD şi Sistemul Informatic de Management al Străinilor (SIMS) la nivelul ORI, pentru bunurile prevăzute la
art. 41 alin. (1) lit. d)-f) declarate pierdute sau notificate emitentului de către orice autoritate publică naţională ca fiind
pierdute ori cele anulate fără a fi făcute inutilizabile printr-o acţiune mecanică;
c) bazele de date administrate de autorităţile care le-au emis, respectiv Sistemul naţional informatic de evidenţă a
paşapoartelor simple la nivelul DGP, EVA la nivelul DRPCIV, SNIEP la nivelul DEPABD şi SIMS la nivelul ORI, pentru
bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. d)-f) notificate emitentului de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale
României ca fiind declarate pierdute ori furate în străinătate.
(la data 14-feb-2012 Art. 42 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 24. din Ordinul 37/2012 )

Art. 43
Competenţa introducerii semnalărilor aparţine:
a) pentru Poliţia Română, structurilor de investigaţii criminale şi structurilor de arme, explozivi şi substanţe periculoase
de la nivel central şi teritorial până la nivelul poliţiilor orăşeneşti;
(la data 14-feb-2012 Art. 43, litera A. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 25. din Ordinul 37/2012 )

b) pentru Poliţia de Frontieră Română, COC-IGPF;
c) pentru autorităţile prevăzute la art. 42 lit. b) şi c), instituţiilor în cauză, doar la nivel central.
(la data 14-feb-2012 Art. 43, litera C. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 25. din Ordinul 37/2012 )
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Art. 44
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS referitoare
la bunurile prevăzute la art. 41 indisponibilizează sau ridică bunul în conformitate cu legislaţia naţională, în vederea
confiscării sau a folosirii ca probă în cadrul unei proceduri penale, contactează structura care a introdus semnalarea şi
informează electronic Biroul SIRENE naţional, utilizând aplicaţia Formulare "SIS/SIRENE", prin intermediul formularului
naţional de tip G.
(2) După indisponibilizarea sau ridicarea bunului în conformitate cu legislaţia naţională, utilizatorul final care obţine un
rezultat pozitiv predă bunul pe bază de proces-verbal poliţiştilor anume desemnaţi din cadrul structurilor specializate, în
funcţie de natura bunului semnalat, care vor aplica măsuri legale.
(3) În cazul unui rezultat pozitiv la o semnalare naţională introdusă de către autorităţile prevăzute la art. 42 lit. b),
documentele identificate sunt transmise autorităţilor emitente ale acestora, care vor notifica structura care a introdus
semnalarea în vederea ştergerii acesteia. Dacă documentul identificat este reţinut pentru a fi folosit ca probă într-o
procedură judiciară penală legată de folosirea documentului respectiv, se vor comunica autorităţii care a introdus
semnalarea respectivă informaţiile necesare în vederea ştergerii semnalării, cu menţionarea motivului pentru care
documentul a fost reţinut la unitatea utilizatorului care a identificat documentul.
(la data 14-feb-2012 Art. 44 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 26. din Ordinul 37/2012 )

Art. 45
(1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la bunurile prevăzute la
art. 41 indisponibilizează sau ridică bunul în conformitate cu legislaţia naţională, în vederea confiscării sau a folosirii ca
probă în cadrul unei proceduri penale, şi informează, în regim de urgenţă, Biroul SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/email, prin intermediul formularului naţional de tip G.
(2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii
suplimentare cu privire la bunul semnalat, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea acestuia.
Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip P,
prevăzut în anexa nr. 8, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) şi b), şi prin intermediul unui formular
naţional de tip M - bunuri, prevăzut în anexa nr. 5, pentru celelalte categorii de bunuri prevăzute la art. 41.
(3) După indisponibilizarea sau ridicarea bunului în conformitate cu legislaţia naţională, utilizatorul final care obţine un
rezultat pozitiv predă bunul pe bază de proces-verbal poliţiştilor anume desemnaţi din cadrul structurilor specializate, în
funcţie de natura bunului semnalat, care vor aplica măsuri legale.
(4) În cazul unui rezultat pozitiv la o semnalare străină privind un vehicul, utilizatorul final îl va putea prelua în vederea
indisponibilizării la sediul unităţii de poliţie doar în cazul deschiderii unui dosar penal sau dacă acesta face obiectul unei
cereri de asistenţă judiciară internaţională în materie penală, transmisă autorităţilor române sub forma comisiei
rogatorii sau ordinului de indisponibilizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004, republicată. În toate
celelalte cazuri, vehiculul este lăsat persoanei în posesia căreia a fost identificat.
(5) În cazul unui rezultat pozitiv privind semnalările străine referitoare la documente, structura centrală din care face
parte utilizatorul final, după realizarea schimbului de informaţii, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, cu autoritatea
străină care a introdus semnalarea, va transmite documentul identificat reprezentanţei diplomatice a statului emitent în
România.
(6) În cazul unui rezultat pozitiv privind semnalările străine referitoare la documentele eliberate de autorităţile naţionale
competente române, după schimbul de informaţii suplimentare, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, cu autoritatea
străină care a introdus semnalarea, documentele identificate sunt transmise structurilor emitente ale documentelor
respective, cu excepţia cazurilor în care documentul este solicitat de către autoritatea străină care a introdus
semnalarea cu privire la acel document, în vederea folosirii ca probă în cursul unei proceduri judiciare penale. Biroul
SIRENE naţional va notifica, prin canale specifice, Biroul SIRENE al statului emitent al semnalării în vederea ştergerii
acesteia, deoarece scopul pentru care a fost introdusă semnalarea a fost realizat.
(7) În cazul în care, în urma schimbului de informaţii suplimentare dintre Biroul SIRENE naţional şi Biroul SIRENE al
statului care a introdus semnalarea referitoare la documentele eliberate de autorităţile competente, se stabileşte că
utilizatorul final nu trebuie să dispună măsurile necesare în vederea confiscării ori ridicării documentului potrivit legislaţiei
penale sau procesual penale, acesta poate fi lăsat în posesia titularului, numai dacă nu a fost deja anulat de către
autoritatea emitentă, la momentul declarării pierderii sau furtului.
(8) În cazul colantelor de viză/permiselor de şedere false/falsificate aplicate într-un document de călătorie valabil,
utilizatorul final va anula colantul de viză/permisul de şedere fals/falsificat, va restitui documentul de călătorie titularului
şi îi va întrerupe călătoria. În acest caz se va anunţa Biroul SIRENE naţional cu privire la obţinerea unui rezultat pozitiv,
electronic, utilizând aplicaţia "Formulare SIS/SIRENE", prin intermediul formularului naţional de tip G.
(9) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la bunurile prevăzute la
art. 41 alin. (1) lit. a), b), e) şi f), în cursul unei proceduri de emitere a unui act administrativ, întrerupe procedura de
emitere a acestui act şi înaintează de urgenţă toate documentele aferente acestei operaţiuni unităţii de poliţie
competente, care procedează potrivit alin. (1).
(la data 14-feb-2012 Art. 45, alin. (2) din capitolul VI completat de Art. I, punctul 27. din Ordinul 37/2012 )

Art. 46
(1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind bunurile
prevăzute la art. 41, Biroul SIRENE naţional informează de îndată structura care a introdus semnalarea, prin
transmiterea unui formular naţional de tip G.
(2) Prin formularul menţionat la alin. (1), Biroul SIRENE naţional poate solicita structurii care a introdus semnalarea
informaţii suplimentare cu privire la bunul semnalat, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea
acestuia. Răspunsul la solicitare se transmite de către structura care a introdus semnalarea, prin intermediul unui
formular naţional de tip P, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) şi b), şi prin intermediul unui formular
naţional de tip M - bunuri, pentru celelalte categorii de bunuri prevăzute la art. 41.
(3) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la bunul ce face obiectul semnalării, altul decât cel realizat în caz de
rezultat pozitiv, se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE naţional, prin utilizarea formularului naţional de tip M.
(4) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii
suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la
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primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M sau de tip P, după caz.
Art. 47
(1) Semnalările cu privire la bunurile prevăzute la art. 41 sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară
realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 10 ani.
(2) Înainte de împlinirea termenului de 10 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute la art.
43, cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări.
(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor bunurile prevăzute la art. 41 poate fi prelungită de către structurile
prevăzute la art. 43, ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la
expirarea valabilităţii semnalării.
Art. 48
Ştergerea unei semnalări privind bunurile prevăzute la art. 41 se realizează:
a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea
valabilităţii potrivit art. 47 alin. (3);
b) manual, de către structurile prevăzute la art. 43, în următoarele situaţii:
(i)după realizarea scopului pentru care a fost introdusă;
(ii) dacă motivul introducerii semnalării nu mai există.
C AP IT O LU L VII:Semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau
în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României
Art. 49
(1) Introducerea semnalărilor privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul
executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, reprezintă inserarea unui set de informaţii în
bazele de date specifice SIMS de la nivelul ORI şi eSIF de la nivelul Poliţiei de Frontieră Române şi transmiterea acestora
în SINS şi apoi în SIS.
(2) Introducerea semnalării are la bază decizia sau actul administrativ emis de către autorităţile abilitate conform
legislaţiei naţionale prin care s-a dispus măsura de nepermitere a intrării sau şederii pe teritoriul naţional sau spaţiul
Schengen.
Art. 50
(1) Competenţa pentru introducerea unei semnalări prevăzute la art. 49 aparţine structurilor de specialitate centrale şi
teritoriale ale ORI, respectiv COC-IGPF.
(la data 14-feb-2012 Art. 50, alin. (1) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 28. din Ordinul 37/2012 )

(2) Anterior eliberării unui permis de şedere sau a unei vize unui străin, structurile menţionate la alin. (1) verifică
obligatoriu dacă acesta face obiectul unei semnalări în SIS emise de un stat membru.
Art. 51
(1) În cazul realizării unui rezultat pozitiv ca urmare a verificării prevăzute la art. 50 alin. (2), structurile menţionate
declanşează procedura de consultare cu statul emitent al semnalării prin intermediul Biroului SIRENE naţional, folosind
un formular naţional de tip N, prevăzut la anexa nr. 6. Dacă în urma acestei proceduri se menţine decizia de acordare a
permisului de şedere sau a vizei, se transmite o informare Biroului SIRENE naţional, care solicită statului emitent al
semnalării ştergerea acesteia.
(2) Regula prevăzută la alin. (1) este aplicabilă şi în sens invers, cu menţiunea că semnalarea cu privire la străin poate
fi păstrată la nivelul SINS.
(3) Dacă în termen de 30 de zile de la trimiterea formularului menţionat la alin. (1) nu se primeşte un răspuns,
structura competentă eliberează străinului permisul de şedere sau viza şi informează Biroul SIRENE naţional despre
aceasta.
(4) În cazul în care, ulterior introducerii unei semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului
român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, se constată existenţa
unui permis de şedere ori a unei vize, ORI declanşează procedura de consultare cu statul care a eliberat permisul de
şedere sau viza, prin Biroul SIRENE naţional, folosind un formular naţional de tip O, prevăzut în anexa nr. 7.
Semnalarea rămâne în SINS în cazul în care statul care a eliberat permisul de şedere sau viza nu ia măsuri de retragere
a acestuia/acesteia, structura emitentă a semnalării având obligaţia ştergerii acesteia din SIS. Consultarea prin
intermediul birourilor SIRENE, utilizând formularul naţional de tip O, are loc şi dacă se descoperă ulterior că titularul face
obiectul unei semnalări privind interdicţia de intrare sau de şedere introduse în SIS.
(la data 14-feb-2012 Art. 51, alin. (4) din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 29. din Ordinul 37/2012 )

(5) În cazul în care structurile din subordinea MAI obţin un rezultat pozitiv la o semnalare străină privind un străin care
este titularul unui permis de şedere sau al unei vize eliberat(ă) de unul dintre statele membre, acestea informează atât
statul membru care a eliberat permisul de şedere, cât şi statul membru care a emis semnalarea, prin intermediul
Biroului SIRENE naţional, utilizând formularul naţional de tip H, solicitând declanşarea procedurii de consultare între
birourile SIRENE ale celor două state în cauză. În această situaţie se permite tranzitul pe teritoriul României pentru a
putea ajunge pe teritoriul statului membru care a eliberat permisul de şedere sau viza, în conformitate cu art. 5 alin.
(4) lit. (a) din Codul Frontierelor Schengen.
Art. 52
Structurile competente pot primi şi transmite, prin orice mijloc care lasă urmă scrisă, prin intermediul Biroului SIRENE
naţional, informaţii cu privire la tipul şi motivul deciziei, autoritatea care a luat decizia, data deciziei, data notificării
deciziei (data la care decizia a fost emisă), data executării, termenul-limită al deciziei sau durata de valabilitate a
acesteia.
Art. 53
(1) Cu ocazia controlului efectuat la trecerea frontierei, structurile competente ale Poliţiei de Frontieră Române care
obţin un rezultat pozitiv cu privire la un străin pentru care a fost emisă o semnalare prevăzută la art. 49 refuză intrarea
acestuia pe teritoriul naţional, indiferent de statul emitent al semnalării.
(2) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS referitoare
la un străin ia măsuri pentru verificarea identităţii şi legalităţii şederii străinului pe teritoriul naţional, pentru informarea în
regim de urgenţă a Biroului SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin utilizarea formularului naţional de tip G, iar
străinul, dacă este cazul, va fi predat structurii competente, ORI sau formaţiunilor teritoriale ale acestuia.
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(3) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină introdusă în sistem referitoare la un
străin ia măsuri pentru verificarea identităţii şi legalităţii şederii străinului pe teritoriul naţional, pentru informarea în regim
de urgenţă a Biroului SIRENE naţional, telefonic şi prin utilizarea formularului naţional de tip G, iar străinul, dacă este
cazul, va fi predat structurii competente, ORI sau formaţiunilor teritoriale ale acestuia.
(4) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la identitatea străinului, semnalare sau alte informaţii se efectuează
prin Biroul SIRENE naţional, prin utilizarea formularului naţional de tip M.
Art. 54
(1) În conformitate cu art. 5 alin. (4) lit. (c) din Codul Frontierelor Schengen, structura competentă din cadrul Poliţiei
de Frontieră Române poate deroga de la principiul nepermiterii intrării pe teritoriul naţional în cazul unei persoane care
face obiectul unei semnalări privind interdicţia de intrare, din motive umanitare, de interes naţional sau în temeiul unor
obligaţii internaţionale.
(2) Structura competentă din cadrul Poliţiei de Frontieră Române informează imediat Biroul SIRENE naţional despre
această situaţie, utilizând formularul naţional de tip H.
(3) La solicitarea structurii din cadrul Poliţiei de Frontieră Române care a autorizat intrarea în România, Biroul SIRENE
naţional informează biroul SIRENE din statul membru semnalant.
Art. 55
În cazul realizării unui rezultat pozitiv cu privire la un străin care se bucură de prevederile Directivei 2004/38/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor
membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 şi de
abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE şi 93/96/CEE, se aplică următoarele reguli speciale:
a) la solicitarea utilizatorului final care a realizat rezultatul pozitiv, Biroul SIRENE naţional contactează imediat biroul
SIRENE din statul membru semnalant, în vederea obţinerii informaţiilor necesare pentru stabilirea acţiunii de urmat;
b) Biroul SIRENE naţional informează biroul SIRENE din statul membru emitent al semnalării cu privire la rezultatul
acţiunii urmate.
Art. 56
(1) Semnalările privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri
prin care se interzice şederea pe teritoriul României, sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară
realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 3 ani.
(2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute la art.
50 alin. (1) cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări.
(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind străinii poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 50 alin.
(1) ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea
valabilităţii semnalării.
Art. 57
Ştergerea semnalărilor se realizează:
a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea
valabilităţii conform art. 56 alin. (3);
b) manual, de către structura prevăzută la art. 49 alin. (1), în următoarele situaţii:
(i)după revocarea deciziei prin care s-a dispus măsura administrativă de nepermitere a intrării/şederii pe teritoriul
naţional;
(ii)în cazul dobândirii cetăţeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.
CAPIT OLUL VIII: Dreptul de acces la informaţiile din SINS/SIS
Art. 58
(1) În contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/SIS, persoana fizică interesată se poate adresa Biroului
SIRENE naţional cu o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, având ataşată dovada identităţii.
(2) Cererea menţionată la alin. (1) se poate depune atât la Biroul SIRENE naţional, cât şi la orice operator din cadrul
MAI ori structură teritorială a acestuia, care transmite cererea către Biroul SIRENE naţional în termen de 5 zile de la
data primirii acesteia.
(3) Pentru a comunica solicitantului informaţii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS/SIS, Biroul
SIRENE naţional solicită acordul structurilor din subordinea MAI care au introdus semnalările în cauză, prin utilizarea unui
formular naţional de tip K, prevăzut în anexa nr. 4.
(4) Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE naţional, prin
intermediul aceluiaşi formular naţional. Formularul şi termenul prevăzut de 20 de zile se aplică şi în cazul solicitărilor
primite din partea altor state membre prin birourile SIRENE.
(5) Biroul SIRENE naţional răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data
primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale, şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de
90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare şi ştergere a datelor personale.
(6) Biroul SIRENE naţional transmite răspunsul persoanei vizate, în scris, la adresa indicată de aceasta prin scrisoare
recomandată sau la o adresă de poştă electronică, dacă aceasta a solicitat acest lucru în mod expres.
(7) Persoanei vizate nu îi sunt comunicate informaţiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în SINS/SIS atât
timp cât acest lucru este indispensabil pentru realizarea acţiunilor în baza semnalării ori a obiectivului semnalării sau
pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane.
(8) La nivelul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională se constituie un registru pentru înregistrarea cererilor
ce privesc exercitarea drepturilor persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/SIS.
CAPIT OLUL IX: Dispoziţii comune pentru semnalările conţinute în SINS şi transmise în SIS
Art. 59
(1) La nivel naţional, structurile subordonate MAI care au introdus semnalări în SINS/SIS sunt direct responsabile de
exactitatea şi actualitatea datelor introduse, fiind singurele competente pentru modificarea, actualizarea, prelungirea
valabilităţii sau ştergerea acestora.
(2) Orice utilizator final care constată faptul că cel puţin una dintre datele cuprinse într-o semnalare introdusă de către
o structură subordonată MAI este incorectă sau a fost introdusă ilegal comunică acest lucru structurii care a introdus
semnalarea, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la data la care a luat cunoştinţă de situaţia respectivă. Totodată,
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utilizatorul final informează Biroul SIRENE naţional utilizând formularul naţional de tip J, prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Structura menţionată la alin. (2) are obligaţia de a efectua verificări în termen de 5 zile lucrătoare şi de a lua măsuri
de corectare/ştergere a datelor în cauză, dacă se constată că informarea este corectă, iar în situaţia în care constată
că aceasta nu este corectă, comunică acest lucru utilizatorului final care a transmis comunicarea.
(4) În cazul în care semnalarea este introdusă de către un stat membru (semnalare străină), utilizatorul final se
adresează Biroului SIRENE naţional respectând prevederile alin. (2).
(5) Modificarea conţinutului unei semnalări nu atrage modificarea perioadei de valabilitate a respectivei semnalări.
(6) Structura care a introdus o semnalare este responsabilă de adăugarea pseudonimelor (aliasurilor), dacă acestea
sunt cunoscute la momentul introducerii semnalării. Pseudonimul (aliasul) poate fi adăugat la semnalare şi ulterior, dacă
există informaţii în acest sens.
(7) Utilizatorul final care descoperă un pseudonim (alias) la o semnalare străină, transmite Biroului SIRENE naţional, în
maximum 10 zile de la data/momentul identificării, informaţii despre acesta, folosind formularul naţional de tip J.
Art. 60
(1) O persoană/Un bun poate face obiectul unei singure semnalări în SINS în vederea transmiterii în SIS.
(2) Introducerea unei semnalări ulterioare cu privire la aceeaşi/acelaşi persoană/bun nu este posibilă fără respectarea
regulilor de compatibilitate şi prioritate prevăzute la art. 61 şi 62, cu privire la semnalările multiple.
(3) Semnalările ulterioare cu privire la aceeaşi/acelaşi persoană/bun pot fi păstrate la nivel naţional, urmând a fi
transmise către SIS după ştergerea sau expirarea semnalării anterioare.
Art. 61
(1) Semnalările multiple pot fi:
a) semnalările multiple compatibile, care au motivul semnalării şi măsura de urmat diferite şi compatibile, ceea ce
permite păstrarea lor concomitentă în sistem;
b) semnalările multiple incompatibile, care au motivul semnalării şi măsura de urmat diferite şi incompatibile, ceea ce nu
permite păstrarea lor concomitentă în sistem.
(2) Regulile de compatibilitate pentru semnalările privind persoanele sunt următoarele:
a) semnalările în vederea arestării sunt compatibile cu semnalările privind interdicţia de intrare, semnalările privind
persoane dispărute şi cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările
în vederea efectuării de controale discrete;
b) semnalările privind interdicţia de intrare sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării. Ele nu sunt compatibile
cu semnalările privind persoane dispărute, semnalările în vederea efectuării de controale discrete şi semnalările privind
participarea la o procedură judiciară;
c) semnalările privind persoane dispărute sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării şi cu semnalările privind
participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind interdicţia de intrare şi cu semnalările
în vederea efectuării de controale discrete;
d) semnalările privind participarea la o procedură judiciară sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării şi cu
semnalările privind persoane dispărute. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale
discrete şi cu semnalările privind interdicţia de intrare;
e) semnalările în vederea efectuării de controale discrete nu sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării,
semnalările privind interdicţia de intrare, semnalările privind persoane dispărute şi cu semnalările privind participarea la o
procedură judiciară.
(3) Regulile de compatibilitate între semnalări privind bunurile sunt următoarele:
a) semnalările privind bunurile căutate pentru a fi folosite ca mijloace de probă sunt compatibile cu semnalările privind
bunurile căutate în vederea confiscării. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind bunurile supuse controlului discret;
b) semnalările privind bunurile căutate în vederea confiscării sunt compatibile cu semnalările privind bunurile căutate
pentru a fi folosite ca mijloace de probă. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind bunurile supuse controlului
discret;
c) semnalările privind bunurile supuse controlului discret nu sunt compatibile cu celelalte categorii de semnalări privind
bunurile.
Art. 62
(1) Ordinea de prioritate a semnalărilor privind persoanele este următoarea:
a) semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în
vederea extrădării;
b) semnalării privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri
prin care se interzice şederea pe teritoriul României;
c) semnalările cu privire la persoane dispărute care trebuie plasate sub protecţie;
(la data 14-feb-2012 Art. 62, alin. (1), litera C. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 30. din Ordinul 37/2012 )

d) semnalările cu privire la persoane, în scopul efectuării de controale discrete;
e) semnalările cu privire la persoanele dispărute adulte şi semnalările cu privire la persoane căutate în vederea
participării la o procedură judiciară.
(2) Ordinea de prioritate a semnalărilor privind bunurile este următoarea:
a) folosirea ca probe;
b) confiscare;
c) control discret (aplicabil doar pentru vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere).
(3) Derogări de la ordinea priorităţii indicată la alin. (1) şi (2) se pot face în cazul în care interese naţionale esenţiale
sau obligaţii internaţionale impun acest lucru şi după o consultare între statele membre.
Art. 63
(1) În cazul unui rezultat pozitiv obţinut din interogarea simultană a mai multor baze de date, acţiunea de urmat
prioritară este cea dată de semnalarea din SIS, chiar dacă rezultatul pozitiv conţine şi informaţii din bazele de date
naţionale şi/sau din SINS, cu excepţia cazurilor reglementate la art. 5 alin. (4) din Codul Frontierelor Schengen.
(2) În cazul trimiterii unui formular naţional Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final va completa întotdeauna datele de
contact ale lucrătorului de caz, inclusiv structura din care acesta face parte şi numărul de telefon la care poate fi
contactat.
(la data 14-feb-2012 Art. 63 din capitolul IX completat de Art. I, punctul 31. din Ordinul 37/2012 )
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Art. 64
(1) În momentul introducerii unei semnalări cu privire la o/un persoană/bun, SINS şi SIS notifică structurii din
subordinea MAI şi Biroului SIRENE naţional despre existenţa unei semnalări identice introduse anterior de către o altă
structură/alt stat. Structura emitentă are obligaţia să efectueze verificări detaliate pentru a stabili dacă semnalările sunt
identice sau nu.
(2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la stabilirea identităţii persoanei/bunului se realizează prin intermediul
Biroului SIRENE naţional, în cazul unei semnalări străine. Fotografiile şi amprentele digitale se folosesc doar pentru a se
stabili identitatea persoanei.
(3) După stabilirea faptului că semnalarea priveşte aceeaşi/acelaşi persoană/bun şi ca urmare a constatării că există
compatibilitate între cele două semnalări, ambele vor fi păstrate în SINS/SIS.
(4) După stabilirea faptului că semnalarea priveşte aceeaşi/acelaşi persoană/bun şi ca urmare a constatării existenţei
unei incompatibilităţi, prioritatea va fi stabilită conform prevederilor art. 62 şi 63 şi în urma schimbului de informaţii între
cele două structuri, iar în cazul incompatibilităţii cu o semnalare străină, schimbul de informaţii se realizează prin
intermediul Biroului SIRENE naţional.
(5) În cazul în care semnalarea naţională este incompatibilă cu o semnalare străină şi nu poate fi transmisă în SIS, fiind
păstrată la nivel naţional, Biroul SIRENE naţional ataşează o notă de ştergere la respectiva semnalare în scopul
informării în momentul ştergerii acesteia din SIS. În această situaţie SINS notifică structurii interesate şi Biroului SIRENE
naţional cu privire la ştergerea semnalării străine.
(6) Biroul SIRENE naţional verifică existenţa cazurilor de semnalare multiplă privind o/un persoană/bun, prin intermediul
schimbului de informaţii suplimentare, folosind criteriile de identificare prevăzute în Manualul SIRENE.
(7) În cazuri justificate, Biroul SIRENE naţional este competent a solicita structurii emitente ştergerea unei semnalări
din SINS/SIS.
(8) Semnalarea naţională cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării are
prioritate faţă de orice semnalare străină. În acest sens, Biroul SIRENE naţional consultă biroul SIRENE străin în vederea
ştergerii semnalării străine incompatibile, conform prevederilor Manualului SIRENE.
Art. 65
(1) Structurile emitente pot crea conexiuni între diferite semnalări, în conformitate cu legislaţia internă, în vederea
evidenţierii legăturii dintre două sau mai multe semnalări naţionale ori străine.
(la data 14-feb-2012 Art. 65, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 32. din Ordinul 37/2012 )

(2) Conexiunea dintre două sau mai multe semnalări naţionale poate fi modificată sau ştearsă prin
adăugarea/eliminarea unei semnalări la/din legătură, de către structura emitentă a semnalării respective. Conexiunea
este vizibilă utilizatorilor dacă aceştia au drept de acces la toate semnalările care se află în legătură.
(3) Stabilirea de conexiuni între semnalări nu necesită proceduri speciale pentru schimbul de informaţii suplimentare. În
cazul obţinerii unui rezultat pozitiv pentru două sau mai multe semnalări între care există conexiuni, utilizatorul final
care a obţinut rezultatul pozitiv informează telefonic şi prin fax/e-mail Biroul SIRENE naţional.
(4) Conexiunea dintre semnalări poate fi modificată sau ştearsă, prin adăugarea/ştergerea unei semnalări la o/dintr-o
legătură, doar de către structurile emitente ale semnalărilor participante la o conexiune.
(5) De asemenea, conexiunea poate fi ştearsă şi automat de către sistem în condiţiile în care se şterge una sau mai
multe semnalări între care există legătura respectivă.
Art. 66
(1) Dacă în momentul introducerii unei semnalări privind o persoană ori ulterior introducerii semnalării structura
emitentă are informaţii conform cărora datele de identitate folosite sunt datele de identificare ale unei alte persoane,
cetăţean român sau terţ cu drept de şedere în România, solicită acesteia din urmă date suplimentare de identificare
pentru a le ataşa semnalării.
(2) Datele suplimentare solicitate pot fi date privind documentele de călătorie şi de identitate, fotografii, amprente.
(3) Datele suplimentare pot fi obţinute şi prelucrate doar cu acordul persoanei în cauză obţinut în scris prin
completarea formularului prevăzut în anexa nr. 10.
(4) Structura emitentă modifică semnalarea menţionând în categoria de identitate că este posibil ca persoana
localizată în urma realizării rezultatului pozitiv să nu fie aceeaşi cu persoana care face obiectul semnalării. Cu această
ocazie, în cadrul semnalării se adaugă menţiunea "Codul 3 (identitate uzurpată)". Acest cod poate fi adăugat la
semnalare şi fără consimţământul persoanei ale cărei date de identificare sunt folosite abuziv, dacă există fotografia şi
amprentele persoanei care face obiectul semnalării.
(5) Structura emitentă transmite Biroului SIRENE naţional informaţiile privind uzurparea de identitate, în scopul
informării celorlalte birouri SIRENE despre posibila identificare eronată ce poate surveni la o semnalare privind persoana
respectivă.
(6) Procedura descrisă la alin. (1)-(3) se aplică şi în cazul în care un utilizator final constată că persoana care este
localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv nu este aceeaşi cu persoana care face obiectul unei semnalări naţionale,
luând măsura transmiterii informaţiilor suplimentare obţinute atât structurii emitente a semnalării, care procedează
potrivit prevederilor alin. (4), cât şi Biroului SIRENE naţional.
(7) Dacă în urma unui rezultat pozitiv se constată că persoana care face obiectul unei semnalări este posibil să nu fie
aceeaşi cu persoana localizată, se procedează la reţinerea persoanei conform legii, până la momentul luării deciziei
privind legitimitatea folosirii acelei identităţi. Pentru acest scop, utilizatorul final solicită informaţiile suplimentare
prevăzute la alin. (2) şi efectuează o comparaţie între acestea şi informaţiile declarate de persoana verificată,
procedând după caz:
a) dacă se constată că persoana în cauză nu este una şi aceeaşi cu persoana care face obiectul semnalării, atunci
aceasta va putea să îşi continue deplasarea;
b) dacă se constată că persoana verificată este aceeaşi cu persoana subiect al semnalării, atunci utilizatorul final va
proceda la realizarea acţiunii de urmat prevăzute în semnalare.
Art. 67
(1) Datele de identificare ale persoanei victimă a uzurpării de identitate pot fi folosite doar în următoarele scopuri:
a) pentru a permite autorităţii competente care realizează rezultatul pozitiv să distingă între persoana care este
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localizată şi persoana care face obiectul semnalării;
b) pentru a permite persoanei care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu
este persoana care face obiectul semnalării;
c) pentru a permite persoanei victimă a uzurpării de identitate continuarea călătoriei fără alte întârzieri.
(2) În situaţia în care datele persoanei a cărei identitate a fost uzurpată sunt deja existente în bazele de date
administrate de către structurile din subordinea MAI, acestea vor fi utilizate şi pentru scopurile pentru care au fost
colectate.
(3) Datele persoanei victimă a uzurpării de identitate sunt şterse concomitent cu ştergerea semnalării la care sunt
ataşate sau la solicitarea persoanei în cauză.
Art. 68
Utilizatorul final care realizează un rezultat pozitiv la o semnalare străină care conţine menţiunea "Cod 3" informează
imediat Biroul SIRENE naţional, solicitând informaţii suplimentare, şi acţionează conform procedurii descrise la art. 66
alin. (7).
Art. 69
Dacă utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv la o semnalare străină constată că se află în imposibilitatea de a
urma procedura prevăzută de semnalare, informează Biroul SIRENE naţional despre această situaţie, printr-un formular
naţional de tip H.
CAPIT OLUL X: Dispoziţii finale
Art. 70
(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, conducătorii autorităţilor naţionale competente
din cadrul MAI emit dispoziţii pentru stabilirea procedurilor de lucru necesare punerii în aplicare a acestuia.
(2) Proiectele dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) se transmit spre avizare Biroului SIRENE naţional.
Art. 71
Anexele nr. 1-10 * ) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 72
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

_______
* ) Anexele nr. 1-10 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 bis, care se poate achiziţiona de la
Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 698 din data de 19 octombrie 2010
- Titlul anexei nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"M.Informaţii suplimentare"
(la data 14-feb-2012 Actul modificat de Art. I, punctul 33. din Ordinul 37/2012 )
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ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor
(la data 13-iul-2018 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 133/2018 )
(la data 30-apr-2002 actul a fost aprobat de Legea 233/2002 )

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. 1
(1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa
autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora.
(la data 30-apr-2002 Art. 1, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 233/2002 )

(2) Dreptul de petiţionare este recunoscut şi organizaţiilor legal constituite, acestea putând formula petiţii în numele
colectivelor pe care le reprezintă.
Art. 2
În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris
ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi
instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale,
companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome,
denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.
(la data 30-apr-2002 Art. 2 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 233/2002 )

Art. 3
Petiţiile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 vor fi soluţionate în termenele şi în condiţiile
stabilite prin prezenta ordonanţă.
Art. 4
Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct răspunzători de buna organizare şi
desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea
soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.
Art. 5
Pentru soluţionarea legală a petiţiilor ce le sunt adresate conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice sesizate vor
dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate.
Art. 6
(1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru
relaţii cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să expedieze
răspunsurile către petiţionari.
(2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în
funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.
(3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a
răspunsului.
(4) Expedierea răspunsului către petiţionar se face numai de către compartimentul pentru relaţii cu publicul, care se
îngrijeşte şi de clasarea şi arhivarea petiţiilor.
(la data 30-apr-2002 Art. 6 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 233/2002 )

Art. 6 1
Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6
alin. (1) autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul
să fie înştiinţat despre aceasta.
(la data 30-apr-2002 Art. 6 completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 233/2002 )

Art. 7
Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se
clasează, potrivit prezentei ordonanţe.
(la data 30-apr-2002 Art. 7 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 233/2002 )

Art. 8
(1) Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data
înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
(2) Pentru soluţionarea petiţiilor transmise, potrivit art. 61, de la alte autorităţi sau instituţii publice, termenul de 30 de
zile curge de la data înregistrării petiţiei la autoritatea sau instituţia publică competentă.
(la data 30-apr-2002 Art. 8, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 233/2002 )

Art. 9
În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită, conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile, iar în domeniul energiei şi
gazelor naturale, termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile, cu notificarea prealabilă a petentului
(la data 21-ian-2018 Art. 9 modificat de Actul din Legea 31/2018 )

Art. 10
(1) În cazul în care un petiţionar adresează aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice mai multe petiţii, sesizând aceeaşi
problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la
toate petiţiile primite.
(2) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau
instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre
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faptul că s-a răspuns.
(la data 30-apr-2002 Art. 10 modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 233/2002 )

Art. 11
În cazul în care prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluţionată
de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia.
Art. 12
(1) Repartizarea petiţiilor în vederea soluţionării lor de către personalul de specialitate se face de către şeful
compartimentului căruia i s-a trimis petiţia de către compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
(2) Funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt obligate să rezolve numai petiţiile
care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primească direct de la petenţi, să intervină sau să
depună stăruinţă pentru soluţionarea acestora în afara cadrului legal.
Art. 13
Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana împuternicită de
acesta, precum şi de şeful compartimentului care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu,
temeiul legal al soluţiei adoptate.
(la data 20-aug-2002 Art. 13 rectificat de Actul din Rectificare din 2002 )

Art. 14
Semestrial autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului
întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
Art. 15
Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte:
a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în prezenta ordonanţă;
b) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal;
c) primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de
şeful compartimentului de specialitate.
(la data 30-apr-2002 Art. 15, litera C. modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 233/2002 )

Art. 15 1
Modul de soluţionare a petiţiilor adresate Parlamentului şi Preşedintelui României se face potrivit reglementărilor proprii.
(la data 30-apr-2002 Art. 15 completat de Art. 1, punctul 10. din Legea 233/2002 )

Art. 16
[textul din Art. 16 a fost abrogat la 30-apr-2002 de Art. 1, punctul 11. din Legea 233/2002]
-****PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul informaţiilor publice,
Vasile Dîncu
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 84 din data de 1 februarie 2002

pag. 2

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Ordonanta urgenta 30/2007 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
(la data 08-ian-2018
(la data 16-ian-2012
(la data 06-oct-2011
(la data 22-feb-2008

a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2017 )
a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )
actul a fost aprobat de Legea 15/2008 )

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, prin care a fost înfiinţat Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative prin reorganizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în subordinea noului minister fiind ulterior
trecute Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi Autoritatea
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
ţinând seama de necesitatea reglementării urgente a noului cadru organizatoric şi funcţional al Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative, pentru evitarea producerii unui blocaj instituţional sau a unor dificultăţi în ceea ce priveşte
funcţionarea optimă a instituţiei, în lipsa cadrului normativ care să stabilească organizarea, funcţionarea şi atribuţiile noii
instituţii, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi
amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
(1) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu
personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative exercită, conform Constituţiei şi legilor ţării, atribuţiile ce îi revin cu
privire la:
a) apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private;
b) realizarea Programului de guvernare şi a strategiilor în domeniul reformei administraţiei publice şi ordinii publice şi
monitorizarea, în numele Guvernului, a elaborării şi aplicării programelor de reformă instituţională de către ministere şi
celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale;
*) dispoziţiile referitoare la domeniul administraţie publică din cuprinsul art. 1 alin. (2) lit. b) îşi încetează aplicabilitatea.
(la data 01-apr-2013 Art. 1, alin. (2), litera B. modificat de Art. III, litera B. din Legea 71/2013 )

c) îndeplinirea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participarea la procesul de
elaborare a politicilor şi actelor normative comunitare în domeniile sale de competenţă;
d) [textul din Art. 1, alin. (2), litera D. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
e) reprezentarea Guvernului pe plan local;
f) [textul din Art. 1, alin. (2), litera F. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
g) parteneriat cu autorităţile locale şi cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale;
h) [textul din Art. 1, alin. (2), litera H. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
i) [textul din Art. 1, alin. (2), litera I. a fost abrogat la 20-oct-2011 de Art. 8, punctul 1. din Ordonanta urgenta
81/2011]
j) [textul din Art. 1, alin. (2), litera J. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
k) [textul din Art. 1, alin. (2), litera K. a fost abrogat la 19-iun-2020 de Art. 9, punctul 1. din Ordonanta urgenta
91/2020]
l) protecţia civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
m) regimul actelor de identitate şi de stare civilă, al paşapoartelor simple, al permiselor de conducere şi al certificatelor
de înmatriculare/înregistrare a vehiculelor;
n) administrarea şi protecţia Fondului arhivistic naţional;
o) asigurarea aplicării strategiei şi politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru
apărare;
p) asigurarea ordinii publice;
r) paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor;
s) prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
t) respectarea regimului juridic al frontierei de stat;
u) regimul juridic al străinilor, al solicitanţilor de azil şi al persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România;
v) apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă a populaţiei şi bunurilor.
Art. 2
Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de competenţă, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
exercită următoarele funcţii:
a) funcţia de strategie, prin care elaborează politicile sectoriale şi strategiile de punere în aplicare a Programului de
guvernare şi a politicilor comunitare în domeniile sale de competenţă;
b) funcţia de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional în vederea realizării
obiectivelor strategice şi a transpunerii acquis-ului comunitar pentru domeniile sale de competenţă;
c) funcţia de autoritate de stat, prin care asigură punerea în aplicare şi respectarea reglementărilor legale pentru
domeniile sale de competenţă, precum şi monitorizarea realizării politicilor şi strategiilor în domeniile sale de
competenţă;
d) funcţia de reprezentare, prin care asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern, pe plan
extern şi în cadrul instituţiilor şi structurilor Uniunii Europene pentru domeniile sale de competenţă;
e) funcţia de management public, prin care asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului pentru care
statul este responsabil în domeniile sale de competenţă, precum şi managementul serviciilor şi resurselor financiare şi
umane;
f) [textul din Art. 2, litera F. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
g) funcţia de autoritate de management pentru Facilitatea Schengen;
h) funcţia de coordonare a utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană
pentru domeniile sale de competenţă;
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i) funcţia de gestionare a creditelor externe, altele decât cele comunitare, pentru domeniile sale de competenţă.
Art. 3
(1) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) în domeniul administraţiei publice:
1. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă şi restructurare a administraţiei
publice centrale şi locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene şi
legislaţia internă, şi asigură realizarea strategiilor şi programelor în domeniul său de activitate;
*) dispoziţiile referitoare la domeniul administraţie publică din cuprinsul art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 1 îşi încetează
aplicabilitatea.
(la data 01-apr-2013 Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 1. modificat de Art. III, litera B. din Legea 71/2013 )

2. îndrumă şi controlează activitatea prefecţilor şi a instituţiilor prefecţilor cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute
de lege;
3. monitorizează cooperarea structurilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, de pe plan local, cu
autorităţile administraţiei publice locale;
4. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 4. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
5. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 5. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
6. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 6. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
7. asigură aplicarea unitară pe întreg teritoriul ţării a atribuţiilor delegate prin acte normative, pentru domeniul său de
competenţă;
8. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 8. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
9. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 9. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
10. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 10. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea
71/2013]
11. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 11. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea
71/2013]
12. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 12. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea
71/2013]
13. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 13. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea
71/2013]
14. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 14. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea
71/2013]
15. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 15. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea
71/2013]
16. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 16. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea
71/2013]
17. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 17. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea
71/2013]
18. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 18. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea
71/2013]
19. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 19. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea
71/2013]
20. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 20. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea
71/2013]
21. realizează, în domeniul său de activitate, dialogul şi parteneriatul social cu confederaţiile sindicale şi patronale
reprezentative la nivel naţional;
22. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în domeniul
managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate
în administraţia publică, activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi activitatea de prevenire şi gestionare a
situaţiilor de urgenţă civilă.
(la data 20-oct-2011 Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 22. modificat de Art. 8, punctul 2. din Ordonanta urgenta 81/2011 )

*) dispoziţiile referitoare la domeniul administraţie publică din cuprinsul art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 22 îşi încetează
aplicabilitatea.
(la data 01-apr-2013 Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 22. modificat de Art. III, litera B. din Legea 71/2013 )

23. constituie şi utilizează Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor;
24. asigură constituirea, evidenţa, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea în interes public a documentelor
din Fondul arhivistic naţional;
25. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 25. a fost abrogat la 19-iun-2020 de Art. 9, punctul 1. din Ordonanta
urgenta 91/2020]
26. [textul din Art. 3, alin. (1), litera A., punctul 26. a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea
71/2013]
27. organizează şi coordonează activitatea de personalizare, emitere şi evidenţa generală a documentelor de
identitate şi a paşapoartelor simple;
28. organizează şi coordonează activitatea de emitere şi evidenţă a permiselor de conducere şi a certificatelor de
înmatriculare ale autovehiculelor rutiere;
b) în domeniul ordinii, siguranţei publice şi securităţii naţionale:
1. stabileşte, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a
proprietăţii publice şi private;
2. organizează şi desfăşoară, prin structuri specializate, potrivit competenţei, activităţi pentru prevenirea şi
combaterea terorismului, a criminalităţii organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a
migraţiei ilegale, a criminalităţii informatice, precum şi a altor fenomene infracţionale şi fapte antisociale;
3. coordonează, evaluează şi monitorizează, prin organele de specialitate, la nivel naţional, aplicarea politicilor în
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domeniul traficului de persoane, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia;
4. organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de protecţie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor şi valorilor şi
organizează paza obiectivelor de importanţă deosebită date în competenţă potrivit legii;
5. elaborează şi asigură punerea în aplicare a documentelor strategice şi operaţionale privind întrebuinţarea, planificarea
şi realizarea capacităţii operaţionale a forţelor de ordine şi siguranţă publică pe timp de pace, în situaţii de criză şi la
război;
6. desfăşoară, prin structuri specializate, potrivit competenţei, activităţi de prevenire şi combatere a acţiunilor de
nerespectare a regimului juridic al produselor militare şi al produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare;
7. asigură, potrivit competenţelor, desfăşurarea activităţii pentru efectuarea cercetărilor în legătură cu săvârşirea unor
fapte prevăzute de legea penală;
8. organizează activitatea de protecţie a martorilor;
9. solicită de la autorităţi publice, de la persoane fizice sau juridice informaţii, date şi documente necesare în vederea
îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acordă sprijin
ministerului pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, din fondul repartizat cu această destinaţie, în condiţiile stabilite prin
ordin al ministrului;
10. asigură respectarea regimului frontierei de stat a României şi realizează coordonarea interministerială în acest
domeniu;
11. asigură, prin structurile specializate, aplicarea strategiei şi politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei
naţionale şi a teritoriului pentru apărare, în condiţiile legii;
12. constituie şi utilizează Registrul naţional al armelor şi Cazierul judiciar;
13. constituie şi utilizează Sistemul naţional de evidenţă a străinilor; asigură respectarea regimului juridic al străinilor pe
teritoriul României;
14. implementează politicile României în domeniul azilului;
15. organizează şi execută asigurarea medicală şi psihologică a personalului propriu care participă la misiuni specifice;
16. conduce activitatea de informaţii, contrainformaţii şi securitate în domeniile sale de competenţă;
c) alte atribuţii:
1. elaborează, avizează şi ţine evidenţa proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului, a unităţilor
din structura sa, a autorităţilor administraţiei publice locale şi le susţine în faţa Guvernului şi a Parlamentului;
*) dispoziţiile referitoare la domeniul administraţie publică din cuprinsul art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 1 îşi încetează
aplicabilitatea.
(la data 01-apr-2013 Art. 3, alin. (1), litera C., punctul 1. modificat de Art. III, litera B. din Legea 71/2013 )

2. asigură participarea corespunzătoare la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative comunitare,
îndeplinirea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, realizarea strategiilor şi
programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene şi reprezentarea României la Consiliul JAI şi în
comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene, pentru domeniile sale de
competenţă;
3. asigură procesul de notificare a legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul comunitar către Comisia Europeană şi
informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea directivelor comunitare, în domeniile sale de
competenţă;
4. asigură procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative
comunitare şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare pentru domeniile
sale de competenţă;
5. fundamentează poziţiile României în procedurile precontencioase şi contencioase în faţa instanţelor şi a instituţiilor
comunitare, pentru domeniile sale de competenţă;
6. elaborează cadrul instituţional şi normativ necesar pentru accesarea fondurilor comunitare în domeniul său de
competenţă;
7. elaborează obiectivele şi orientările activităţii internaţionale în domeniul administraţiei publice şi afacerilor interne,
potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din strategiile naţionale şi documentele internaţionale la care
România este parte; organizează, coordonează, monitorizează, asigură şi execută, în ţară şi în străinătate, activităţi
de cooperare, reprezentare şi relaţii internaţionale în domeniul său de competenţă;
8. elaborează normele de înzestrare, întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru armament, tehnică militară şi alte
bunuri din dotare, precum şi normele de consum pentru muniţii şi alte materiale; stabileşte normele privind planificarea
materială şi financiară, decontarea, evidenţa şi controlul mijloacelor materiale şi băneşti necesare structurilor
subordonate;
9. coordonează şi controlează respectarea de către structurile din subordine a reglementărilor cuprinse în actele
normative proprii de organizare şi funcţionare;
10. realizează managementul resurselor umane din cadrul ministerului;
11. elaborează proiectul de buget al ministerului, organizează şi controlează întreaga activitate economico-financiară a
ordonatorilor de credite;
12. realizează managementul logistic;
13. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, cu privire la activitatea desfăşurată de societăţile comerciale, precum şi
de alte unităţi sau formaţiuni din subordine;
14. organizează, coordonează şi controlează activitatea proprie de comunicaţii, informatică, poştă militară, precum şi
cea în legătură cu cifrul de stat, secretizarea şi protecţia comunicaţiilor; administrează spectrul radioelectric
guvernamental şi neguvernamental atribuit pentru îndeplinirea misiunilor specifice;
15. implementează şi administrează sistemele complexe de comunicaţii şi tehnologia informaţiei atât pentru asigurarea
misiunilor operative proprii, cât şi pentru asigurarea nevoilor de cooperare ale structurilor ministerului cu alte instituţii, în
calitate de integrator stabilit prin acte normative specifice ori în alte cazuri stabilite prin lege;
16. organizează şi asigură, prin unităţile de specialitate proprii, asistenţă psihologică şi medicală profilactică, curativă şi
de recuperare pentru personalul în activitate, cel pensionat, membrii de familie ai acestora şi alte categorii de asistaţi;
17. asigură protecţia juridică a patrimoniului propriu şi a intereselor sale legitime în faţa instanţelor de judecată;
18. organizează, conduce şi controlează activitatea de transparenţă decizională, informare publică şi de relaţii cu
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presa, tradiţii-educaţie, asistenţă religioasă şi sport, de realizare a publicaţiilor, filmelor, emisiunilor şi materialelor
audiovizuale cu privire la activitatea specifică;
19. negociază şi încheie contracte de asistenţă de specialitate pentru realizarea programelor de reformă în domeniul
său de activitate;
20. conduce instituţiile proprii de învăţământ de specialitate;
21. răspunde de executarea măsurilor de apărare a ţării, în domeniul său de activitate, potrivit legii;
22. asigură desfăşurarea tuturor activităţilor în conformitate cu normele de protecţie a mediului.
(2) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
Art. 4
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative cooperează cu celelalte
ministere şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi colaborează cu autorităţile administraţiei
publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale,
cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative organizează, asigură şi desfăşoară relaţii de cooperare cu
autorităţile specializate din alte state în domeniile sale de competenţă, iar prin ataşaţi de afaceri interne sau ofiţeri de
legătură asigură reprezentarea instituţiei în raporturile cu autorităţile similare ale statelor cu care România întreţine
relaţii diplomatice sau cu organisme şi organizaţii internaţionale.
Art. 5
La solicitarea Preşedintelui României şi cu aprobarea Parlamentului, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
participă cu efective şi tehnică din dotare la misiuni internaţionale sau multinaţionale umanitare şi de menţinere a păcii în
afara teritoriului naţional.
Art. 6
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative răspunde în faţa Guvernului, a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi a
Parlamentului de modul în care aplică prevederile Constituţiei, ale celorlalte acte normative, precum şi ale tratatelor
internaţionale la care România este parte.
Art. 7
(la data 28-sep-2012 Art. 7 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2012 )
(la data 22-iun-2012 Art. 7 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2012 )

(1) Conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor se exercită de către ministru.
(2) [textul din Art. 7, alin. (2) a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
(3) Ministrul administraţiei şi internelor are calitatea de ordonator principal de credite.
(la data 29-sep-2016 Art. 7, alin. (3) a se vedea recurs in interesul legii Decizia 13/2016 )

(4) Ministrul administraţiei şi internelor reprezintă şi angajează Ministerul Administraţiei şi Internelor în raporturile cu
celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. În acest scop poate
da împuternicire de reprezentare ministrului delegat pentru administraţie, precum şi altor persoane din subordine.
(5) În exercitarea atribuţiilor legale, ministrul administraţiei şi internelor emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea
caracter normativ sau individual.
(6) [textul din Art. 7, alin. (6) a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
(7) [textul din Art. 7, alin. (7) a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
Art. 8
(1) [textul din Art. 8, alin. (1) a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
(2) În absenţa ministrului administraţiei şi internelor, conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor se exercită de
către persoana desemnată prin ordin al acestuia.
(la data 18-mai-2012 Art. 8 modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 18/2012 )

Art. 9
(1) Ministrul delegat pentru administraţie, secretarii de stat şi secretarul general răspund de organizarea şi conducerea
activităţii structurilor coordonate, potrivit atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege, hotărâre a Guvernului sau prin
ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
(la data 18-mai-2012 Art. 9, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 18/2012 )

*) dispoziţiile referitoare la domeniul administraţie publică din cuprinsul art. 1 alin. (2) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 1
şi 22 şi lit. c) pct. 1 şi ale art. 9 alin. (1) îşi încetează aplicabilitatea.
(la data 01-apr-2013 Art. 9, alin. (1) modificat de Art. III, litera B. din Legea 71/2013 )

(2) [textul din Art. 9, alin. (2) a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de 3 secretari generali adjuncţi. Secretarul
general şi secretarii generali adjuncţi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie în condiţiile legii.
Art. 10
(1) Pe lângă ministrul internelor şi reformei administrative funcţionează Colegiul ministerului, ca organ consultativ.
(2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi
reformei administrative.
(3) [textul din Art. 10, alin. (3) a fost abrogat la 23-nov-2016 de Art. 28, litera A. din capitolul V din Ordonanta
urgenta 76/2016]
(4) Direcţia generală anticorupţie este structura specializată a ministerului pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în
rândul personalului propriu.
Art. 11
(1) În faţa autorităţilor jurisdicţionale Ministerul Internelor şi Reformei Administrative este reprezentat prin personalul
de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin
al ministrului internelor şi reformei administrative.
(2) Prefectul, ca reprezentant al Guvernului pe plan local, coordonează activităţile din teritoriu ale Ministerului Internelor
şi Reformei Administrative, conform legii.
Art. 12
(1) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are în structură, în subordine sau, după caz, în coordonare aparatul
central, unităţile subordonate acestuia, organe şi unităţi centrale de specialitate, unităţi teritoriale, servicii publice
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deconcentrate, precum şi alte componente constituite în condiţiile legii ca instituţii civile sau militare.
(2) Structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.
(3) Încadrarea unităţilor pe categorii, organizarea, funcţionarea şi dotarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului.
(4) Ministrul internelor şi reformei administrative, pe baza consultării Colegiului ministerului, poate înfiinţa, desfiinţa,
disloca şi redisloca unităţi, până la eşalonul brigadă, exclusiv, servicii, secţii, birouri, compartimente şi subunităţi, în limita
posturilor aprobate şi a fondurilor băneşti alocate.
(5) Ministrul internelor şi reformei administrative stabileşte, prin ordin, conducătorii unităţilor şi subunităţilor care au
calitatea de ordonator de credite.
(la data 22-feb-2008 Art. 12, alin. (5) modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 15/2008 )

(6) Direcţiile generale/direcţiile din aparatul central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative coordonează,
controlează şi monitorizează, potrivit competenţelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale
de către structurile prevăzute la alin. (1).
(7) În cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative funcţionează Corpul Naţional al Poliţiştilor, persoană
juridică de drept public, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin lege.
Art. 13
(1) [textul din Art. 13, alin. (1) a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
(2) [textul din Art. 13, alin. (2) a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
(3) [textul din Art. 13, alin. (3) a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
(4) În cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative funcţionează Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor
de Ordine Publică, structură interinstituţională de suport decizional, care asigură managementul acţiunilor în situaţii de
criză în domeniul ordinii publice.
(5) Organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Art. 14
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative poate constitui ori prelua în administrare sau, după caz, în coordonare
instituţii publice, regii autonome, companii, societăţi comerciale, unităţi sanitare, amenajări recreativ-sportive, asociaţii,
fundaţii, locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 15
(1) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are în proprietate sau în administrare, după caz, clădiri, terenuri şi
dotări specifice, parc comun de transport, mijloace de transmisiuni, comunicaţii şi informatică, mijloace tehnice
specifice, precum şi alte bunuri, care se stabilesc prin normele de dotare şi tabelele de înzestrare.
(2) Normativele de cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor şi mijloacelor din dotare se stabilesc prin ordin
al ministrului internelor şi reformei administrative, în condiţiile legii.
(la data 14-nov-2011 Art. 15, alin. (2) a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2011 )

Art. 16
Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale Ministerul Internelor şi Reformei Administrative poate utiliza, în condiţiile legii,
serviciile unor consilieri sau consultanţi străini, raporturile cu aceştia stabilindu-se prin contract individual, pentru fiecare
caz în parte.
Art. 17
(1) Personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se compune din: funcţionari publici, poliţişti - funcţionari
publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, precum şi soldaţi şi gradaţi voluntari.
(2) Din efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative fac parte şi elevi şi studenţi înmatriculaţi în instituţiile
de învăţământ proprii, în condiţiile legii.
(3) Personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se supune prevederilor legale care îi reglementează
activitatea.
(4) Personalul din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative poate beneficia, ca măsură de protecţie socială, de
înlesniri în folosirea amenajărilor recreative şi sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare
în activitate, stabilite prin ordin al ministrului.
(5) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative poate desfăşura programe pentru construirea de locuinţe,
proprietate a personalului instituţiei, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile proprietate publică a statului,
aflate în administrarea ministerului.
(la data 16-iun-2010 Art. 17, alin. (5) a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 129/2010 )

(5 1 ) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile componente subordonate, poate închiria, pe perioadă
determinată, în condiţiile legii, spaţii locative necesare cazării personalului propriu, ce se dau în folosinţă gratuită
poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (1) şi (1 1 ) din Legea nr.
360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art. 201 alin. 1 şi 2 din Legea nr.
80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. Structurile componente
subordonate, criteriile şi condiţiile de închiriere şi repartizare a spaţiilor locative se stabilesc prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor.
(la data 09-sep-2009 Art. 17, alin. (5) completat de Art. I din Ordonanta urgenta 96/2009 )
(la data 28-sep-2009 Art. 17, alin. (5^1) a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 231/2009 )

(6) Terenurile prevăzute la alin. (5) se trec, în condiţiile legii, din domeniul public în domeniul privat al statului,
proprietarii locuinţelor dobândind, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, un drept de folosinţă oneros asupra
terenurilor pe durata existenţei construcţiilor.
(7) Personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative trimis la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României şi la organismele internaţionale specializate din străinătate, precum şi ofiţerilor de legătură le sunt aplicabile
dispoziţiile legale privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.
(8) Pe timpul participării la misiunile forţelor prevăzute la art. 5, efectivelor Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative le sunt aplicabile dispoziţiile legale privind personalul trimis în misiune temporară în străinătate.
(9) Ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură desemnaţi de către ministrul internelor şi reformei administrative
sunt trimişi la post în condiţiile prevăzute în ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.
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Art. 17 1
(1) Dobândirea calităţii de personal al Ministerului Administraţiei şi Internelor presupune acordul implicit al acestuia
pentru testarea integrităţii sale profesionale.
(2) Testarea integrităţii profesionale este efectuată de Direcţia Generală Anticorupţie şi reprezintă o metodă de
identificare, evaluare şi înlăturare a vulnerabilităţilor şi a riscurilor care determină personalul Ministerului Administraţiei şi
Internelor să comită fapte de corupţie, constând în crearea de situaţii virtuale, similare celor cu care se confruntă
personalul în exercitarea atribuţiilor de serviciu, materializate prin operaţiuni disimilate, circumstanţiate de
comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacţiei şi conduitei adoptate.
(la data 25-nov-2011 Art. 17^1, alin. (2) a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 256/2011 )

(3) În situaţia în care, cu ocazia testării integrităţii profesionale, se constată comiterea unor fapte de natură penală,
Direcţia Generală Anticorupţie sesizează organul de urmărire penală competent, potrivit legii.
(4) În situaţia în care, cu ocazia testării integrităţii profesionale, se constată că personalul supus testării a comis abateri
de la normele legale în vigoare, altele decât cele prevăzute la alin. (3), se vor dispune măsuri administrative şi/sau
disciplinare, conform prevederilor legale care reglementează activitatea personalului Ministerului Administraţiei şi
Internelor.
(5) Procedura de testare a integrităţii profesionale se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
(la data 01-apr-2011 Art. 17 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 38/2011 )

Art. 18
(1) Posturile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se compun din cele ale fostului Minister al Administraţiei şi
Internelor, precum şi din cele ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, ale Oficiului Central de Stat pentru
Probleme Speciale şi ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
(2) Personalul fostului Minister al Administraţiei şi Internelor, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, al Oficiului
Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice se preia sau, după caz, se transferă în interesul serviciului la Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative, în condiţiile legii, cu menţinerea funcţiilor deţinute.
(3) Personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative beneficiază de drepturile dobândite anterior, conform
legislaţiei în vigoare. Personalul preluat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind
stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,
beneficiază de indemnizaţii şi sporuri specifice instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, începând cu data de 1 ianuarie 2008.
(la data 22-feb-2008 Art. 18, alin. (3) modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 15/2008 )

(4) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi Autoritatea
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice îşi păstrează sediile, atribuţiile, posturile şi
structurile organizatorice stabilite potrivit legii.
Art. 19
(1) Patrimoniul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se compune din cel al fostului Minister al Administraţiei
şi Internelor, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, patrimoniul Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative va fi inventariat, iar evidenţele contabile vor fi actualizate în mod corespunzător.
Art. 20
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative poate angaja şi efectua prestări de servicii pentru persoanele juridice
sau fizice, în condiţiile legii.
Art. 21
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative asigură personalul propriu şi tehnica din dotare împotriva riscurilor
specifice, precum şi pentru cazuri de răspundere civilă. Condiţiile privind asigurarea personalului ministerului şi a tehnicii
din dotare, precum şi categoriile de personal şi tehnică din dotare care se asigură se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.
Art. 22
(1) Fondurile necesare desfăşurării activităţilor în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative se asigură de la
bugetul de stat, precum şi din alte surse legal constituite.
(2) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi unităţile din structura acestuia pot beneficia de donaţii,
sponsorizări sau bunuri oferite prin contract de comodat, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 23
(1) Se înfiinţează Inspectoratul General de Aviaţie, ca structură de specialitate în subordinea Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Inspectoratului de Aviaţie.
(2) Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
se stabilesc prin ordin al ministrului.
(la data 17-nov-2008 Art. 23 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 152/2008 )
(la data 04-ian-2012 Art. 23, alin. (2) a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2011 )

Art. 24
[textul din Art. 24 a fost abrogat la 01-apr-2013 de Art. III, litera A. din Legea 71/2013]
Art. 25
Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepţia art. 24.
-****-
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PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
C ontrasemnează:
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 309 din data de 9 mai 2007
*) În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative se înlocuieşte cu denumirea Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative.
(la data 17-nov-2008 Actul modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 152/2008 )

*) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoara denumire se înlocuieste în mod corespunzător prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" cu "Ministerul
Administraţiei şi Internelor";
(la data 24-dec-2008 Actul modificat de Art. 23, alin. (2), litera A. din Ordonanta urgenta 221/2008 )

*) - Agenţia Naţională Antidrog şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane se reorganizează în cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române.
*) - Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională trece din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în
cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
*) Atribuţiile funcţionale ale Agenţiei Naţionale Antidrog, ale Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane,
respectiv ale Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională se preiau de către Inspectoratul General al Poliţiei
Române.
(la data 15-mar-2009 Actul modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 20/2009 )

*) - Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila" se reorganizează în cadrul Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române.
*) - Atribuţiile funcţionale ale Grupului Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila" se preiau de către Inspectoratul
General al Jandarmeriei Române.
(la data 15-mar-2009 Actul modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 20/2009 )
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ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul
României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European
şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene - REPUBLICARE *)
___
* ) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene şi Spaţiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2011,
dându-se textelor o nouă numerotare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din
21 iulie 2005, a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 900 din 7 octombrie 2005, şi a mai fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.
30/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie
pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea, nr. 636 din 24 iulie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
500/2006 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului la liberă circulaţie, de rezidenţă şi de
rezidenţă permanentă pe teritoriul României, precum şi limitele exercitării acestor drepturi din motive de ordine publică,
securitate naţională sau sănătate publică ale următoarelor categorii de persoane:
a) cetăţenii Uniunii Europene şi ai statelor membre ale Spaţiului Economic European şi membrii acestora de familie,
care îi însoţesc sau li se alătură;
b) cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi membrii acestora de familie, care îi însoţesc sau li se alătură.
Art. 2
(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
1. cetăţean al Uniunii Europene - orice persoană care are cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene,
altul decât România;
2. stat membru - stat membru al Uniunii Europene, altul decât România;
3. membru de familie:
a) soţul sau soţia;
b) descendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în
întreţinerea cetăţeanului Uniunii Europene, precum şi cei ai soţului/soţiei;
c) ascendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care se află în întreţinerea cetăţeanului Uniunii Europene, precum şi
cei ai soţului/soţiei;
4. drept de rezidenţă - dreptul cetăţeanului Uniunii Europene de a rămâne şi de a locui pe teritoriul României, în
condiţiile legii;
5. rezident - cetăţean al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie
şi rezidenţă pe teritoriul României, în condiţiile legii;
6. persoană aflată în întreţinere - orice alt membru de familie, indiferent de cetăţenie, care nu se încadrează în definiţia
prevăzută la pct. 3 şi care, în ţara de origine ori de provenienţă, se află în întreţinerea sau gospodăreşte împreună cu
cetăţeanul Uniunii Europene ori se află în situaţia în care, din motive medicale grave, este necesară asistenţa personală
a acestuia;
7. partener - persoana care convieţuieşte cu cetăţeanul Uniunii Europene, dacă parteneriatul este înregistrat conform
legii din statul membru de origine ori de provenienţă sau, în cazul în care parteneriatul nu este înregistrat, relaţia de
convieţuire poate fi dovedită;
8. asigurare de sănătate - asigurare de sănătate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România, în condiţiile
legii, alte asigurări de sănătate încheiate pe teritoriul statelor membre care produc efecte pe teritoriul României sau al
statelor cu care România a încheiat documente internaţionale în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de
respectivele documente internaţionale, sau orice altă asigurare de sănătate care acoperă, pe teritoriul României, cel
puţin riscurile acoperite de asigurările de sănătate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România;
9. statut de lucrător - situaţia cetăţenilor Uniunii Europene care desfăşoară pe teritoriul României activităţi dependente
sau activităţi independente, în condiţiile legii.
(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, sintagmele activitate dependentă şi activitate independentă sunt definite
potrivit art. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1) Cetăţenii Uniunii Europene şi membrii acestora de familie care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României
beneficiază de egalitate de tratament cu cetăţenii români în domeniul de aplicare a tratatelor Uniunii Europene, sub
rezerva prevederilor acestor tratate şi a dispoziţiilor adoptate în aplicarea lor.
(2) Persoanele aflate în întreţinere, precum şi partenerul beneficiază de drepturile membrilor de familie ai cetăţeanului
Uniunii Europene privind intrarea şi rezidenţa pe teritoriul României, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de
urgenţă.
(3) Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei formalităţi administrative de către cetăţenii Uniunii Europene ori de către
membrii lor de familie nu este condiţionată de posesia unui document eliberat de autorităţile române în condiţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă, prin orice alt mijloc de probă, persoana interesată dovedeşte că este
beneficiară a acelui drept.
Art. 4
Pe timpul şederii în România cetăţenii Uniunii Europene, precum şi membrii familiilor lor sunt obligaţi să respecte
legislaţia română.
C AP IT O LU L II: Intrarea, rezidenţa şi ieşirea pe/de pe teritoriul R omâniei a cetăţenilor Uniunii
Europene, precum şi a membrilor familiilor lor
SECŢ IUNEA 1: Intrarea pe teritoriul R omâniei a cetăţenilor Uniunii Europene, precum şi a membrilor
familiilor lor
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Art. 5
(1) Intrarea cetăţenilor Uniunii Europene pe teritoriul României este permisă prin toate punctele de trecere a frontierei
de stat deschise traficului de persoane, cu condiţia prezentării documentului naţional de identitate, a paşaportului sau a
unui document eliberat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pentru cetăţenii Uniunii Europene, valabil, fără a se
aplica ştampila de intrare de către organele poliţiei de frontieră în oricare dintre aceste documente.
(2) Membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene pot intra pe teritoriul României în baza unui paşaport
valabil şi a vizei de intrare, cu excepţia cazurilor în care obligativitatea obţinerii vizei este desfiinţată în condiţiile legii.
(3) Viza de intrare pentru persoanele prevăzute la alin. (2) se acordă, la cerere, de misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale României, cu aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe,
fără plata taxelor consulare, în cel mai scurt termen şi pe baza unei proceduri accelerate. Documentele necesare
pentru eliberarea vizei de intrare se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(la data 22-dec-2018 Art. 5, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1 din Legea 315/2018 )

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), membrul de familie care nu este cetăţean al Uniunii Europene este scutit de
la obligativitatea obţinerii unei vize de intrare, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
a) însoţeşte un cetăţean al Uniunii Europene sau se alătură unui cetăţean al Uniunii Europene care îşi exercită dreptul de
rezidenţă pe teritoriul României;
b) deţine un document valabil, care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie
al cetăţeanului Uniunii Europene pe care îl însoţeşte sau căruia i se alătură pe teritoriul României.
(5) Organele poliţiei de frontieră nu aplică ştampila de intrare sau de ieşire în paşaportul persoanelor din categoria
prevăzută la alin. (4).
Art. 6
(1) Organele poliţiei de frontieră nu permit intrarea pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii Europene sau a
membrilor de familie numai în următoarele situaţii:
a) cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie nu prezintă documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 şi
nu face dovada, prin orice alt mijloc, că beneficiază de dreptul la libera circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul României;
b) conduita cetăţeanului Uniunii Europene sau a membrului de familie cu ocazia prezentării la frontieră cu scopul de a
intra în România constituie o ameninţare reală, actuală şi suficient de gravă la adresa ordinii publice;
c) cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie se află sub efectul uneia dintre măsurile de restrângere a
dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul României prevăzute la art. 29 lit. a)-c).
(2) Organele poliţiei de frontieră dispun măsura nepermiterii intrării pe teritoriul României în temeiul alin. (1) lit. a)
numai după ce i s-a acordat persoanei în cauză o perioadă de timp, pe care o consideră necesară, în care să obţină
documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 sau să facă dovada, prin orice alt mijloc, că beneficiază de dreptul la
libera circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul României. Organele poliţiei de frontieră asigură tot sprijinul necesar pentru
clarificarea situaţiei persoanei în cauză, inclusiv prin acordarea, fără plată, a vizei de intrare pentru membrii de familie
care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, dar care însoţesc sau se alătură unui cetăţean al Uniunii Europene, după
analizarea amănunţită a situaţiei fiecărei persoane
(3) Cetăţenii Uniunii Europene sau membrii de familie cărora nu li s-a permis intrarea pe teritoriul României în temeiul
alin. (1) lit. b) pot intra pe teritoriul României atunci când motivele care au stat la baza măsurii iniţiale au încetat, dar nu
mai devreme de termenul stabilit de organele poliţiei de frontieră ia data dispunerii măsurii, care poate fi între 12 şi 72
de ore. Termenul se calculează începând cu ora următoare celei în care s-a dispus măsura nepermiterii intrării în
România.
(4) Măsura nepermiterii intrării pe teritoriul României se comunică cetăţeanului Uniunii Europene sau membrului de
familie de către organele poliţiei de frontieră în scris, imediat după ce a fost dispusă.
(5) Atunci când măsura nepermiterii intrării pe teritoriul României a fost dispusă în temeiul alin. (1) lit. a) sau b),
comunicarea prevăzută la alin. (4) cuprinde o prezentare precisă şi completă a tuturor motivelor de fapt şi de drept
care au stat la baza dispunerii respectivei măsuri, implicaţiile acesteia pentru persoana în cauză, informaţii privind
instanţa unde poate fi contestată măsura şi termenul de introducere a contestaţiei.
(6) Atunci când măsura nepermiterii intrării pe teritoriul României a fost dispusă în temeiul alin. (1) lit. c), comunicarea
prevăzută la alin. (4) cuprinde menţiuni cu privire la denumirea şi adresa autorităţii publice sau a instanţei de judecată
care a dispus măsura de restrângere a dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul României sub efectul căreia se află
cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie, la numărul şi data documentului prin care a fost dispusă măsura,
precum şi la temeiul legal în baza căruia aceasta a fost dispusă.
(7) Împotriva măsurii nepermiterii intrării pe teritoriul României dispuse în temeiul alin. (1) lit. a) sau b) se poate face
contestaţie, în termen de 10 zile de la data comunicării, la instanţa de contencios administrativ în a cărei rază teritorială
se află sediul unităţii din care face parte organul poliţiei de frontieră care a dispus măsura.
(8) Instanţa soluţionează contestaţia de urgenţă şi cu precădere, pronunţându-se prin hotărâre. Instanţa judecă în
camera de consiliu, cu citarea părţilor. Prevederile art. 27 alin. (9) se aplică în mod corespunzător. Hotărârea instanţei
este definitivă.
(9) Introducerea contestaţiei împotriva nepermiterii intrării pe teritoriul României nu suspendă executarea măsurii.
(la data 31-dec-2018 Art. 6 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 327/2018 )

SE C Ţ IU NE A 2: Ieşirea de pe teritoriul R omâniei a cetăţenilor Uniunii Europene, precum şi a
membrilor familiilor lor
Art. 7
Cetăţenii Uniunii Europene, precum şi membrii familiilor lor pot părăsi teritoriul României pe baza prezentării
documentelor şi cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor privind aplicarea ştampilei de către organele poliţiei de
frontieră, prevăzute la art. 5.
Art. 8
(1) Cetăţenilor Uniunii Europene sau, după caz, membrilor familiilor lor nu li se permite ieşirea din ţară în următoarele
situaţii:
a) sunt învinuite sau inculpate într-o cauză penală şi a fost dispusă instituirea unei măsuri preventive, în condiţiile
Codului de procedură penală;
b) au fost condamnate şi au de executat o pedeapsă privativă de libertate.
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(2) Refuzul permiterii ieşirii de pe teritoriul României se comunică de către organele poliţiei de frontieră în condiţiile
prevăzute la art. 6 alin. (3). Împotriva refuzului permiterii ieşirii se poate face acţiune la instanţa de contencios
administrativ competentă. Procedura prevăzută la art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
(3) Măsura de nepermitere a ieşirii încetează de drept dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)
lit. a) sau b) dovedeşte, cu documente emise de autorităţile competente, potrivit legii, că:
a) s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, a fost achitată sau s-a dispus încetarea
procesului penal;
b) a executat pedeapsa, a fost graţiată, beneficiază de amnistie sau a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească
rămasă definitivă, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
SE C Ţ IU NE A 3: R ezidenţa pe teritoriul R omâniei a cetăţenilor Uniunii Europene, precum şi a
membrilor familiilor lor
Art. 9
(1) Pe durata şederii în România, cetăţenii Uniunii Europene sau, după caz, membrii de familie ai acestora sunt obligaţi
să declare, la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de 30 de zile de la
producerea evenimentului, următoarele:
a) orice modificare intervenită cu privire la nume, prenume, cetăţenie şi adresă;
b) în cazul membrilor de familie care nu au cetăţenia Uniunii Europene, orice schimbare relevantă cu privire la starea
civilă.
(2) Furtul documentelor în baza cărora se permite trecerea frontierei de stat a României, precum şi al celor eliberate
de autorităţile române, în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se declară la organul de poliţie competent
teritorial, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului.
(3) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor eliberate de autorităţile române în baza prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă se declară la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în
termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului.
(4) Documentele eliberate de autorităţile române în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, care sunt
declarate pierdute, deteriorate, distruse sau furate, sunt nule de drept.
(5) Persoana care a găsit un document eliberat de autorităţile române în baza prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă este obligată să îl depună ori să îl trimită, în termen de 24 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la
cea mai apropiată formaţiune a Oficiului Român pentru Imigrări.
(6) Documentele de stare civilă, cele care atestă legătura de rudenie, precum şi cele care atestă sau dovedesc
parteneriatul, emise de autorităţile străine, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) documentele eliberate de instituţii din statele semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa
Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, se apostilează;
b) documentele eliberate de instituţii din statele cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite
de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate;
c) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a) şi b) se supralegalizează în condiţiile prevăzute
de art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 10
Pe durata şederii în România, cetăţenii Uniunii Europene sau, după caz, membrii familiilor lor au obligaţia de a se
supune controalelor de specialitate ale organelor competente române, efectuate în aceleaşi condiţii ca şi cele aplicabile
cetăţenilor români.
C AP IT O LU L III:C ondiţiile exercitării dreptului de rezidenţă pe teritoriul R omâniei de către cetăţenii
Uniunii Europene, precum şi de membrii familiilor lor
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 11
(1) Cetăţenii Uniunii Europene care intră pe teritoriul României beneficiază de drept de rezidenţă pentru o perioadă de
până la 3 luni de la data intrării în ţară, fără îndeplinirea vreunei condiţii suplimentare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cetăţenii Uniunii Europene care intră pe teritoriul României şi sunt în
căutarea unui loc de muncă beneficiază de drept de rezidenţă pentru o perioadă de până la 6 luni de la data intrării, fără
îndeplinirea vreunei condiţii suplimentare.
(3) Membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene, indiferent de cetăţenie, care îi însoţesc sau li se alătură ulterior
beneficiază de prevederile alin. (1).
(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (3) pot beneficia de drept de rezidenţă pe teritoriul României pentru o perioadă
mai mare de 3 luni în condiţiile prevăzute la secţiunea a 2-a a prezentului capitol.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (3) pot beneficia de drept de rezidenţă permanentă pe teritoriul României în
condiţiile prevăzute la secţiunea a 3-a a prezentului capitol.
SECŢ IUNEA 2: Dreptul de rezidenţă pentru o perioadă de peste 3 luni
Art. 12
(1) Cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în una dintre următoarele situaţii au dreptul de rezidenţă în România pentru o
perioadă mai mare de 3 luni:
a) au statutul de lucrător;
b) deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi membrii lor de familie, de regulă cel puţin la nivelul venitului minim garantat
în România, şi asigurare de sănătate;
c) sunt înscrişi la o instituţie din România, acreditată în condiţiile legii, având ca obiect principal de activitate
desfăşurarea de activităţi de învăţământ sau de perfecţionare a pregătirii profesionale, au asigurare de sănătate şi
asigură autorităţile competente, printr-o declaraţie pe propria răspundere sau prin orice alt mijloc, că deţin mijloace de
întreţinere pentru ei şi membrii lor de familie, de regulă cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România;
d) sunt membri de familie ai unui cetăţean al Uniunii Europene care îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la lit. a)c) sau ai unui cetăţean român cu domiciliul ori reşedinţa în România.
(2) Membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene pot beneficia de dreptul de rezidenţă pentru o perioadă
de peste 3 luni dacă însoţesc sau se alătură ulterior cetăţeanului Uniunii Europene care îndeplineşte una dintre condiţiile
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prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).
(2 1 ) Cetăţenii Uniunii Europene a căror rezidenţă pe teritoriul României este necesară pentru realizarea unui obiectiv
aflat în competenţa Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului sau a unei autorităţi publice centrale de
specialitate au dreptul de rezidenţă în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni, la solicitarea expresă a oricăreia
dintre respectivele autorităţi sau instituţii, adresată Inspectoratului General pentru Imigrări, fără îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la alin. (1), dacă nu reprezintă o ameninţare reală şi actuală la adresa ordinii publice, securităţii naţionale sau
sănătăţii publice.
(2 2 ) Membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene pot beneficia de dreptul de rezidenţă pentru o
perioadă de peste 3 luni dacă însoţesc sau se alătură ulterior unui cetăţean al Uniunii Europene faţă de care se aplică
prevederile alin. (2 1 ).
(la data 31-dec-2018 Art. 12, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 327/2018 )

(3) Dreptul de rezidenţă are o durată determinată de perioada în care titularul îndeplineşte condiţiile de exercitare a
acestuia, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(4) Rezidentul care s-a aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pentru o perioadă mai mare de un an şi ulterior a
devenit şomer, în condiţiile legii, îşi păstrează dreptul de rezidenţă şi statutul de lucrător pe perioada în care este
şomer.
(5) Rezidentul care a avut un contract de muncă cu o durată determinată mai mică de un an sau care s-a aflat în
situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pentru o perioadă de cel mult 12 luni şi ulterior a devenit şomer, în condiţiile legii, îşi
păstrează dreptul de rezidenţă şi statutul de lucrător pentru o perioadă de 6 luni de la data la care devine şomer.
(6) Rezidentul care nu se mai află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), dar care nu a devenit şomer şi urmează un
program de pregătire profesională la o instituţie dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. c) îşi păstrează dreptul de
rezidenţă şi statutul de lucrător, dacă pregătirea are legătură cu domeniul în care şi-a desfăşurat anterior activitatea.
(7) Pe perioada în care rezidentul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se află în incapacitate temporară de
muncă datorată unei boli sau unui accident, acesta îşi menţine dreptul de rezidenţă şi statutul de lucrător.
Art. 13
În vederea luării în evidenţă şi eliberării certificatului de înregistrare, cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în situaţiile
prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)- c) vor depune la sediul formaţiunii teritoriale competente a Oficiului Român pentru
Imigrări, în termen de 3 luni de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însoţită de documentul naţional de
identitate sau paşaportul, valabile, precum şi de următoarele documente, după caz:
a) contractul de muncă sau o adeverinţă eliberată de angajator, vizate în condiţiile legii, ori documente care să ateste
desfăşurarea de activităţi independente, eliberate conform legii, în cazul în care solicită înregistrarea pentru scopul
prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a);
b) dovada că deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi, după caz, pentru membrii lor de familie, de regulă cel puţin la
nivelul venitului minim garantat în România, şi că au asigurare de sănătate, în situaţia în care solicită înregistrarea în
cazul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b);
c) dovada că sunt înscrişi la o instituţie de învăţământ acreditată, dovada că au asigurare de sănătate şi declaraţia pe
propria răspundere sau altă dovadă că deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi, după caz, pentru membrii lor de
familie, de regulă cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România, în cazul în care solicită înregistrarea pentru
scopul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c).
Art. 14
(1) În vederea luării în evidenţă şi eliberării certificatului de înregistrare, cetăţenii Uniunii Europene prevăzuţi la art. 12
alin. (1) lit. d) trebuie să depună, la sediul formaţiunii teritoriale competente a Oficiului Român pentru Imigrări, în
termen de 3 luni de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însoţită de documentul naţional de identitate sau
paşaportul, valabile, precum şi de următoarele documente:
a) actul de stare civilă care atestă căsătoria sau, după caz, documentele care atestă legătura de rudenie cu rezidentul,
în condiţiile art. 9 alin. (6), ori cu cetăţeanul român, în condiţiile legii, şi atunci când este cazul;
b) cartea de identitate valabilă a cetăţeanului român al cărui membru de familie este.
(2) Cetăţeanul Uniunii Europene aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) şi c), căruia i se alătură
membrii de familie prevăzuţi la art. 12 alin. (1) lit. d), este obligat să facă dovada că deţine mijloace de întreţinere
pentru aceştia, de regulă cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România, şi asigurare de sănătate.
(3) Cetăţeanul Uniunii Europene, membru de familie al unui cetăţean român, este obligat să facă dovada asigurării de
sănătate.
(4) Procedura stabilită la alin. (1) şi (2) se aplică persoanelor aflate în întreţinere şi partenerului, cetăţeni ai Uniunii
Europene, situaţie în care aceştia vor prezenta documente eliberate de autoritatea competentă din statul membru de
origine sau de provenienţă, care să ateste aceste calităţi, precum şi documentul prevăzut la alin. (1) lit. b).
Art. 15
(1) În baza documentelor depuse de persoanele prevăzute la art. 13 şi 14, organele competente eliberează de îndată
certificatele de înregistrare.
(la data 31-dec-2018 Art. 15, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 327/2018 )

(2) În cazul în care, pe baza documentelor depuse de persoanele prevăzute la art. 13 şi 14, organele competente
constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1), solicită persoanelor ca, într-un termen considerat
necesar de acestea, dar nu mai mare de 30 de zile, să prezinte eventualele documente care mai sunt necesare în
vederea soluţionării cererii. Dacă după termenul stabilit se constată în continuare că nu sunt îndeplinite condiţiile,
organele competente comunică în scris refuzul eliberării certificatului de înregistrare, precum şi motivele care au stat la
baza acestei decizii, indicându-se instanţa competentă şi termenul în care măsura poate fi atacată.
(3) Împotriva refuzului eliberării certificatului de înregistrare se poate face acţiune la instanţa de contencios
administrativ competentă.
(4) Valabilitatea certificatului de înregistrare prevăzut la alin. (1) este de 5 ani de la data emiterii. La solicitarea
cetăţeanului Uniunii Europene, certificatul de înregistrare poate fi emis pentru o perioadă mai mică de 5 ani, dar nu mai
puţin de un an.
(5) În situaţia continuării rezidenţei pe teritoriul României, înainte de expirarea valabilităţii certificatului de înregistrare,
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titularul este obligat să se prezinte la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în vederea
eliberării unui nou certificat de înregistrare.
Art. 16
(1) În vederea luării în evidenţă şi eliberării cărţii de rezidenţă, membrii de familie prevăzuţi la art. 12 alin. (2) trebuie să
depună la sediul formaţiunii teritoriale competente a Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de 3 luni de la data
intrării pe teritoriul României, o cerere însoţită de următoarele documente:
a) paşaport valabil;
b) actul de stare civilă care atestă existenţa căsătoriei sau, după caz, documentul care atestă legătura de rudenie cu
cetăţeanul Uniunii Europene, în condiţiile art. 9 alin. (6).
(2) Cetăţeanul Uniunii Europene aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) şi c), căruia i se alătură
membrii de familie prevăzuţi la alin. (1), este obligat să facă dovada că deţine mijloace de întreţinere pentru aceştia, de
regulă cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România, şi asigurare de sănătate.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător persoanelor aflate în întreţinere şi partenerului, care nu
sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, situaţie în care vor prezenta documente eliberate de autoritatea competentă din
statul membru de origine sau de provenienţă, care să ateste aceste calităţi, precum şi documentele prevăzute la alin.
(1) lit. a).
(4) La depunerea cererii prevăzute la alin. (1) organele competente eliberează solicitantului o adeverinţă care face
dovada dreptului de rezidenţă până la eliberarea cărţii de rezidenţă. Cartea de rezidenţă va fi eliberată în cel mult 90 de
zile de la depunerea cererii.
(5) În termenul prevăzut la alin. (4), organele competente efectuează toate verificările necesare pentru constatarea
îndeplinirii condiţiilor pentru emiterea cărţii de rezidenţă, inclusiv, după caz, cele referitoare la elementele pe baza
cărora se poate stabili faptul că este o căsătorie de convenienţă, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Verificări similare pot fi efectuate şi în cazul parteneriatului, pentru a se determina dacă acesta a fost încheiat sau este
declarat cu scopul de a beneficia de drept de rezidenţă pe teritoriul României.
(6) Dacă, pe baza verificărilor prevăzute la alin. (5), organele competente care au primit cererea constată că sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, eliberează solicitantului "cartea de rezidenţă pentru
membrul de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene", în termenul prevăzut la alin. (4).
(7) În cazul solicitărilor ulterioare, dacă sunt îndeplinite prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cartea de
rezidenţă se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.
(8) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, organele
competente comunică în scris refuzul eliberării cărţii de rezidenţă, motivele care au stat la baza acestei decizii,
indicându-se instanţa competentă şi termenul în care măsura poate fi atacată.
(9) Împotriva refuzului eliberării cărţii de rezidenţă se poate face acţiune la instanţa de contencios administrativ
competentă.
Art. 17
(1) Valabilitatea cărţii de rezidenţă prevăzută la art. 16 alin. (4) este de până la 5 ani de la data emiterii, dar nu mai
mare decât perioada de rezidenţă a cetăţeanului Uniunii Europene al cărui membru de familie este.
(2) Cartea de rezidenţă prevăzută la art. 16 alin. (4) îşi pierde valabilitatea în cazul absenţei temporare de pe teritoriul
României a titularului pentru mai mult de 6 luni în decurs de un an, cu următoarele excepţii:
a) absenţa de pe teritoriul României pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, indiferent de perioadă;
b) absenţa de pe teritoriul României pentru motive întemeiate, precum starea de graviditate şi de naştere, boală gravă,
participarea la programe de învăţământ sau pregătire profesională ori mutarea în interes de serviciu într-un alt stat
membru sau o ţară terţă, pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive.
(3) Cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate, titularul cărţii de rezidenţă este obligat să se
prezinte la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în vederea eliberării unei noi cărţi de
rezidenţă, în condiţiile legii.
Art. 18
(1) Dreptul de rezidenţă al membrilor de familie care nu au cetăţenia Uniunii Europene este valabil pe toată perioada
pentru care cetăţeanul Uniunii Europene, ai cărui membri de familie sunt, are rezidenţă în România, precum şi, până la
împlinirea termenului la care pot beneficia de rezidenţă permanentă, în următoarele situaţii:
a) în cazul în care cetăţeanul Uniunii Europene al cărui membru de familie este a decedat, dacă membrul de familie a
avut o rezidenţă de cel puţin un an în această calitate;
b) dacă se desface sau se anulează căsătoria în oricare dintre următoarele condiţii:
(ii)prin acordul soţilor ori prin hotărâre judecătorească, soţului/soţiei care nu are cetăţenia Uniunii Europene i-a fost
încredinţat spre creştere şi educare copilul cetăţeanului Uniunii Europene;
(iii)desfacerea căsătoriei se datorează unor circumstanţe deosebit de dificile, precum faptul că soţul/soţia care nu are
cetăţenia Uniunii Europene a fost victima violenţei domestice în timpul căsătoriei;
(iv)în urma acordului soţilor ori prin hotărâre judecătorească, instanţa de judecată stabileşte dreptul soţului/soţiei care
nu are cetăţenia Uniunii Europene de a vizita copilul minor. În acest caz, instanţa de judecată trebuie să precizeze în
dispozitivul hotărârii judecătoreşti că vizitele se vor efectua pe teritoriul României, cu indicarea exactă a perioadei de
timp pentru care acest drept este acordat.
(1) de la încheierea căsătoriei şi până la sesizarea instanţei de judecată competente pentru desfacerea, declararea
nulităţii sau anularea căsătoriei au trecut cel puţin 3 ani, din care o perioadă de cel puţin un an pe teritoriul României;
(2) Partenerul care nu are cetăţenia Uniunii Europene îşi păstrează dreptul de rezidenţă până la dobândirea dreptului de
rezidenţă permanentă în cazul în care parteneriatul înregistrat se desface sau se anulează, cu aplicarea în mod
corespunzător a condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b).
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dobândirea ulterioară a dreptului de rezidenţă permanentă este
condiţionată de continuarea şederii pe teritoriul României a persoanelor prevăzute la art. 12 alin. (2) în oricare dintre
situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b) sau în calitate de membru de familie al unei persoane care îndeplineşte
una dintre aceste condiţii, dacă familia este deja constituită pe teritoriul României.
Art. 19
(1) În situaţia în care cetăţeanul Uniunii Europene părăseşte România sau a decedat, dreptul de rezidenţă al copiilor
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acestuia şi al părintelui în îngrijirea căruia copiii se află, indiferent de cetăţenie, rămâne valabil până la terminarea
studiilor, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
a) copiii locuiesc în România;
b) copiii sunt înscrişi la o instituţie de învăţământ din România.
(2) Persoanele care se încadrează în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 18 îşi păstrează dreptul de rezidenţă,
exclusiv cu titlu personal.
SECŢ IUNEA 3: Dreptul de rezidenţă permanentă
Art. 20
(1) Cetăţenii Uniunii Europene care au o rezidenţă continuă şi legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel
puţin 5 ani beneficiază de dreptul de rezidenţă permanentă.
(2) Persoanele care nu au cetăţenia Uniunii Europene şi care au o rezidenţă continuă pe teritoriul României pentru o
perioadă de cel puţin 5 ani, în calitate de membri de familie ai unui cetăţean al Uniunii Europene rezident sau rezident
permanent, beneficiază de prevederile alin. (1).
(3) În înţelesul alin. (1) şi (2), rezidenţa continuă presupune exercitarea dreptului de rezidenţă, în condiţiile legii, în
ultimii 5 ani anteriori soluţionării cererii de rezidenţă permanentă. Dovada continuităţii rezidenţei cade în sarcina
solicitantului şi poate fi făcută prin orice mijloc de probă.
(4) În înţelesul alin. (1), rezidenţa legală presupune exercitarea dreptului de rezidenţă pe teritoriul României, în condiţiile
legii, fără a fi întreruptă de o măsură de limitare sau restrângere a dreptului de rezidenţă, potrivit prezentei ordonanţe
de urgenţă, ori de o măsură de îndepărtare de pe teritoriul României, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) La stabilirea continuităţii perioadei de rezidenţă nu sunt considerate întreruperi:
a) absenţele temporare de pe teritoriul României care nu depăşesc 6 luni în decurs de un an;
b) absenţa de pe teritoriul României pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu;
c) absenţa de pe teritoriul României pentru motive întemeiate, precum starea de graviditate şi de naştere, boală gravă,
participarea la programe de învăţământ sau pregătire profesională ori mutarea în interes de serviciu într-un alt stat
membru sau o ţară terţă, pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive;
d) perioada în care a fost executată o pedeapsă privativă de libertate pe teritoriul României, mai mică de 6 luni.
(6) Dreptul de rezidenţă permanentă se pierde în cazul unei absenţe de pe teritoriul României pentru o perioadă mai
mare de 2 ani consecutivi.
Art. 21
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 20, rezidenţii beneficiază de rezidenţă permanentă, anterior împlinirii perioadei
continue de 5 ani de şedere, atunci când:
a) au statutul de lucrător dacă, în momentul încetării activităţii, au împlinit vârsta prevăzută de legislaţia naţională în
vederea pensionării pentru limită de vârstă sau, în cazul în care contractul de muncă încetează cu drept de pensionare
anticipată în condiţiile legii, dacă au fost angajaţi în România cel puţin în ultimele 12 luni şi au avut o şedere continuă
mai mare de 3 ani pe teritoriul României. Pentru rezidenţii care desfăşoară profesii liberale, condiţia referitoare la vârsta
de pensionare se consideră îndeplinită în momentul împlinirii vârstei de 60 de ani, dacă legea nu prevede altfel;
b) au statutul de lucrător şi o şedere continuă pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 2 ani şi încetează
munca din cauza pierderii totale sau a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă. Dacă această incapacitate este
rezultatul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale, condiţia referitoare la durata şederii nu se aplică;
c) după o perioadă de 3 ani de rezidenţă, în situaţia prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. a), îşi desfăşoară activitatea întrun alt stat membru, menţinându-şi, în acelaşi timp, reşedinţa pe teritoriul României, unde se întorc, regulat, în fiecare zi
sau cel puţin o dată pe săptămână. La acordarea drepturilor prevăzute la lit. a) şi b), perioadele de angajare petrecute
în statul membru în care persoana în cauză lucrează vor fi considerate ca fiind petrecute pe teritoriul României.
(2) Perioadele de şomaj, de concediu medical sau de încetare a activităţii datorate îmbolnăvirii ori unui accident,
precum şi orice alte perioade de încetare a activităţii pentru motive neimputabile persoanei în cauză se iau în calcul la
stabilirea continuităţii perioadelor prevăzute la alin. (1).
(3) Condiţiile referitoare la durata rezidenţei şi angajării, stabilite la alin. (1) lit. a), şi condiţia referitoare la durata
rezidenţei, stabilită la alin. (1) lit. b), nu se vor aplica dacă persoana care este angajată sau desfăşoară activităţi
economice în mod independent este căsătorită cu un cetăţean român.
(4) În cazul în care cetăţeanul Uniunii Europene dobândeşte dreptul de rezidenţă permanentă în baza alin. (1), membrii
de familie ai acestuia, indiferent de cetăţenie, au drept de rezidenţă permanentă numai dacă gospodăresc împreună cu
acesta pe teritoriul României.
(5) În cazul în care cetăţeanul Uniunii Europene care avea statutul de lucrător decedează în perioada de activitate, dar
anterior dobândirii dreptului de rezidenţă permanentă, membrii de familie care au gospodărit împreună cu acesta pe
teritoriul României pot dobândi dreptul de rezidenţă permanentă, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) la data decesului cetăţeanul Uniunii Europene avea o rezidenţă continuă de cel puţin 2 ani pe teritoriul României;
b) decesul a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
(6) Pot beneficia de dreptul de rezidenţă permanentă fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2),
dacă nu reprezintă o ameninţare reală şi actuală la adresa ordinii publice, securităţii naţionale sau sănătăţii publice:
a) cetăţenii Uniunii Europene care sunt de origine română sau născuţi în România;
b) cetăţenii Uniunii Europene a căror rezidenţă pe teritoriul României este necesară pentru realizarea unui obiectiv aflat
în competenţa Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului sau unei autorităţi publice centrale de specialitate;
c) membrii de familie care însoţesc sau se alătură ulterior unui cetăţean al Uniunii Europene care face parte din una
dintre categoriile prevăzute la lit. a) şi b).
(la data 31-dec-2018 Art. 21, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 327/2018 )

(6 1 ) Cetăţenilor Uniunii Europene a căror rezidenţă pe teritoriul României este necesară pentru realizarea unui obiectiv
aflat în competenţa Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului sau a unei autorităţi publice centrale de
specialitate li se acordă dreptul de rezidenţă permanentă în condiţiile alin. (6) numai ca urmare a unei solicitări exprese
a oricăreia dintre respectivele autorităţi sau instituţii, adresată Inspectoratului General pentru Imigrări.
(la data 31-dec-2018 Art. 21, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 5. din Legea 327/2018 )
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(7) Poate beneficia de dreptul de rezidenţă permanentă fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2):
a) minorul ai cărui părinţi sunt titulari ai unui drept de rezidenţă permanentă, la cererea ambilor părinţi;
b) minorul încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă unuia dintre părinţi, la cererea
părintelui căruia i-a fost încredinţat, dacă acesta este titular al unui drept de rezidenţă permanentă;
c) minorul faţă de care unul dintre părinţi exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti
rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu
data de 15 februarie 2013, la cererea părintelui care exercită singur autoritatea părintească, dacă acesta este titular al
unui drept de rezidenţă permanentă;
d) minorul al cărui reprezentant legai este titular al unui drept de rezidenţă permanentă, la cererea reprezentantului
legal;
e) minorul faţă de care părinţii exercită împreună autoritatea părintească, dar numai unul dintre ei este titular al unui
drept de rezidenţă permanentă, la solicitarea părintelui titular al dreptului de rezidenţă permanentă însoţită de
consimţământul celuilalt părinte, dat în faţa reprezentantului Inspectoratului General pentru Imigrări, cu ocazia depunerii
cererii sau, după caz, în formă autentică.
(la data 31-dec-2018 Art. 21, alin. (7) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 327/2018 )

(8) Cetăţenilor Uniunii Europene care fac dovada că au efectuat investiţii de minimum 1.000.000 de euro sau au creat
peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă li se poate acorda dreptul de rezidenţă permanentă, fără îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1).
Art. 22
(1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 şi 21 pot solicita formaţiunilor teritoriale competente ale
Oficiului Român pentru Imigrări eliberarea cărţii de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii Uniunii Europene, respectiv a
cărţii de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene.
(2) Valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (1) este de 10 ani de la data emiterii, cu excepţia celor care se
eliberează persoanelor cu vârsta de până la 14 ani, a căror valabilitate este de 5 ani de la data emiterii.
(3) Dacă Oficiul Român pentru Imigrări constată îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea documentelor prevăzute la alin.
(1), eliberează, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, cartea de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii Uniunii
Europene, respectiv, în termen de 90 de zile de la depunerea cererii, cartea de rezidenţă permanentă pentru membrii
de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene.
(4) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, organele
competente comunică în scris refuzul eliberării documentelor prevăzute la alin. (1), motivele care au stat la baza
acestei decizii, indicându-se instanţa competentă şi termenul în care măsura poate fi atacată.
(5) Împotriva refuzului eliberării documentelor prevăzute la alin. (1) se poate face acţiune la instanţa de contencios
administrativ competentă.
(6) Cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate, titularul cărţii de rezidenţă permanentă este obligat
să se prezinte la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în vederea preschimbării
documentului.
SECŢ IUNEA 4: Limitele menţinerii dreptului de rezidenţă
Art. 23
(1) Cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora beneficiază de dreptul de rezidenţă prevăzut la art. 11
atât timp cât nu devin o sarcină excesivă pentru sistemul naţional de asistenţă socială.
(2) Cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora beneficiază de dreptul de rezidenţă prevăzut în
secţiunea a 2-a atât timp cât îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 12 şi 18.
(3) Atunci când există date sau informaţii cu privire la nerespectarea cadrului legal care reglementează dreptul de
rezidenţă, Oficiul Român pentru Imigrări poate verifica îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de rezidenţă
de către cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora. Asemenea verificări nu se efectuează în mod
sistematic.
Art. 24
(1) Împotriva cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora care nu îndeplinesc condiţiile de
exercitare a dreptului de rezidenţă potrivit art. 23 alin. (1) şi (2) Oficiul Român pentru Imigrări poate emite o decizie de
părăsire a teritoriului României.
(2) Documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României se anulează la data luării deciziei şi se retrage cel mai
târziu la data la care această decizie este adusă la cunoştinţa persoanei în cauză.
(3) Comunicarea deciziei se face în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.
(4) Persoana împotriva căreia a fost emisă decizia de părăsire a teritoriului are obligaţia de a părăsi România în termen
de o lună de la data comunicării deciziei.
(5) Decizia de părăsire a teritoriului României poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la curtea
de apel în a cărei rază de competenţă se află structura emitentă. Instanţa soluţionează cererea în termen de 30 de zile
de la data primirii acesteia. Contestaţia suspendă executarea deciziei de părăsire a teritoriului României. Hotărârea
instanţei prin care se soluţionează contestaţia este definitivă şi irevocabilă.
(6) Cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora care nu au părăsit teritoriul României în termenul
prevăzut la alin. (4) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu privire la îndepărtarea sub escortă şi, atunci când se impune, luarea în custodie
publică şi tolerarea rămânerii pe teritoriul României.
Art. 25
(1) Decizia de părăsire a teritoriului României nu poate fi emisă împotriva cetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor
de familie ai acestora dacă:
a) cetăţeanul Uniunii Europene are statutul de lucrător;
b) cetăţeanul Uniunii Europene dovedeşte prin orice mijloc că este în căutarea unui loc de muncă şi că are posibilităţi
reale de a fi angajat.
(2) Decizia de părăsire a teritoriului României nu poate fi emisă ca o consecinţă automată a unei solicitări de asistenţă
adresată sistemului naţional de asistenţă socială.
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(3) În cazul cetăţenilor Uniunii Europene şi al membrilor de familie ai acestora care nu mai deţin mijloace de întreţinere
şi care beneficiază de asistenţă socială, o decizie de părăsire a teritoriului României poate fi emisă numai dacă, în urma
unei anchete sociale, se constată că persoana în cauză a devenit o povară excesivă pentru sistemul naţional de
asistenţă socială.
(4) Ancheta socială se efectuează de către instituţia publică specializată a autorităţii administraţiei publice locale
competentă teritorial, fiind avute în vedere cel puţin următoarele elemente:
a) raportul dintre perioada de şedere pe teritoriul României şi perioada pentru care s-au acordat prestaţii sociale;
b) posibilitatea ca, în perioada următoare, persoana în cauză să nu mai aibă nevoie de prestaţii sociale;
c) gradul de integrare în societate a persoanei în cauză şi a familiei acesteia;
d) existenţa unor circumstanţe personale, cum ar fi vârsta sau starea de sănătate, familiale sau de natură economică;
e) cuantumul prestaţiilor sociale acordate şi ponderea acestora în totalul mijloacelor de întreţinere ale persoanei în
cauză.
Art. 26
(1) Oficiul Român pentru Imigrări anulează, prin decizie motivată, dreptul de rezidenţă în România, dacă ulterior
înregistrării rezidenţei se constată că:
a) la data înregistrării rezidenţei, calitatea de cetăţean al Uniunii Europene sau de membru de familie al unui cetăţean al
Uniunii Europene a fost dovedită prin folosirea de informaţii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace
ilegale;
b) dreptul de rezidenţă a fost înregistrat în baza unei căsătorii de convenienţă, constatate în condiţiile prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza
unui parteneriat, dacă acesta a fost încheiat ori este declarat cu scopul de a beneficia de drept de rezidenţă pe teritoriul
României.
(2) Documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României se anulează la data luării deciziei şi se retrage cel mai
târziu la data la care această decizie este adusă la cunoştinţa persoanei în cauză.
(3) Decizia de anulare se comunică:
a) de către Oficiul Român pentru Imigrări, dacă persoana în cauză se află pe teritoriul României, prin decizia de
returnare emisă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) de către Poliţia de Frontieră Română, în momentul în care persoana în cauză se prezintă la frontieră cu scopul de a
intra în România, prin înmânarea deciziei de anulare emise de Oficiul Român pentru Imigrări.
CAPIT OLUL IV: R estrângerea dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul R omâniei a cetăţenilor Uniunii
Europene şi a membrilor familiilor lor
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 27
(1) Autorităţile române competente pot restrânge exercitarea dreptului la liberă circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul
României de către cetăţenii Uniunii Europene sau de către membrii de familie ai acestora numai din raţiuni de ordine
publică, securitate naţională ori sănătate publică. Aceste motive nu pot fi invocate în scopuri economice.
(2) Împotriva cetăţenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora, indiferent de cetăţenie, care au drept
de rezidenţă permanentă se pot dispune, în condiţiile legii, măsuri specifice de restrângere a dreptului la liberă circulaţie
numai dacă reprezintă un pericol iminent pentru ordinea publică sau securitatea naţională.
(3) Dreptul la libera circulaţie pe teritoriul României, în cazul următoarelor categorii de cetăţeni ai Uniunii Europene,
poate fi restrâns numai pentru motive imperative de securitate naţională:
a) rezidenţii cu şedere continuă şi legală pe teritoriul României în ultimii 10 ani;
b) minorii, cu excepţia cazului în care îndepărtarea este necesară pentru interesul copilului, conform prevederilor
Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului din 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990,
republicată, cu modificările ulterioare.
(4) Adoptarea de către organele competente a oricărei decizii de restrângere a dreptului la liberă circulaţie, în special a
celor cu privire la îndepărtarea de pe teritoriul României, dispuse în condiţiile legii, se face numai cu luarea în considerare
a duratei efective a şederii persoanei în cauză pe teritoriul României, a vârstei acesteia, a stării de sănătate, a situaţiei
familiale şi economice, a gradului de integrare socială şi culturală în România şi a asigurării menţinerii legăturilor sale cu
ţara de origine.
(5) Dispunerea oricărei măsuri de restrângere a dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul României al cetăţenilor Uniunii
Europene şi al membrilor familiilor lor trebuie luată numai cu respectarea principiului proporţionalităţii şi trebuie să aibă la
bază exclusiv comportamentul persoanei în cauză. Acest comportament trebuie să reprezinte o ameninţare reală,
actuală şi suficient de gravă pentru valorile fundamentale ale societăţii. O astfel de măsură nu poate fi bazată exclusiv
pe existenţa unei condamnări penale anterioare. Nu pot fi acceptate motivări care nu sunt direct legate de caz sau care
sunt legate de consideraţii de prevenţie generală.
(6) Orice măsură de restrângere a dreptului la libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii Europene şi a
membrilor familiilor lor nu poate avea decât caracter temporar şi poate fi dispusă numai pentru o durată de timp
limitată la perioada necesară încetării motivelor care au stat la baza adoptării acesteia.
(7) Decizia de restrângere a dreptului la liberă circulaţie se comunică cetăţeanului Uniunii Europene sau membrului de
familie al acestuia, în scris, de către autoritatea care a dispus o astfel de măsură, în condiţiile legii. Decizia trebuie să
conţină prezentarea precisă şi completă a tuturor motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza dispunerii unei
astfel de măsuri, implicaţiile acesteia pentru persoana în cauză, informaţii privind instanţa unde poate fi atacată decizia,
termenul de introducere a acţiunii şi termenul în care cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia
trebuie să părăsească teritoriul României.
(8) Termenul în care cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie să părăsească teritoriul
României este de o lună de la data comunicării deciziei de restrângere a dreptului ia liberă circulaţie, cu excepţia acelor
cazuri în care autoritatea competentă emitentă a deciziei de restrângere a dreptului la liberă circulaţie constată că
acesta trebuie sa părăsească teritoriul României de îndată ori într-un termen mai scurt, în scopul evitării unui risc
iminent şi grav de încălcare a ordinii publice, sănătăţii publice sau securităţii naţionale.
(la data 31-dec-2018 Art. 27, alin. (8) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 327/2018 )
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(9) Instanţa care judecă acţiunea introdusă împotriva unei decizii de restrângere a dreptului la liberă circulaţie
analizează legalitatea deciziei, respectarea principiului proporţionalităţii măsurii dispuse şi a condiţiilor stabilite la alin.
(1)-(8), precum şi faptele şi circumstanţele care justifică măsura dispusă.
Art. 28
(1) Deciziile de restrângere a dreptului la liberă circulaţie al căror termen de părăsire a teritoriului României nu a fost
respectat şi cele prin care se dispune părăsirea de îndată a teritoriului României se pun în executare prin escortarea
persoanei în cauză până la frontieră sau până în ţara de origine de către personalul specializat al Oficiului Român pentru
Imigrări.
(2) Dacă escortarea prevăzută la alin. (1) nu se poate efectua în 24 de ore, Oficiul Român pentru Imigrări poate
solicita luarea în custodie publică a persoanei în cauză, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la luarea în custodie
publică şi, după caz, la tolerarea rămânerii pe teritoriul României.
(3) Cetăţenii Uniunii Europene sau membrii de familie care se află sub efectul unei decizii de restrângere a dreptului la
liberă circulaţie, identificaţi pe teritoriul României după executarea voluntară sau în condiţiile alin. (1) a acesteia, sunt
escortaţi până la frontieră sau până în ţara de origine de către personalul specializat al Inspectoratului General pentru
Imigrări, concomitent cu sesizarea organelor de urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 262 alin.
(2) lit. b) din Codul penal. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în raport cu cetăţenii Uniunii Europene sau membrii de familie
care se află sub efectul unei decizii de restrângere a dreptului la liberă circulaţie dispuse împotriva lor în timp ce se aflau
în afara teritoriului României şi care sunt identificaţi pe teritoriul României după îndeplinirea procedurii de comunicare a
respectivei decizii.
(5) Escortarea cetăţenilor Uniunii Europene sau a membrilor de familie potrivit alin. (1), (3) sau (4) se suspendă în
perioada în care Inspectoratul General pentru Imigrări constată incidenţa următoarelor situaţii:
a) persoana în cauză poate fi escortată numai într-un stat faţă de care există temeri justificate că viaţa acesteia este
pusă în pericol ori că va fi supusă la tortură, tratamente inumane sau degradante;
b) starea de sănătate a persoanei în cauză face imposibilă deplasarea acesteia în afara teritoriului României;
c) persoana în cauză se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1).
(6) Inspectoratul General pentru Imigrări informează în scris persoana în cauză şi autoritatea care a emis decizia de
restrângere a dreptului la liberă circulaţie cu privire la constatarea incidenţei sau încetării situaţiilor prevăzute la alin. (5).
(la data 31-dec-2018 Art. 28, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 8. din Legea 327/2018 )

Art. 29
Împotriva cetăţenilor Uniunii Europene sau a membrilor de familie se pot dispune următoarele măsuri de restrângere a
dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul României:
a) interzicerea intrării pe teritoriul României;
b) declararea ca indezirabil;
c) interzicerea exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul României;
d) îndepărtarea de pe teritoriul României pentru motive de sănătate publică.
(la data 31-dec-2018 Art. 29 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 327/2018 )

SECŢ IUNEA 1 1: Interzicerea intrării pe teritoriul României
Art. 29 1
(1) Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră dispune interzicerea intrării pe teritoriul
României pentru o perioadă de la 6 luni la 3 ani atunci când există indicii temeinice că un cetăţean al Uniunii Europene
sau un membru de familie reprezintă o ameninţare reală, actuală şi suficient de gravă la adresa ordinii publice sau a
securităţii naţionale.
(2) Interzicerea intrării pe teritoriul României se dispune pe baza datelor şi informaţiilor aflate la dispoziţia Poliţiei de
Frontieră Române sau la solicitarea unei autorităţi sau instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau al
securităţii naţionale.
(3) Interzicerea intrării pe teritoriul României nu se poate dispune împotriva cetăţenilor Uniunii Europene sau a
membrilor de familie care se află pe teritoriul României sau care sunt titulari ai unui certificat de înregistrare valabil, ai
unei cărţi de rezidenţă valabile sau ai unei cărţi de rezidenţă permanentă valabile, după caz, eliberate în condiţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Dispoziţia de interzicere a intrării pe teritoriul României cuprinde o prezentare precisă şi completă a tuturor
motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza dispunerii respectivei măsuri, implicaţiile acesteia pentru persoana în
cauză, informaţii privind instanţa unde poate fi contestată măsura şi termenul de introducere a contestaţiei. În cuprinsul
dispoziţiei nu se menţionează date şi informaţii supuse regimului de protecţie a informaţiilor clasificate.
(5) Dispoziţia de interzicere a intrării pe teritoriul României se comunică cetăţeanului Uniunii Europene sau membrului
de familie în scris, prin transmiterea unui exemplar al acesteia prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa la care
locuieşte persoana în cauză, dacă este cunoscută, sau la altă adresă indicată de aceasta. În lipsa datelor necesare
pentru transmiterea prin poştă, dispoziţia se comunică prin înmânarea, sub semnătură, a unui exemplar al acesteia cu
ocazia prezentării la frontieră cu scopul de a intra în România.
(6) Împotriva măsurii de interzicere a intrării pe teritoriul României se poate face contestaţie, în termen de 10 zile de la
data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti.
(7) Instanţa soluţionează contestaţia de urgenţă şi cu precădere, pronunţându-se prin hotărâre. Instanţa judecă în
camera de consiliu, cu citarea părţilor. Hotărârea instanţei este definitivă.
(8) Introducerea contestaţiei împotriva măsurii de interzicere a intrării pe teritoriul României nu suspendă executarea
acesteia.
Art. 29 2
(1) După împlinirea a jumătate din perioada pentru care a fost dispusă interzicerea intrării pe teritoriul României în
condiţiile art. 29 1 alin. (1), persoana în cauză poate solicita ridicarea respectivei măsuri.
(2) Cererea de ridicare a măsurii de interzicere a intrării pe teritoriul României se adresează inspectorului general al
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi este însoţită de probe care atestă că s-a produs o schimbare efectivă
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a împrejurărilor care au justificat dispunerea iniţială a măsurii.
(3) Cererea de ridicare a măsurii de interzicere a intrării pe teritoriul României se soluţionează în termen de maximum
30 de zile de la înregistrarea acesteia la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, pe baza probelor prezentate de
persoana în cauză şi a informaţiilor aflate la dispoziţia Poliţiei de Frontieră Române, inclusiv a celor transmise de
autorităţile sau instituţiile publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau al securităţii naţionale care au solicitat luarea
măsurii.
(4) Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră dispune ridicarea măsurii de interzicere a intrării
pe teritoriul României atunci când constată că persoana în cauză nu mai reprezintă o ameninţare reală, actuală şi
suficient de gravă la adresa ordinii publice sau a securităţii naţionale.
(5) Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră dispune menţinerea măsurii de interzicere a
intrării pe teritoriul României atunci când constată că persoana în cauză reprezintă în continuare o ameninţare reală,
actuală şi suficient de gravă la adresa ordinii publice sau a securităţii naţionale.
(6) Dispoziţia de ridicare sau de menţinere a măsurii de interzicere a intrării pe teritoriul României, după caz, se
comunica cetăţeanului Uniunii Europene sau membrului de familie în scris, prin transmiterea unui exemplar al acesteia
prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa indicată de aceasta, n lipsa datelor necesare pentru transmiterea prin
poştă, dispoziţia se comunică prin înmânarea, sub semnătură, a unui exemplar al acesteia cu ocazia prezentării la
frontieră cu scopul de a intra în România.
(7) Dispoziţia de menţinere a măsurii de interzicere a intrării pe teritoriul României cuprinde o prezentare precisă şi
completă a tuturor motivelor de fapt şi de drept pe care se fundamentează, implicaţiile acesteia pentru persoana în
cauză, informaţii privind instanţa unde poate fi contestată şi termenul de introducere a contestaţiei. In cuprinsul
dispoziţiei nu se menţionează date şi informaţii supuse regimului de protecţie a informaţiilor clasificate.
(8) Împotriva dispoziţiei de menţinere a măsurii de interzicere a intrării pe teritoriul României se poate face contestaţie,
în termen de 10 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti. Prevederile art. 291 alin. (7) şi (8) se aplică în
mod corespunzător.
(la data 31-dec-2018 capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 10. din Legea 327/2018 )

SECŢ IUNEA 2: Persoanele indezirabile
Art. 30
(1) Declararea ca indezirabil este o măsură care se dispune împotriva unui cetăţean al Uniunii Europene sau unui
membru de familie al acestuia care a desfăşurat, desfăşoară ori despre care există indicii temeinice că intenţionează să
desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională sau ordinea publică.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de Curtea de Apel Bucureşti, la sesizarea procurorului anume desemnat
de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Procurorul sesizează instanţa de judecată la propunerea
instituţiilor cu competenţe în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale care deţin date sau indicii temeinice în sensul
celor prevăzute la alin. (1).
(3) Datele şi informaţiile în baza cărora se propune declararea ca indezirabil pentru raţiuni de securitate naţională se
pun la dispoziţie instanţei de judecată în condiţiile stabilite de actele normative care reglementează regimul activităţilor
referitoare la siguranţa naţională şi protejarea informaţiilor clasificate.
(4) Sesizarea prevăzută la alin. (2) se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor. Instanţa de judecată aduce la
cunoştinţa persoanei în cauză faptele care stau la baza sesizării, cu respectarea prevederilor actelor normative care
reglementează regimul activităţilor referitoare la siguranţa naţională şi la protejarea informaţiilor clasificate.
(5) Curtea de Apel Bucureşti se pronunţă, prin hotărâre motivată, în termen de 10 zile de la sesizarea formulată în
condiţiile alin. (2). Hotărârea instanţei este definitivă. Atunci când declararea cetăţeanului Uniunii Europene sau a
membrului de familie ca indezirabil se întemeiază pe raţiuni de securitate naţională, în conţinutul hotărârii nu se
menţionează datele şi informaţiile care au stat la baza motivării acesteia.
(la data 31-dec-2018 Art. 30, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 327/2018 )

(6) Hotărârea se comunică persoanei în cauză, precum şi, dacă instanţa dispune declararea ca indezirabil, Oficiului
Român pentru Imigrări, pentru a fi pusă în executare.
(7) Dreptul de rezidenţă al persoanei în cauză încetează de la data pronunţării hotărârii prin care aceasta a fost
declarată indezirabilă.
(8) Perioada pentru care un cetăţean al Uniunii Europene sau membrul de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene
poate fi declarat indezirabil este de la 1 la 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o nouă perioadă cuprinsă
între aceste limite, în cazul în care se constată că nu au încetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri.
Prelungirea termenului se face în condiţiile prevăzute la alin. (2). Termenul începe să curgă de la data expirării
termenului prevăzut la art. 27 alin. (8).
(9) Persoanele declarate indezirabile vor fi comunicate de Oficiul Român pentru Imigrări Direcţiei generale afaceri
consulare.
Art. 31
(1) Hotărârea prevăzută la art. 30 alin. (5) poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la data comunicării, la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Instanţa se pronunţă în termen de 5 zile de la data primirii cererii. Hotărârea este
definitivă şi irevocabilă.
(2) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a hotărârii prin care cetăţeanul
Uniunii Europene sau membrul de familie a fost declarat indezirabil. În cazuri bine justificate şi pentru a se preveni
producerea de pagube iminente, persoana în cauză poate cere instanţei să dispună suspendarea executării hotărârii
prin care a fost declarată indezirabilă, până la soluţionarea căii de atac. Instanţa va soluţiona cererea de suspendare de
urgenţă, hotărârea pronunţată în acest caz fiind executorie de drept.
(3) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv asupra măsurii de luare în custodie publică,
dispusă în condiţiile art. 28 alin. (2).
Art. 31 1
Inspectoratul General pentru Imigrări informează instituţiile cu competenţe în domeniul ordinii publice şi securităţii
naţionale prevăzute la art. 30 alin. (2) teza a doua despre executarea hotărârilor prin care s-a dispus declararea ca
indezirabil, imediat după executarea acestora.
(la data 31-dec-2018 Art. 31 din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 12. din Legea 327/2018 )

pag. 10

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Ordonanta urgenta 102/2005 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

Art. 32
(1) După împlinirea a jumătate din perioada interdicţiei dispuse în condiţiile art. 30 sau după 3 ani de la data dispunerii
acesteia, persoana declarată indezirabilă în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă poate solicita ridicarea interdicţiei.
(2) Ridicarea interdicţiei se poate dispune luându-se în considerare schimbările survenite faţă de împrejurările care au
determinat dispunerea acesteia.
(3) Cererea de ridicare a interdicţiei se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Cererea se judecă în camera de consiliu.
(4) Instanţa soluţionează cauza de urgenţă şi cu precădere.
(5) Hotărârea prevăzută la alin. (4) este supusă recursului. Hotărârea instanţei de recurs este definitivă şi irevocabilă.
(6) Prezenţa procurorului este obligatorie la toate şedinţele de judecată.
(7) Hotărârile rămase definitive se comunică Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Oficiului Român pentru
Imigrări.
SECŢ IUNEA 3: Interzicerea exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul României
(la data 31-dec-2018 capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 327/2018 )

Art. 33
(1) Interzicerea exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul României se dispune împotriva cetăţenilor Uniunii Europene
sau membrilor de familie care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României de către instanţa de judecată, ca
pedeapsă accesorie sau complementară, în condiţiile prevăzute de Codul penal, cu respectarea prevederilor art. 27.
(2) Dreptul de rezidenţă al persoanei în cauză încetează de drept la data la care se pune în executare pedeapsa
accesorie sau complementară de interzicere a exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul României.
(3) Pedeapsa accesorie sau complementară de interzicere a exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul României nu
se mai pune în executare dacă a trecut o perioadă mai mare de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care
a fost dispusă şi se constată că persoana în cauză nu mai reprezintă o ameninţare reală şi actuală la adresa ordinii
publice sau securităţii naţionale, ca urmare a producerii unor schimbări efective ale împrejurărilor în care aceasta a fost
dispusă.
(4) Constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (3) este de competenţa instanţei de executare.
Prevederile art. 597 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător. În cadrul acestei proceduri,
instanţa administrează orice mijloace de probă pe care le consideră necesare pentru formarea convingerii sale cu
privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3), la cererea procurorului, a persoanei în cauză
sau din oficiu.
(5) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate sesizează instanţa competentă prevăzută la alin (4) de îndată
ce constată că sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) a trecut o perioadă mai mare de 2 ani de la data la care a rămas definitivă hotărârea prin care a fost dispusă
pedeapsa accesorie sau complementară de interzicere a exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul României;
b) pe rolul instanţei competente nu există o sesizare cu privire la constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiilor
prevăzute la alin. (3);
c) nu există o hotărâre definitivă a instanţei competente, pronunţată în ultimele 3 luni, cu privire la neîndeplinirea
condiţiilor prevăzute la alin. (3);
d) este iminentă liberarea din penitenciar a persoanei în cauză.
(6) Condiţia prevăzută la alin. (5) lit. d) se consideră îndeplinită în oricare dintre următoarele situaţii:
a) au rămas mai puţin de 60 de zile până la îndeplinirea condiţiei privind executarea efectivă a unei perioade de
detenţiune, prevăzută la art. 99 alin. (1) lit. a) din Codul penal, sau, după caz, până la îndeplinirea condiţiei privind
fracţiunea de pedeapsă executată, potrivit dispoziţiilor art. 100 din Codul penal;
b) judecătoria în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere este sesizată cu o cerere sau propunere de liberare
condiţionată a persoanei în cauză;
c) au rămas mai puţin de 3 luni până la data executării în întregime a pedepsei privative de libertate;
d) judecătoria în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere este sesizată cu o contestaţie la executare în temeiul
art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală.
(7) Judecătorul delegat cu executarea sesizează instanţa competentă prevăzută la alin. (4) de îndată ce constată că
executarea pedepsei accesorii sau complementare de interzicere a exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul
României este suspendată potrivit alin. (8).
(8) Executarea pedepsei accesorii sau complementare de interzicere a exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul
României este suspendată, până la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei competente cu privire la îndeplinirea
sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3), dacă la data la care ar trebui să fie pusă în executare a trecut o
perioadă mai mare de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care a fost dispusă pedeapsa şi nu există o
hotărâre definitivă a instanţei competente, pronunţată în ultimele 6 luni, cu privire la neîndeplinirea condiţiilor prevăzute
la alin. (3).
(9) Executarea pedepsei accesorii sau complementare de interzicere a exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul
României încetează dacă, după împlinirea a jumătate din perioada pentru care a fost dispusă, calculată de la data
punerii în executare, se constată că persoana în cauză nu mai reprezintă o ameninţare reală, actuală şi suficient de
gravă la adresa ordinii publice sau a securităţii naţionale.
(10) Constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (9) este de competenţa instanţei de executare, la solicitarea
persoanei în cauză.
(11) Solicitarea prevăzută la alin. (10) este însoţită de orice mijloc de probă care atestă că s-a produs o schimbare
efectivă a împrejurărilor care au justificat dispunerea iniţială a pedepsei accesorii sau complementare. Prevederile art.
597 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător. Instanţa se pronunţă în termen de maximum 6 luni
de la data primirii solicitării persoanei în cauză.
(la data 31-dec-2018 Art. 33 din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 327/2018 )

Art. 33 1
(1) În cazul detenţiunii pe viaţă, pedeapsa accesorie de interzicere a exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul
României, dispusă împotriva unui cetăţean al Uniunii Europene sau a unui membru de familie care îşi exercită dreptul de
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rezidenţă pe teritoriul României, se pune în executare, prin derogare de la prevederile art. 65 alin. (4) din Codul penal,
în una dintre următoarele modalităţi:
a) prin părăsirea voluntară a teritoriului României în termen de 30 de zile de la data liberării condiţionate sau de la data
la care pedeapsa a fost considerată ca executată;
b) prin părăsirea voluntară a teritoriului României în termenul stabilit de instanţă potrivit alin. (3), calculat de la data
liberării condiţionate sau de la data la care pedeapsa a fost considerată ca executată;
c) prin escortarea persoanei în cauză în condiţiile art. 28, atunci când instanţa a dispus, potrivit alin. (3), părăsirea de
îndată a teritoriului României cu aplicarea dispoziţiilor art. 65 alin. (4) din Codul penal.
(2) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul României, dispusă împotriva
unui cetăţean al Uniunii Europene sau a unui membru de familie care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul
României, se pune în executare, prin derogare de la prevederile art. 68 din Codul penal, în una dintre următoarele
modalităţi:
a) prin părăsirea voluntară a teritoriului României în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de
condamnare la pedeapsa amenzii, a executării pedepsei, a graţierii totale ori a restului de pedeapsă, a împlinirii
termenului de prescripţie a executării pedepsei sau a liberării condiţionate;
b) prin părăsirea voluntară a teritoriului României în termenul stabilit de instanţă potrivit alin. (3), calculat de la data
rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii, a executării pedepsei închisorii, a graţierii totale ori
a restului de pedeapsă, a împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei sau a liberării condiţionate;
c) prin escortarea persoanei în cauză în condiţiile art. 28, atunci când instanţa a dispus, potrivit alin. (3), părăsirea de
îndată a teritoriului României cu aplicarea dispoziţiilor art. 68 din Codul penal.
(3) În situaţiile în care constată că prezenţa pe teritoriul României a cetăţeanului Uniunii Europene sau a membrului de
familie reprezintă un risc iminent şi grav de încălcare a ordinii publice, sănătăţii publice sau securităţii naţionale, instanţa,
prin hotărârea de condamnare a acestuia la pedeapsa complementară sau accesorie a interzicerii exercitării dreptului
de a se afla pe teritoriul României, stabileşte un termen mai mic de 30 de zile pentru părăsirea voluntară a teritoriului
României sau dispune părăsirea de îndată a teritoriului României cu aplicarea dispoziţiilor art. 65 alin. (4) sau art. 68 din
Codul penal, după caz.
(4) Obligaţia de a părăsi teritoriul României în condiţiile stabilite potrivit alin. (3) nu se mai execută dacă se constată Că
prezenţa pe teritoriul României a cetăţeanului Uniunii Europene sau a membrului de familie nu mai reprezintă un risc
iminent şi grav de încălcare a ordinii publice, sănătăţii publice sau securităţii naţionale, ca urmare a producerii unor
schimbări efective ale împrejurărilor în care aceasta a fost dispusă.
(5) Constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (4) este de competenţa instanţei de executare,
care se pronunţă din oficiu cu privire la aceasta, prin hotărârile în care stabileşte că nu sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la art. 33 alin. (3). Instanţa administrează orice mijloace de probă pe care le consideră necesare pentru
formarea convingerii sale cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (4), la cererea
procurorului, a persoanei în cauză sau din oficiu.
(la data 31-dec-2018 Art. 33 din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 15. din Legea 327/2018 )

Art. 34
[textul din Art. 34 din capitolul IV, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 170 din titlul II din Legea
187/2012]
Art. 35
[textul din Art. 35 din capitolul IV, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 170 din titlul II din Legea
187/2012]
Art. 36
[textul din Art. 36 din capitolul IV, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 170 din titlul II din Legea
187/2012]
SECŢ IUNEA 4: Îndepărtarea de pe teritoriul României pentru motive de sănătate publică
Art. 37
(1) Măsura îndepărtării de pe teritoriul României pentru motive de sănătate publică a cetăţenilor Uniunii Europene sau a
membrilor de familie ai acestora poate fi dispusă de Oficiul Român pentru Imigrări, la solicitarea structurilor specializate
ale Ministerului Sănătăţii, numai în cazul în care, pe baza analizelor medicale efectuate de către persoana în cauză la un
interval de cel mult 3 luni de la intrarea pe teritoriul României, se constată existenţa unei afecţiuni dintre cele stabilite
potrivit prevederilor alin. (3).
(2) Efectuarea analizelor prevăzute la alin. (1) de către persoana în cauză este scutită de taxe şi poate fi dispusă de
structurile specializate ale Ministerului Sănătăţii numai în cazul în care exista indicii temeinice că, la data intrării pe
teritoriul României, suferea de una dintre afecţiunile stabilite potrivit alin. (3).
(3) Afecţiunile care justifică măsura nepermiterii intrării sau a îndepărtării de pe teritoriul României pe motiv de
periclitare a sănătăţii publice sunt cele care au potenţial epidemiologie, astfel cum sunt prevăzute de documentele
relevante ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în măsura în care acestea fac obiectul unor măsuri de protecţie a
sănătăţii publice prevăzute de legea română, aplicabile cetăţenilor români.
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 28 alin. (1), măsurile de îndepărtare dispuse potrivit alin. (1) se pun în executare
prin escortarea persoanei în cauză până la frontieră de către personalul Oficiului Român pentru Imigrări. Structurile
specializate ale Ministerului Sănătăţii competente teritorial pun la dispoziţie un mijloc de transport echipat
corespunzător, precum şi personalul necesar, în astfel de situaţii.
SECŢ IUNEA 5: Contravenţii
Art. 38
(1) Neîndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile stabilite la art. 9 alin. (1), (2), (3) şi (5), art. 13, 14, art. 15 alin. (5), art.
16 alin. (1), art. 17 alin. (3) şi la art. 22 alin. (6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25 lei la
50 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către lucrători anume desemnaţi din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(la data 09-oct-2018 Art. 38, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 106/2018 )

(3) [textul din Art. 38, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 5 a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 25, alin. (1) din
capitolul VI din Legea 203/2018]
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(4) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
CAPIT OLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 39
(1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la cetăţenii Uniunii Europene şi la membrii de familie ai
acestora se aplică şi cetăţenilor statelor membre ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene,
respectiv membrilor de familie ai acestora.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 309/2004 privind libera circulaţie
pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004.
Art. 40
(1) Forma şi conţinutul documentelor care se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai
acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(2) Materialele necesare producerii cărţilor de rezidenţă eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai
acestora sunt asigurate din stocurile achiziţionate de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru confecţionarea cărţilor
de identitate pentru cetăţenii români, potrivit art. 23 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora norme
metodologice, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. 41
(1) Fiecărui cetăţean al Uniunii Europene, precum şi oricărui membru de familie care a fost luat în evidenţele Oficiului
Român pentru Imigrări i se atribuie un cod numeric personal care se înscrie în documentul care atestă rezidenţa pe
teritoriul României.
(2) Cetăţenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora care fac dovada că sunt lucrători frontalieri
potrivit art. 1 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 30
aprilie 2004, li se atribuie cod numeric personal, fără eliberarea unui document care să ateste rezidenţa pe teritoriul
României.
Art. 41 1
(1) De la data stabilită prin hotărâre a Guvernului pentru punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cetăţenii
statelor membre ale Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora pot solicita eliberarea:
a) unei cărţi de rezidenţă;
b) unei cărţi electronice de rezidenţă.
(2) Cartea de rezidenţă conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, precum şi
elemente de particularizare şi de siguranţă.
(la data 22-iul-2013 Art. 41^1, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 31. din Legea 235/2013 )

(3) Datele cu caracter personal înscrise în cartea de rezidenţă sunt:
a) numele şi prenumele titularului;
b) sexul;
c) cetăţenia titularului;
d) data şi locul naşterii titularului;
e) semnătura olografă a titularului;
f) fotografia titularului;
g) C.N.P.;
h) adresa din România.
(4) În cazul incapabililor şi al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din
conţinutul cărţii de rezidenţă.
(5) Cartea electronică de rezidenţă conţine date în format tipărit şi în format electronic, precum şi elemente de
particularizare şi de siguranţă.
(la data 22-iul-2013 Art. 41^1, alin. (5) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 31. din Legea 235/2013 )

(6) Datele cu caracter personal care se înscriu în cartea electronică de rezidenţă sunt cele prevăzute la alin. (3), cu
aplicarea, după caz, a alin. (4). În format electronic se înscriu:
a) datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului;
b) prenumele părinţilor titularului;
c) certificate şi certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001 privind semnătura
electronică;
(la data 22-iul-2013 Art. 41^1, alin. (6), litera C. din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 32. din Legea 235/2013 )

d) date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete.
(7) La cererea solicitantului, cartea electronică de rezidenţă se eliberează:
a) cu toate datele prevăzute la alin. (6); sau
b) cu datele prevăzute la alin. (6), cu excepţia imaginii impresiunilor papilare.
(8) Cartea electronică de rezidenţă se eliberează numai solicitanţilor care au împlinit vârsta de 14 ani.
(9) Forma şi conţinutul cărţii de rezidenţă şi ale cărţii electronice de rezidenţă, inclusiv elementele de particularizare şi
de siguranţă prevăzute la alin. (2) şi (5), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor
Interne.
(la data 22-iul-2013 Art. 41^1, alin. (9) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 33. din Legea 235/2013 )

Art. 41 2
(1) Certificatele şi certificatele calificate se emit şi se înscriu după cum urmează:
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a) certificatele, de către Ministerul Afacerilor Interne;
b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.
(2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate şi condiţiile
de utilizare a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Certificatul calificat se înscrie în cartea electronică de rezidenţă ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului.
Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplină de exerciţiu.
(la data 22-iul-2013 Art. 41^2 din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 34. din Legea 235/2013 )

Art. 41 3
(1) Imaginile impresiunilor papilare se colectează numai cu acordul expres al solicitantului cărţii electronice de rezidenţă
sau, în cazul minorilor şi al incapabililor, numai cu acordul expres al părinţilor sau, după caz, al părintelui care exercită
autoritatea părintească ori al reprezentantului legal.
(2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de rezidenţă numai în scopul verificării
autenticităţii acesteia şi identităţii titularului.
(la data 22-iul-2013 Art. 41^3, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 35. din Legea 235/2013 )

(3) Verificarea identităţii titularului cărţii electronice de rezidenţă se stabileşte prin compararea directă a datelor
biometrice preluate de la titularul acesteia, cu ocazia verificării, şi a datelor înscrise în cartea electronică de rezidenţă.
(4) După personalizarea cărţii electronice de rezidenţă, respectiv a cărţii de rezidenţă şi transmiterea acestora la
autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie în scopul producerii
acestora se şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă.
(la data 22-iul-2013 Art. 41^3, alin. (4) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 35. din Legea 235/2013 )

(5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărţii electronice de rezidenţă şi stocate în Sistemul
naţional informatic de evidenţă a persoanelor se şterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărţii electronice
de rezidenţă sau, dacă nu a fost ridicată, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru
eliberarea acesteia.
(la data 22-iul-2013 Art. 41^3, alin. (5) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 35. din Legea 235/2013 )

(5 1 ) Procedurile de ştergere prevăzute la alin. (4) şi (5) asigură imposibilitatea recuperării parţiale sau totale a datelor
şterse.
(la data 22-iul-2013 Art. 41^3, alin. (5) din capitolul V completat de Art. 1, punctul 36. din Legea 235/2013 )

(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de rezidenţă, precum şi procedurile
de ştergere a datelor prevăzute la alin. (4) şi (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Afacerilor Interne.
(la data 22-iul-2013 Art. 41^3, alin. (6) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 37. din Legea 235/2013 )

Art. 41 4
Cărţile de rezidenţă şi cărţile electronice de rezidenţă eliberate de la data prevăzută la art. 411 sunt valabile după cum
urmează:
a) până la 5 ani de la data emiterii; sau
b) 5 ani de la data emiterii, în cazul celor care atestă dreptul de rezidenţă permanentă, eliberate persoanelor cu vârsta
până la 14 ani; sau
c) de 10 ani de la data emiterii, în cazul celor prevăzute la lit. b) eliberate persoanelor cu vârsta peste 14 ani.
(la data 12-dec-2012 Art. 41 din capitolul V completat de Art. IV din Ordonanta urgenta 82/2012 )

Art. 42
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
*

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva Consiliului nr. 38/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 29 aprilie 2004 privind libera circulaţie şi rezidenţă a cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora
pe teritoriul statelor membre, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 şi de abrogare a directivelor
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi
93/96/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 30 aprilie 2004.
NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 80/2011, care nu sunt încorporate în forma republicată a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale acesteia:
"- Art. II
(1) Certificatele de înregistrare şi cărţile de rezidenţă permanentă emise cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene şi ale Spaţiului Economic European, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în
vigoare a prezentei legi, au valabilitatea de 5 şi, respectiv, 10 ani de la data emiterii.
(2) Înainte de expirarea termenului de valabilitate prevăzut la alin. (1), titularii acestor documente au obligaţia să se
prezinte la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări în vederea preschimbării acestora,
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Oficiul Român pentru Imigrări informează în scris titularii documentelor prevăzute la alin. (1) cu privire la stabilirea
termenelor de valabilitate pentru documentele respective, cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea acestora."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 774 din data de 2 noiembrie 2011
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ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 privind unele măsuri pentru
facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale - REPUBLICARE *)
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional intern privind cooperarea
poliţienească internaţională şi se aplică activităţilor specifice de cooperare şi asistenţă poliţienească internaţională,
potrivit legislaţiei naţionale, acordurilor, convenţiilor sau tratatelor internaţionale la care România este parte şi
instrumentelor juridice ale Uniunii Europene relevante.
(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu aduce atingere dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi normelor de drept internaţional
şi comunitar relevante în domeniul cooperării judiciare.
Art. 2
În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) autoritate competentă - autoritate română sau străină cu atribuţii în prevenirea, descoperirea şi cercetarea
infracţiunilor sau activităţilor infracţionale ori care desfăşoară activităţi specifice de cooperare şi asistenţă poliţienească
internaţională;
b) autoritate solicitantă - autoritatea care formulează o cerere de asistenţă în domeniile reglementate de prezenta
ordonanţă de urgenţă;
c) autoritate solicitată - autoritatea căreia îi este adresată o cerere de asistenţă în domeniile reglementate de prezenta
ordonanţă de urgenţă;
d) cerere de asistenţă poliţienească - solicitarea de date şi informaţii operative sau o altă solicitare care corespunde
scopului cooperării poliţieneşti, astfel cum rezultă acesta din tratatele internaţionale şi din instrumentele juridice ale
Uniunii Europene relevante;
e) date şi informaţii operative - orice date, informaţii, documente, evidenţe, activităţi sau rapoarte, indiferent de
suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulaţie, deţinute de către autorităţile competente ori de către
orice persoană fizică sau juridică, în măsura în care acestea sunt accesibile autorităţilor competente fără luarea unor
măsuri coercitive;
f) agenţi - personalul desemnat din cadrul autorităţilor române competente şi al autorităţilor străine similare din statele
membre ale Uniunii Europene, respectiv din statele membre Schengen, pentru efectuarea operaţiunilor comune,
respectiv pentru efectuarea activităţilor de urmărire transfrontalieră;
g) schimb de date şi informaţii operative - reprezintă transferul efectiv al acestora de la autoritatea solicitată la cea
solicitantă, cu respectarea condiţiilor convenite între autorităţile respective şi a prevederilor legale aplicabile în materie;
h) state membre Schengen - state care aplică prevederile acquis-ului Schengen în domeniul cooperării poliţieneşti şi
judiciare în materie penală.
Art. 3
Cooperarea poliţienească internaţională se desfăşoară în conformitate cu următoarele principii:
a) principiul reciprocităţii - schimbul de date şi informaţii operative se realizează în condiţii de reciprocitate;
b) principiul legalităţii - schimbul de date şi informaţii operative se realizează la cererea autorităţilor competente,
potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege;
c) principiul prevalenţei cooperării judiciare - dispoziţiile legale privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penală prevalează asupra dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă în cazul activităţilor de cooperare poliţienească
desfăşurate în cursul procesului penal;
d) principiul confidenţialităţii - autorităţile române competente au obligaţia de a asigura, pe cât posibil, la cererea
autorităţii solicitante, confidenţialitatea cererilor de asistenţă formulate în domeniile reglementate de prezenta
ordonanţă de urgenţă şi a actelor anexate acestora. În cazul în care condiţia păstrării confidenţialităţii nu ar putea fi
asigurată autoritatea română competentă înştiinţează autoritatea solicitantă, care decide cu privire la transmiterea
cererii de asistenţă;
e) principiul specialităţii - autorităţile române competente nu vor folosi datele şi informaţiile primite de la autorităţile
solicitate decât în scopul îndeplinirii obiectului cererii de asistenţă.
Art. 4
(1) În cadrul cooperării poliţieneşti internaţionale, autorităţile române competente prelucrează datele şi informaţiile
operative referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cu respectarea legislaţiei române privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(2) Autorităţile române competente care transmit date cu caracter personal trebuie să se asigure că acestea sunt
adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul pentru care au fost solicitate şi că datele cu caracter
personal sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate.
(3) Autorităţile române competente care în cadrul cooperării poliţieneşti internaţionale prelucrează date cu caracter
personal sunt obligate să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea
respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.
CAPIT OLUL II: Atribuţiile Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională
Art. 5
Pentru activităţile specifice de cooperare şi asistenţă poliţienească internaţională prevăzute la art. 1 alin. (1) se
desemnează ca autoritate centrală transmiţătoare Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, denumit în
continuare CCPI, structură din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, fără personalitate juridică.
Art. 6
CCPI reuneşte următoarele canale de cooperare poliţienească internaţională: Interpol, Europol, Sistemul de Informaţii
Schengen/SIRENE, legătura operaţională cu SELEC, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură, atât
români acreditaţi în străinătate, cât şi străini acreditaţi în România.
Art. 7
(1) CCPI are următoarele atribuţii principale:
a) primirea şi transmiterea cererilor de asistenţă, care privesc:
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1. organizarea şi realizarea schimbului de date şi informaţii operative desfăşurat între autorităţile competente române
şi structurile similare din străinătate, precum şi cu organisme ori instituţii internaţionale;
2. realizarea cooperării la nivel operaţional în domeniul poliţienesc pe segmentul schimbului de date şi informaţii, cu
respectarea regulilor de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal, precum şi a legislaţiei în
domeniu;
3. informarea autorităţilor competente române şi străine cu privire la traficul de droguri, falsificarea de monedă şi alte
titluri de valoare române sau străine, furturile de obiecte de artă şi autovehicule, activitatea infractorilor străini sau
români urmăriţi internaţional, conţinutul unor documente de identitate străine în vederea prevenirii intrării/ieşirii ilegale a
unor persoane, precum şi despre orice alte fapte prevăzute de legea penală pentru luarea măsurilor operative ce se
impun în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii cu caracter transfrontalier;
4. informarea autorităţilor române şi străine cu atribuţii în prevenirea şi combaterea terorismului cu privire la acte de
terorism sau fapte asimilate acestora, pentru luarea măsurilor operative ce se impun;
5. alte forme de cooperare şi asistenţă poliţienească ce derivă din tratate la care România este parte sau din
instrumente juridice comunitare;
b) dezvoltarea cooperării internaţionale în lupta împotriva criminalităţii şi coordonarea permanentă a activităţii
ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură români acreditaţi în străinătate, în domeniul schimbului de date şi
informaţii operative;
c) coordonarea schimbului de date şi informaţii între autorităţile competente române şi străine, în scopul desfăşurării
unor acţiuni comune care necesită realizarea de operaţiuni pe teritoriul mai multor state;
d) sprijinirea activităţii ofiţerilor de legătură români la SELEC;
e) asigurarea schimbului de experienţă cu structurile similare din străinătate;
f) primirea şi transmiterea de date şi informaţii şi coordonarea activităţilor referitoare la supravegherea şi urmărirea
transfrontalieră, în limitele prevăzute de lege;
g) asigurarea schimbului de informaţii suplimentare potrivit prevederilor Manualului SIRENE, în legătură cu semnalările
din Sistemul Informatic Schengen, şi luarea măsurilor necesare din competenţă ca urmare a localizării unei persoane, a
unui bun sau obiect;
h) asigurarea schimbului de date şi informaţii în legătură cu semnalările Interpol şi luarea măsurilor din competenţa sa
necesare cu privire la persoanele, bunurile sau obiectele din bazele de date ale Organizaţiei Internaţionale de Poliţie
Criminală - Interpol;
i) asigurarea accesului autorităţilor competente române la bazele de date ale Secretariatului General al Organizaţiei
Internaţionale de Poliţie Criminală - Interpol şi intermedierea alimentării acestora de către autorităţile competente
române;
j) primirea şi transmiterea de date cu caracter personal şi de informaţii suplimentare cu privire la profilele genetice şi
datele dactiloscopice.
(2) În desfăşurarea activităţilor specifice, CCPI constituie o bază de date proprie în care implementează, stochează şi
prelucrează cererile de asistenţă, în condiţiile legii.
CAPIT OLUL III: Proceduri specifice
Art. 8
(1) Schimbul de date şi informaţii operative se realizează între autorităţile române competente sau străine, prin
intermediul CCPI, în baza cererii de asistenţă.
(2) Autorităţile române competente pot, fără cerere de asistenţă prealabilă, să transmită autorităţilor competente
străine date şi informaţii operative, atunci când se consideră că acestea ar putea ajuta la prevenirea, descoperirea sau
combaterea criminalităţii.
Art. 9
Cererea de asistenţă se întocmeşte în scris şi cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea de la care emană cererea şi destinatarul cererii;
b) data şi numărul de înregistrare al lucrării;
c) obiectul şi scopul cererii, precum şi modul de utilizare a informaţiei;
d) datele persoanelor implicate, menţionate în conformitate cu documentele lor de identitate naţionale sau
internaţionale, dacă sunt cunoscute;
e) caracterul de urgenţă şi nivelul de clasificare;
f) descrierea faptelor săvârşite, încadrarea juridică a acestora, conform legislaţiei în vigoare, şi/sau prezentarea
faptelor de natură penală despre care există date şi informaţii că sunt pregătite sau comise;
g) ofiţerul de caz şi coordonatele acestuia.
Art. 10
(1) CCPI întreprinde demersurile necesare soluţionării cererii de asistenţă numai dacă aceasta cuprinde elementele
prevăzute la art. 9. În situaţia în care cererea nu cuprinde aceste elemente, se restituie autorităţii solicitante pentru
completare.
(2) În caz de urgenţă, cererea de asistenţă poate fi transmisă verbal, cu respectarea prevederilor alin. (1), urmând ca,
în termen de cel mult 24 de ore, autoritatea solicitantă să o confirme şi în scris.
(3) Modalităţile de transmitere a cererilor de asistenţă trebuie să asigure respectarea dispoziţiilor legale privind
protecţia informaţiilor clasificate, precum şi a celor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
(4) În situaţii deosebite, determinate de necesitatea asigurării rapidităţii schimbului de date şi informaţii sau a păstrării
confidenţialităţii acţiunilor desfăşurate, solicitarea poate fi adresată direct autorităţii competente, române sau străine,
după caz, situaţie în care autoritatea română competentă va informa CCPI în termen de 24 de ore de la primirea,
respectiv transmiterea cererii de asistenţă.
Art. 11
(1) CCPI transmite cererea de asistenţă formulată de autorităţile competente străine către autoritatea română
competentă, în funcţie de obiectul acesteia.
(2) În cazul în care autoritatea căreia i s-a transmis cererea de asistenţă constată că nu este competentă să o
soluţioneze, aceasta se transmite de îndată autorităţii române competente să o soluţioneze, concomitent cu
informarea CCPI.
(3) Obligaţia autorităţilor române de soluţionare a cererii de asistenţă operează de ia momentul primirii acesteia.
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Art. 12
CCPI transmite cererea de asistenţă formulată de autorităţile române competente către structurile străine
corespondente acestuia ori, după caz, ataşaţilor de afaceri interne sau ofiţerilor de legătură români acreditaţi în
străinătate ori străini acreditaţi în România, în cel mai scurt timp posibil.
Art. 13
Informaţiile scrise primite de autorităţile române competente în cadrul cooperării poliţieneşti nu pot fi utilizate ca probe
în procesul penal decât cu acordul scris al autorităţilor judiciare competente din statul care a furnizat informaţiile
respective.
CAPIT OLUL IV: Cooperarea desfăşurată prin ataşaţi de afaceri interne şi ofiţeri de legătură
Art. 14
(1) România poate încheia tratate având ca obiect trimiterea în misiune a ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de
legătură, pe o perioadă determinată.
(2) Trimiterea în misiune a ofiţerilor de legătură şi a ataşaţilor de afaceri interne are ca scop promovarea şi accelerarea
cooperării dintre România şi celelalte state, în special prin acordarea de asistenţă:
a) sub forma schimbului de date şi informaţii în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii;
b) pentru soluţionarea cererilor de asistenţă poliţienească şi judiciară în materie penală;
c) în legătură cu atribuţiile autorităţilor responsabile cu supravegherea frontierelor externe.
(3) Ofiţerii de legătură şi ataşaţii de afaceri interne au sarcina de a acorda consultanţă şi asistenţă şi nu pot întreprinde
acţiuni concrete în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii. Aceştia furnizează date şi informaţii şi îşi exercită
îndatoririle potrivit instrucţiunilor primite de la autorităţile române competente.
Art. 15
(1) Ataşaţii de afaceri interne sau ofiţerii de legătură români care îşi desfăşoară activitatea într-un stat terţ sau în
cadrul unei organizaţii internaţionale transmit CCPI datele şi informaţiile obţinute în activitatea desfăşurată, referitoare
la ameninţări grave îndreptate împotriva altui stat membru al Uniunii Europene care nu este reprezentat prin ataşat de
afaceri interne sau ofiţer de legătură în statul terţ ori în cadrul organizaţiei internaţionale respective.
(2) CCPI transmite statului membru interesat datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul autorităţilor
române competente să decidă cu privire la oportunitatea transmiterii acestora.
(3) În situaţia în care statul membru al Uniunii Europene este reprezentat prin ataşat de afaceri interne sau ofiţer de
legătură într-un stat terţ ori în cadrul unei organizaţii internaţionale în care este reprezentată şi România, ataşatul de
afaceri interne sau ofiţerul de legătură român comunică direct ataşatului de afaceri interne sau ofiţerului de legătură
informaţii referitoare la ameninţări grave îndreptate împotriva statului membru respectiv.
(4) CCPI poate primi cereri privind schimbul de informaţii de la un stat membru al Uniunii Europene care nu este
reprezentat prin ataşat de afaceri interne sau ofiţer de legătură într-un stat terţ ori într-o organizaţie internaţională în
care România este reprezentată prin ataşat de afaceri interne sau ofiţer de legătură. CCPI verifică dacă solicitarea nu
contravine legislaţiei române, comunica în cel mai scurt timp posibil statului membru solicitant dacă cererea acestuia
poate fi îndeplinită şi, dacă este cazul, o transmite ataşatului de afaceri interne sau ofiţerului de legătură român.
(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în relaţia cu Europol.
Art. 16
Ministerul Afacerilor Interne transmite anual Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi statelor membre
informaţii referitoare la:
a) trimiterea în misiune a ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură ce reprezintă România în state terţe sau
în organizaţii internaţionale, acreditaţi în baza legislaţiei naţionale ori în baza obligaţiilor internaţionale asumate prin
tratatele la care România este parte;
b) tratatele încheiate de România cu state membre ale Uniunii Europene privind trimiterea în misiune a ataşaţilor de
afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură.
Art. 17
Prin tratate bilaterale sau multilaterale se poate stabili ca ataşaţii de afaceri interne sau ofiţerii de legătură români dintrun stat terţ ori din cadrul unei organizaţii internaţionale să asigure şi reprezentarea unuia sau mai multor state membre
ale Uniunii Europene în statul terţ ori în organizaţia internaţională respectivă.
CAPIT OLUL V: Urmărirea transfrontalieră
Art. 18
(1) Urmărirea transfrontalieră constă în ansamblul de măsuri operative întreprinse pe teritoriul mai multor state în
scopul prinderii unei persoane surprinse în flagrant în timpul comiterii unei infracţiuni sau care a participat la comiterea
acesteia ori a unei persoane care a evadat, aflându-se în stare de arest preventiv sau în executarea unei pedepse
privative de libertate.
(2) Urmărirea transfrontalieră se poate efectua de agenţii autorităţii competente a unui stat membru Schengen pe
teritoriul statului român, dacă autorităţile române competente au fost informate prin mijloace de comunicaţie directe
despre pătrunderea pe teritoriul României.
(3) Autorităţile române competente prevăzute la alin. (2) sunt Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră.
(4) La solicitarea autorităţii române competente, urmărirea transfrontalieră încetează imediat.
Art. 19
(1) Autorităţile competente ale unui stat membru Schengen, care, pe teritoriul statului lor, urmăresc o persoană aflată
în una dintre situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1), pot continua urmărirea pe teritoriul statului român, fără informarea
prealabilă a autorităţilor române competente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) din cauza urgenţei deosebite a situaţiei, autorităţile române competente nu au putut fi informate în prealabil, prin
mijloace de comunicaţie directe, despre pătrunderea pe teritoriul statului român sau când autorităţile române
competente nu au putut ajunge la timp la locul respectiv pentru a prelua acţiunea de urmărire;
b) urmărirea transfrontalieră se efectuează pentru una dintre următoarele fapte:
1. omor, ucidere din culpă, lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte;
2. infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
3. distrugere prin incendiere sau explozie ori prin orice alte asemenea mijloace;
4. falsificarea de monede sau alte valori;
5. furt calificat şi tâlhărie;
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6. tăinuire sau favorizare a infractorului;
7. şantaj;
8. lipsire de libertate în mod ilegal;
9. infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
10. fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice;
11. infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat;
12. infracţiuni de corupţie şi de serviciu;
13. infracţiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare şi al
altor materii radioactive;
14. infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice;
15. infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;
16. nerespectarea dispoziţiilor privind importul şi/sau exportul de deşeuri şi reziduuri;
17. infracţiunea de părăsire a locului accidentului;
18. infracţiuni de contrabandă;
19. infracţiuni de evaziune fiscală.
(2) Agenţii care efectuează urmărirea transfrontalieră au obligaţia ca cel târziu la momentul trecerii frontierei de stat să
informeze despre aceasta structura Poliţiei de Frontieră sau a Poliţiei Române competentă teritorial, care poate solicita
încetarea de îndată a urmăririi.
Art. 20
(1) La cererea agenţilor care efectuează urmărirea, autorităţile române competente iau măsurile necesare în vederea
stabilirii identităţii persoanei urmărite sau pentru a se dispune reţinerea ori arestarea preventivă a acesteia, în condiţiile
prevăzute de lege.
(2) În cazul persoanei reţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1), măsura reţinerii nu poate depăşi 6 ore, cu excepţia
cazului în care autorităţile române competente au primit în prealabil o cerere pentru arestarea preventivă a persoanei
respective în scopul extrădării sale, indiferent de modalitatea acesteia. Termenul de 6 ore se calculează fără a se
include intervalul dintre orele 0,00 şi 9,00.
Art. 21
(1) Urmărirea transfrontalieră se poate efectua numai cu respectarea următoarelor condiţii generale:
a) agenţii care efectuează urmărirea transfrontalieră trebuie să respecte legislaţia română şi să se conformeze
instrucţiunilor autorităţilor române competente;
b) urmărirea se efectuează numai peste frontierele terestre;
c) pătrunderea agenţilor în domiciliul unei persoane şi în alte locuri inaccesibile publicului este interzisă;
d) agenţii care efectuează urmărirea transfrontalieră trebuie să fie uşor de identificat, prin purtarea uniformei ori a unei
inscripţii la loc vizibil pe haine sau prin dispozitive accesorii plasate pe vehicul. Este interzisă folosirea de haine civile,
combinată cu utilizarea vehiculelor nemarcate, fără mijloacele de identificare precizate. Agenţii trebuie să fie permanent
în măsură să justifice calitatea lor oficială;
e) agenţii care efectuează urmărirea transfrontalieră pot purta armamentul din dotare, utilizarea acestuia fiind
interzisă, cu excepţia cazului de legitimă apărare;
f) după fiecare activitate prevăzută la art. 18, agenţii care efectuează urmărirea prezintă, personal, autorităţii române
competente o informare cu privire la misiunea lor. La cererea autorităţii române competente, agenţii sunt obligaţi să
rămână la dispoziţia acesteia până când împrejurările în care s-a desfăşurat acţiunea au fost suficient lămurite, chiar
dacă urmărirea nu s-a finalizat cu reţinerea sau arestarea preventivă a persoanei urmărite;
g) autoritatea statului căruia îi aparţin agenţii care au efectuat urmărirea, la cererea autorităţii române competente,
poate asista la ancheta ce urmează operaţiunii, inclusiv la procedurile judiciare.
(2) Dacă prin acorduri bilaterale încheiate potrivit art. 39 alin. (1) se stabileşte faptul că agenţii străini care efectuează
urmărirea transfrontalieră pot opri persoana urmărită, pentru conducerea acesteia la autorităţile române competente,
aceasta poate fi percheziţionată, iar în timpul transferului se pot folosi cătuşele. Obiectele descoperite asupra persoanei
urmărite cu ocazia percheziţiei pot fi indisponibilizate, în condiţiile legii.
Art. 22
În ceea ce priveşte răspunderea agenţilor străini care desfăşoară urmărirea transfrontalieră, se aplică în mod
corespunzător dispoziţiile art. 209 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPIT OLUL VI: Dispoziţii speciale privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene
SECŢ IUNEA 1: Schimbul de date şi informaţii operative
Art. 23
(1) Autorităţile române competente primesc şi transmit autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii
Europene date şi informaţii operative în condiţiile stabilite în prezentul capitol.
(2) Datele şi informaţiile operative se transmit la cererea autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii
Europene, în aceleaşi condiţii în care se transmit între autorităţile române competente.
(3) În cazul în care autoritatea română solicitată nu poate avea acces la datele şi informaţiile solicitate decât în temeiul
unei autorizaţii din partea unei autorităţi judiciare, autoritatea română solicită autorizarea autorităţii judiciare
competente pentru a avea acces la informaţiile solicitate şi pentru a le transmite.
(4) Dacă datele sau informaţiile solicitate ori obţinute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau de la un stat
terţ sunt supuse principiului specialităţii, transmiterea acestora către autoritatea competentă dintr-un stat membru al
Uniunii Europene nu se poate face decât cu acordul statului membru sau al statului terţ care le-a comunicat.
Art. 24
(1) Transmiterea datelor şi informaţiilor operative, solicitate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii
Europene, referitoare la infracţiunile prevăzute la art. 96 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, dacă aceste date sau informaţii operative sunt conţinute într-un sistem de evidenţă automat
accesibil direct autorităţilor române competente, se face în termen de:
a) 8 ore - în cazul cererilor urgente;
b) 3 zile - în cazul cererilor urgente, dacă transmiterea datelor sau a informaţiilor operative solicitate în termen de 8
ore implică un efort disproporţionat;
c) o săptămână - în cazul cererilor fără caracter de urgenţă.
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(2) În situaţia în care cererile de date şi informaţii operative se referă la alte fapte decât infracţiunile prevăzute la art.
96 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori dacă aceste date sau informaţii
operative nu figurează într-un sistem de evidenţă automat accesibil direct autorităţilor române competente, termenul
de transmitere este de 14 zile.
(3) Dacă datele sau informaţiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea
acestor termene, autoritatea competentă solicitantă va fi informată prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr.
1.
(4) Transmiterea cererii de asistenţă se face prin orice mijloace în măsură să producă un document scris şi în condiţii
care să permită autorităţilor destinatare să le stabilească autenticitatea.
Art. 25
(1) Datele şi informaţiile operative pot fi solicitate autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, în
cazul în care există motive de fapt pentru care s-ar considera că acestea pot deţine datele sau informaţiile solicitate.
(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 şi cuprinde motivele de fapt prevăzute la
alin. (1), scopul pentru care datele şi informaţiile operative sunt solicitate, precum şi indicarea legăturii dintre scop şi
persoana care face obiectul acestor date şi informaţii operative.
(3) Autoritatea română competentă solicită doar acele date şi informaţii operative care îi sunt necesare şi nu stabileşte
termene mai scurte decât cele care corespund scopului solicitării.
Art. 26
(1) Datele şi informaţiile operative primite de la autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene nu
pot fi utilizate decât pentru scopurile în care au fost solicitate ori pentru prevenirea sau îndepărtarea unui pericol grav şi
iminent la adresa ordinii şi siguranţei publice.
(2) Datele şi informaţiile operative primite potrivit prevederilor art. 25 pot fi prelucrate în alte scopuri decât cele pentru
care au fost solicitate iniţial numai cu acordul prealabil al autorităţii solicitate.
Art. 27
(1) Autorităţile române competente, în calitate de autorităţi solicitate, pot impune autorităţilor competente solicitante
condiţii referitoare la:
a) modalitatea de utilizare a datelor şi informaţiilor operative transmise;
b) comunicarea rezultatelor investigaţiilor, actelor premergătoare sau a actelor de urmărire penală care au determinat
schimbul de date şi informaţii operative.
(2) Autorităţile române competente sunt obligate să respecte condiţiile impuse de către autorităţile competente ale
statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu datele şi informaţiile operative transmise de către acestea.
(3) Se poate face excepţie de la dispoziţiile alin. (2) numai după consultarea autorităţii competente solicitate şi cu
luarea în considerare a punctului de vedere al acesteia.
(4) La cererea autorităţilor competente solicitate, autorităţile competente române le furnizează acestora informaţii cu
privire la utilizarea şi prelucrarea ulterioară a datelor şi informaţiilor operative transmise, în situaţia prevăzută la alin.
(3).
Art. 28
(1) Autorităţile române competente pot refuza transmiterea de date şi informaţii operative:
a) dacă există motive pentru a presupune că furnizarea:
(i)ar aduce atingere securităţii naţionale;
(ii)ar periclita buna desfăşurare a unei investigaţii poliţieneşti sau a procesului penal;
(iii)ar pune în pericol viaţa ori integritatea fizică a unei persoane;
(iv)ar implica un efort disproporţionat sau ar fi fără relevanţă în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele
şi informaţiile operative;
b) dacă pedeapsa prevăzută de legea penală română pentru infracţiunea la care se face referire în cerere este
închisoarea de până la un an.
(2) Autorităţile române competente refuză comunicarea de date şi informaţii operative dacă autoritatea judiciară
competentă nu a autorizat accesul la informaţiile solicitate şi nici transmiterea acestora în situaţia în care sunt incidente
dispoziţiile art. 23 alin. (3).
Art. 29
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 23 alin. (3) şi art. 28, autorităţile române competente transmit date şi
informaţii operative autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, fără a fi necesară o cerere
prealabilă, atunci când, pe baza unor motive de fapt, se consideră că acestea ar putea contribui ia descoperirea,
prevenirea şi cercetarea infracţiunilor prevăzute la art. 96 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Comunicarea datelor şi informaţiilor operative potrivit dispoziţiilor alin. (1) se limitează la ceea ce se consideră a fi
relevant şi necesar pentru a se atinge scopul transmiterii.
Art. 30
Prezenta secţiune se aplică şi în relaţia cu Regatul Norvegiei, Republica Islanda şi Confederaţia Elveţiană.
SECŢ IUNEA 2: Alte forme de cooperare
Art. 31
(1) Autorităţile române competente, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi în limitele
competenţelor lor, acordă asistenţă poliţienească autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, în
scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii, cu excepţia cazurilor în care pentru aceasta trebuie formulată o cerere de
asistenţă judiciară internaţională în materie penală.
(2) Asistenţa potrivit alin. (1) se va acorda, în special:
a) pentru exercitarea eficientă a controalelor la frontiera de stat şi pentru supravegherea acesteia;
b) în cazul unor evenimente majore cu dimensiune transfrontalieră;
c) în cazul unor reuniuni de masă, dezastre şi accidente grave;
d) în cadrul unor operaţiuni comune.
Art. 32
(1) În zonele de frontieră, cooperarea poliţienească va fi reglementată prin tratate încheiate între autorităţile române
competente şi autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene vecine.
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(2) În caz de urgenţă, schimbul de date şi informaţii operative în zona de frontieră poate fi efectuat prin intermediul
structurilor de contact de la frontiera comună cu statele membre ale Uniunii Europene.
Art. 33
(1) În vederea prevenirii infracţiunilor şi a menţinerii ordinii şi siguranţei publice în cursul evenimentelor majore care au
o dimensiune transfrontalieră, autorităţile române competente transmit, potrivit legii, atât la cerere, cât şi din proprie
iniţiativă:
a) date cu caracter personal referitoare la persoane despre care se presupune, pe baza antecedentelor penale sau a
altor împrejurări, că intenţionează să comită infracţiuni cu ocazia evenimentelor sau că acestea prezintă un pericol
pentru ordinea şi siguranţa publică;
b) orice alte date şi informaţii operative necesare realizării scopului prevăzut în prezentul alineat.
(2) Datele cu caracter personal primite de autorităţile române competente din partea autorităţilor competente ale
celorlalte state membre ale Uniunii Europene în condiţiile prezentului articol vor fi:
a) prelucrate numai în scopul şi pentru evenimentele concrete pentru care au fost furnizate;
b) şterse de îndată ce obiectivele prevăzute la alin. (1) au fost sau nu mai pot fi atinse, dar nu mai târziu de un an de
la primirea acestora.
Art. 34
Autorităţile române competente, în condiţiile legii şi potrivit competenţelor ce le revin, oferă asistenţă autorităţilor
competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în cazul unor reuniuni de masă, dezastre, accidente
grave ori al altor evenimente majore, în scopul prevenirii infracţiunilor şi menţinerii ordinii şi siguranţei publice, astfel:
a) prin notificarea promptă a unor asemenea situaţii cu impact transfrontalier, precum şi prin schimbul oricăror
informaţii relevante;
b) prin adoptarea şi coordonarea, pe teritoriul României, a măsurilor de poliţie necesare în situaţiile cu impact
transfrontalier;
c) prin trimiterea, pe cât posibil, de agenţi, specialişti şi consilieri şi punerea la dispoziţie de echipament, la cererea
statului membru al Uniunii Europene pe al cărui teritoriu a apărut situaţia respectivă.
Art. 35
(1) În vederea intensificării cooperării poliţieneşti, în cursul menţinerii ordinii şi siguranţei publice şi al prevenirii
infracţiunilor, autorităţile competente române şi autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot
desfăşura operaţiuni comune pe teritoriul statului român.
(2) Înainte de începerea unei operaţiuni comune specifice pe teritoriul statului român, autorităţile competente române
şi autorităţile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene stabilesc de comun acord:
a) autorităţile competente participante;
b) scopul specific al operaţiunii comune;
c) zona geografică a statului român în care se desfăşoară operaţiunea comună;
d) perioada în care se derulează operaţiunea comună;
e) asistenţa specifică ce urmează să fie furnizată statului român de către statul membru al Uniunii Europene, inclusiv în
ceea ce priveşte trimiterea de agenţi, elementele materiale şi financiare;
f) agenţii care participă la operaţiunea comună;
g) conducătorul echipei comune;
h) atribuţiile pe care le pot exercita agenţii autorităţilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pe
teritoriul statului român în timpul operaţiunii comune;
i) armamentul, muniţia şi echipamentele specifice pe care agenţii autorităţilor competente ale celorlalte state membre
ale Uniunii Europene le pot utiliza în timpul operaţiunii comune;
j) modalităţile logistice privind transportul, cazarea şi securitatea;
k) modul de alocare a costurilor operaţiunii comune;
l) orice alte elemente necesare.
Art. 36
(1) Operaţiunile comune pe teritoriul statului român se desfăşoară în cadrul unor echipe comune, potrivit următoarelor
reguli generale:
a) conducătorul echipei comune este un reprezentant al autorităţii române competente;
b) acţiunile echipei comune se desfăşoară conform legii române;
c) membrii echipei comune îşi execută sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevăzute la lit. a);
d) agenţii autorităţilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene îşi exercită atribuţiile doar sub
îndrumarea şi, de regulă, în prezenţa reprezentanţilor autorităţii române competente.
(2) Atribuţiile pe care le pot exercita agenţii autorităţilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene
pe teritoriul statului român, în timpul operaţiunii comune, se stabilesc potrivit prevederilor art. 35 alin. (2), în limita
competenţei conferite de legislaţia română agenţilor corespondenţi ai autorităţii române competente.
(3) Agenţii autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot, conform legislaţiei lor naţionale şi în
limitele competenţelor lor, să furnizeze echipei comune datele şi informaţiile operative care sunt la dispoziţia statului ai
cărui reprezentanţi sunt.
(4) Datele şi informaţiile operative obţinute de agenţii autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii
Europene în cadrul sau în legătură cu participarea la o operaţiune comună pot fi utilizate:
a) în scopul specific operaţiunii comune;
b) pentru a descoperi, a cerceta sau a urmări alte infracţiuni, cu consimţământul autorităţii competente a statului pe
teritoriul căruia au fost obţinute informaţiile;
c) pentru prevenirea unui pericol la adresa vieţii ori integrităţii fizice a unei persoane sau la adresa ordinii şi siguranţei
publice, cu respectarea dispoziţiilor lit. b);
d) în alte scopuri, cu condiţia ca acest lucru să fie convenit de către statele care au format echipa comună.
SE C Ţ IU NE A 3: R eguli privind portul uniformei şi folosirea armamentului de către agenţii străini.
Statutul juridic şi răspunderea agenţilor străini
Art. 37
(1) Cu ocazia operaţiunilor comune desfăşurate pe teritoriul statului român, agenţii autorităţilor competente ale
statelor membre ale Uniunii Europene pot purta uniforma naţională. De asemenea, aceştia pot purta, cu acordul
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autorităţii competente române, armamentul, muniţia şi echipamentele care le sunt permise, în conformitate cu
legislaţia lor naţională.
(2) În timpul operaţiunilor comune, utilizarea armamentului pe teritoriul statului român de către agenţii autorităţilor
competente ale statelor membre ale Uniunii Europene este interzisă, cu excepţia cazului de legitimă apărare.
(3) În situaţia în care, în cadrul unei operaţiuni comune, agenţii autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii
Europene folosesc vehicule pe teritoriul statului român, aceştia se supun regulilor de circulaţie pe drumurile publice
prevăzute de legislaţia română şi beneficiază, în condiţiile legii, de regim de circulaţie prioritară.
Art. 38
(1) Pe timpul operaţiunilor comune, agenţii autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt
asimilaţi persoanelor care au aceeaşi calitate în statul român în privinţa infracţiunilor comise împotriva lor sau de către
ei.
(2) Agenţilor autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene le sunt aplicabile normele din legislaţia
muncii a statului care i-a detaşat, inclusiv cele referitoare la normele de disciplină.
(3) În ceea ce priveşte răspunderea agenţilor autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pe
timpul desfăşurării operaţiunilor comune, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 209 din Legea nr. 302/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPIT OLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 39
(1) În scopul aplicării dispoziţiilor referitoare la urmărirea transfrontalieră, prin acorduri bilaterale se stabilesc
următoarele:
a) în legătură cu activitatea agenţilor, una dintre următoarele situaţii:
(i)agenţii care efectuează urmărirea transfrontalieră nu au dreptul să oprească sau să reţină persoana urmărită;
(ii)agenţii care efectuează urmărirea transfrontalieră pot opri persoana urmărită până la intervenţia autorităţilor
române competente;
b) în legătură cu delimitarea teritorială a zonei în care pot acţiona agenţii, una dintre următoarele situaţii:
(i)agenţii pot acţiona pe o suprafaţă din teritoriu sau într-o perioadă de timp limitate;
(ii)agenţii pot acţiona pe tot teritoriul României şi fără limită de timp.
(2) Prin acordurile bilaterale încheiate potrivit alin. (1), pe bază de reciprocitate, se poate stabili ca infracţiunile pentru
care se poate efectua urmărirea transfrontalieră, prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b), să fie înlocuite cu infracţiunile
pentru care se poate solicita extrădarea.
Art. 40
Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Afacerilor Interne va elabora norme metodologice, care
vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. 41
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia cap. V
care intră în vigoare de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul
deciziei Consiliului Uniunii Europene emise în acest sens.
Art. 42
La data aderării României la Uniunea Europeană, art. 1879 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 43
(1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Anexele nr. 1 şi 2 pot fi modificate şi/sau completate prin hotărâre a Guvernului, potrivit modificărilor şi
completărilor aduse legislaţiei Uniunii Europene în domeniu.
*
Prezenta ordonanţă de urgenţă asigură crearea condiţiilor necesare aplicării directe a art. 7, 39, 41, 46 şi 47 din
Convenţia, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind
eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, transpune în legislaţia naţională Decizia-cadru 2006/960/JAI a
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de
aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 386 din 29
decembrie 2006, creează cadrul juridic necesar aplicării art. 5, 10, 13, 14 şi 17-23 din Decizia 2008/615/JAI a
Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii
terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 6 august
2008, a art. 17 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei
2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a
criminalităţii transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 6 august 2008.
-****______
*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare,
dându-se textelor o nouă numerotare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019
din 21 decembrie 2006, a fost aprobată prin Legea nr. 104/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 275 din 25 aprilie 2007 şi a mai fost modificată şi completată prin:
Legea nr. 201/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind
unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 718 din 28 octombrie 2010;
Ordonanţa Guvernului nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului SudEst European de Aplicare a Legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 30 august 2013,
aprobată prin Legea nr. 336/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 11 decembrie 2013.

ANEXA nr. 1: Formular care trebuie utilizat
transmitere/amânare/refuz de informaţii
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Prezentul formular trebuie utilizat pentru:
a)a transmite datele şi/sau informaţiile operative solicitate;
b)a informa autoritatea solicitantă cu privire la imposibilitatea de a respecta termenul normal;
c)a informa autoritatea solicitantă cu privire la necesitatea de a prezenta cererea unei autorităţi judiciare spre
autorizare;
d)a informa autoritatea solicitantă cu privire la refuzul de a transmite informaţiile respective.
Prezentul formular poate fi utilizat de mai multe ori în cursul procedurii (de exemplu, în cazul în care cererea trebuie
mai întâi să fie înaintată unei autorităţi judiciare şi în cazul în care se dovedeşte ulterior că trebuie refuzată executarea
cererii).
Autoritatea solicitată (denumire, adresă, număr de
telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)
C oordonatele agentului responsabil (facultativ)
Numărul de referinţă al prezentului răspuns
Data şi numărul de referinţă ale răspunsului anterior
În răspuns către următoarea autoritate solicitantă
Data şi ora cererii
Numărul de referinţă al cererii
Termen normal în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI a C onsiliului din 18 decembrie 2006 privind
simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre
ale Uniunii Europene
Infracţiunea intră sub incidenţa art. 2 alin. (2) din
Se solicită tratament de urgenţă
Decizia-cadru 2002/584/JAI a C onsiliului din 13 iunie
-> |_| 8 ore
2002 privind mandatul european de arestare şi
Nu se solicită tratament de urgenţă
procedurile de predare între statele membre şi datele -> |_| o săptămână
sau informaţiile operative solicitate figurează într-o
bază de date la care autoritatea de aplicare a legii
poate avea acces direct în statul membru solicitat.
Alte cazuri
-> |_| 14 zile
Informaţii transmise în temeiul Deciziei-cadru 2006/960/JAI: datele şi informaţiile operative furnizate
1. Utilizarea datelor sau informaţiilor operative furnizate
|_| nu este autorizată decât în scopurile pentru care acestea au fost comunicate sau pentru a preveni un
pericol imediat şi grav pentru siguranţa publică
|_| este, de asemenea, autorizată pentru alte scopuri, sub rezerva următoarelor condiţii (facultativ):
2. Fiabilitatea sursei
|_| fiabilă
|_| fiabilă în general
|_| deloc fiabilă
|_| nu poate fi evaluată
3. Fiabilitatea datelor sau informaţiilor operative
|_| sigure
|_| atestate de sursă
|_| informaţii indirecte - confirmate
|_| informaţii indirecte - neconfirmate
4. Rezultatele investigaţiilor poliţieneşti sau ale procesului penal care au condus la schimbul de date şi
informaţii operative trebuie comunicate autorităţii care a transmis aceste date sau informaţii operative
|_| nu
|_| da
5. În caz de schimb spontan, motivele fac să se considere că datele sau informaţiile operative ar putea
contribui la depistarea şi la prevenirea infracţiunilor menţionate la art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru
2002/584/JAI sau la o cercetare a acestora:
ÎNTÂRZIERE - Nu este posibil să se răspundă în termenul aplicabil în temeiul art. 4 din Decizia-cadru
2006/960/JAI
Datele sau informaţiile operative nu pot fi comunicate în termenul indicat, din următoarele motive:
Este posibil ca acestea să poată fi transmise în termen de:
|_| o zi |_| două zile |_| 3 zile
|_|...săptămâni
|_| o lună
|_| S-a solicitat autorizarea unei autorităţi judiciare.
Durata prevăzută pentru procedura de acordare/refuz a/al autorizării este de...săptămâni.
REFUZ - Datele sau informaţiile operative:
|_| nu ar putea fi comunicate şi solicitate la nivel naţional sau
|_| nu pot fi comunicate, din unul sau mai multe dintre următoarele motive:
A. Motive legate de controlul judiciar care împiedică transmiterea sau necesită recurgerea la asistenţă judiciară
reciprocă
|_| Autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la datele sau informaţiile operative şi nici schimbul
acestora.
|_| Datele sau informaţiile operative solicitate au fost obţinute anterior prin intermediul unor măsuri coercitive
şi transmiterea acestora nu este permisă în temeiul legislaţiei naţionale.
|_| Datele sau informaţiile operative nu sunt deţinute:
- de către autorităţile de aplicare a legii
sau
- de către autorităţile publice ori entităţile private într-un mod care permite autorităţilor de aplicare a legii să
aibă acces la acestea fără a lua măsuri coercitive.
B. C omunicarea informaţiilor sau a datelor operative solicitate ar aduce atingere intereselor naţionale esenţiale
în materie de securitate ale statului membru solicitat ori ar dăuna bunei desfăşurări a unei investigaţii
poliţieneşti sau a procesului penal ori siguranţei persoanelor sau datele ori informaţiile operative solicitate ar fi
în mod clar disproporţionate sau fără relevanţă în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate.
C . În cazul în care se marchează caseta A sau B, se vor furniza, dacă se consideră necesar, alte informaţii sau
se va indica motivul refuzului (facultativ):
D. Autoritatea solicitată decide să refuze executarea pentru că cererea priveşte, în temeiul legislaţiei statului
membru solicitat, următoarea infracţiune (a se preciza natura şi calificarea juridică a infracţiunii)...care se
pedepseşte cu închisoarea până la un an.
E. Datele sau informaţiile operative solicitate nu sunt disponibile.
F. Datele sau informaţiile operative solicitate au fost obţinute de la un alt stat membru ori de la o ţară terţă şi
sunt supuse principiului specialităţii, iar statul membru sau ţara terţă în cauză nu şi-a dat acordul pentru
comunicarea acestora.

ANEXA nr. 2: Formular de solicitare de date şi informaţii operative care urmează a fi
pag. 8

12/17/2020 : lex@snppc.ro

Ordonanta urgenta 103/2006 M.Of. 150 din 28-feb-2014

utilizate de către statul român în calitate de stat membru solicitant
Prezentul formular se utilizează la solicitarea de date şi informaţii operative.
I. Informaţii administrative
Autoritatea solicitată (denumire, adresă, număr de
telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)
C oordonatele agentului responsabil (facultativ)
C ătre următorul stat membru
Data şi ora prezentei cereri
Numărul de referinţă al prezentei cereri
C ereri anterioare
|_| Prezenta cerere este prima cu privire la această cauză
|_| Prezenta cerere urmează altor cereri anterioare cu privire la aceeaşi cauză
C erere anterioară (cereri anterioare)
Răspuns(uri)
Număr de referinţă
Număr de referinţă
Data
(pentru statul membru
Data
(pentru statul membru solicitant)
solicitat)
1.
2.
3.
4.
În cazul în care prezenta cerere se adresează mai multor autorităţi din statul membru solicitat, a se preciza
fiecare dintre canalele utilizate
|_| Ofiţer de legătură UNE/Europol
|_| spre informare
|_| spre execuţie
|_| BC N Interpol
|_| spre informare
|_| spre execuţie
|_| SIRENE
|_| spre informare
|_| spre execuţie
|_| Ofiţer de legătură
|_| spre informare
|_| spre execuţie
|_|Altele (a se preciza)
|_| spre informare
|_| spre execuţie
În cazul în care aceeaşi cerere se adresează altor state membre, a se preciza aceste state membre, precum şi
canalele utilizate (facultativ)

II. Termene
NOTĂ: termenele în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind
simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii
Europene
A) Infracţiunea intră sub incidenţa art. 2 alin. (2) din Decizia - cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002
privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene şi datele sau
informaţiile operative solicitate figurează într-un sistem de evidenţă automat accesibil direct autorităţii de aplicare a
legii:
- cererea este urgentă - termen: 8 ore, cu posibilitatea de amânare
- cererea nu este urgenţă - termen: o săptămână
B) Alte cazuri: termen 14 zile
|_| SE SOLIC ITA un tratament de urgenţă
|_| NU SE SOLIC ITA un tratament de urgenţă
Motive pentru tratamentul de urgenţă (de exemplu, persoanele bănuite se află în stare de arest preventiv,
cauza trebuie adusă în faţa instanţei înaintea unei date stabilite):
Datele sau informaţiile operative solicitate
Tipul de infracţiune sau de activitate infracţională (activităţi infracţionale) care face obiectul cercetării
Descrierea circumstanţelor comiterii infracţiunii (infracţiunilor), inclusiv timpul, locul şi gradul de participare la
infracţiune (infracţiuni) a persoanei care face obiectul cererii de date sau informaţii operative:
Natura infracţiunii (infracţiunilor)
Aplicarea art. 4 alin. (1) şi (3) din Decizia-cadru 2006/960/JAI
|_| A.1. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoarea şi maximul pedepsei este de cel puţin 3 ani, în statul
membru solicitant şi
A.2. Infracţiunea este una (sau mai multe) dintre următoarele:
|_| Participarea la un grup criminal organizat
|_| Spălarea produselor infracţiunii
|_|Terorism
|_| C ontrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro
|_| Trafic de persoane
|_| Fapte ilicite legate de criminalitatea informatică
|_| Exploatarea sexuală a copiilor şi pornografie
|_| Fapte ilicite privind mediul înconjurător, inclusiv
infantilă
traficul cu specii de animale şi vegetale pe cale de
|_| Trafic ilicit de substanţe stupefiante şi substanţe
dispariţie
psihotrope
|_| Facilitarea intrării şi şederii ilegale
|_| Trafic ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive |_| Omor şi vătămare corporală gravă
|_| C orupţie
|_| Trafic ilicit de organe şi ţesuturi umane
|_| Frauda, incluzând frauda împotriva intereselor
|_| Lipsirea de libertate în mod ilegal, răpire şi luare de
financiare ale C omunităţilor Europene, în sensul
ostatici
C onvenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia
intereselor financiare ale C omunităţilor Europene
|_| Rasism şi xenofobie
|_| Jaf organizat sau armat
|_| Trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive
|_| Trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi |_| Trafic de vehicule furate
opere de artă
|_| Viol
|_| Înşelăciune
|_| Incendiere cu intenţie
|_| Deturnare de fonduri
|_| C rime aflate în jurisdicţia C urţii Penale
|_| C ontrafacere şi piraterie de bunuri
Internaţionale
|_| Falsificare de acte oficiale şi uz de acte oficiale
|_| Sechestrare ilegală de aeronave sau de nave
falsificate
|_| Sabotaj
|_| Falsificarea de mijloace de plată
|_| Trafic ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de
creştere
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Ordonanta urgenta 103/2006 M.Of. 150 din 28-feb-2014
-> Infracţiunea intră prin urmare sub incidenţa art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI - art. 4 alin. (1)
(cereri urgente) şi alin. (3) (cereri care nu sunt urgente) din Decizia-cadru 2006/960/JAI sunt prin urmare
aplicabile în ceea ce priveşte termenele de răspuns la prezenta cerere.
Sau
|_| B. Infracţiunea (infracţiunile) nu se încadrează la lit. A.
În acest caz, descrierea infracţiunii (infracţiunilor):
Scopul pentru care se solicită datele sau informaţiile operative
Legătura dintre scopul pentru care se solicită datele sau informaţiile operative şi persoana care face obiectul
acestor date sau informaţii operative
Identitatea/Identităţi (în măsura în care se cunoaşte) a/ale persoanei/persoanelor care face/fac obiectul
principal al investigaţiei poliţieneşti sau al procesului penal, care justifică cererea de date sau informaţii
operative
Motive pentru a se considera că datele sau informaţiile operative se află pe teritoriul statului membru solicitat
Restricţii privind utilizarea informaţiilor care figurează în prezenta cerere în alte scopuri decât cele pentru care
aceste informaţii au fost furnizate, precum şi pentru prevenirea unui pericol imediat şi grav pentru siguranţa
publică
|_| Utilizarea este permisă.
|_| Utilizarea este permisă, dar fără menţiunea furnizorului informaţiilor.
|_| Utilizarea nu este permisă fără autorizaţia furnizorului informaţiilor.
|_| Utilizarea nu este permisă.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 150 din data de 28 februarie 2014
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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei de Frontieră Române
(la data 04-mar-2002 actul a fost aprobat de Legea 81/2002 )

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Poliţia de Frontieră Română face parte din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi este instituţia specializată a statului
care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi
combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă,
respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea intereselor statului român pe
canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi
liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile legii.
(la data 31-dec-2010 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 265/2010 )

*) Modificările aduse de Legea nr. 265/2010 intră în vigoare la data eliminării controalelor la frontierele interne,
stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene.
(la data 31-dec-2010 Art. 1 din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 265/2010 )

Art. 2
(1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) zona de competenţă:
1. suprafaţa din teritoriul naţional constituită din zona de frontieră, suprafaţa şi imobilele aeroporturilor şi porturilor
situate în interiorul ţării, deschise traficului internaţional, Dunărea interioară, braţul Macin, Dunărea maritimă, Canalul
Dunăre - Marea Neagră, Canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, apele maritime interioare şi marea teritorială,
precum şi zona contiguă şi zona economică exclusivă ale României, în care Poliţia de Frontieră Română îşi îndeplineşte
atribuţiile prevăzute de lege;
2. întreaga suprafaţă a teritoriului naţional, numai pentru îndeplinirea atribuţiilor privind prevenirea şi combaterea
migraţiei ilegale;
(la data 15-dec-2011 Art. 2, alin. (1), litera A. din capitolul I modificat de Art. II, punctul 1. din Legea 280/2011 )

b) poliţist de frontieră - funcţionarul public cu statut special, înarmat, care poartă, de regulă, uniformă şi exercită
atribuţiile stabilite prin lege în sarcina Poliţiei de Frontieră Române.
(la data 04-mar-2002 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 81/2002 )

Art. 3
(1) Activitatea Poliţiei de Frontieră Române constituie serviciu public şi se desfăşoară în interesul persoanei, al
comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
(2) În toate acţiunile pe care le desfăşoară în zona de competenţă personalul Poliţiei de Frontieră Române are obligaţia
să prevină şi să combată stările de pericol la adresa României, determinate de criminalitatea transfrontalieră şi de
migraţia ilegală.
(la data 04-mar-2002 Art. 3, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 81/2002 )

Art. 3 1
(1) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Poliţia de Frontieră Română îşi organizează propria bază de date, în care
păstrează evidenţe şi înregistrări ale datelor cu caracter personal, precum şi alte evidenţe ale informaţiilor culese,
potrivit legii.
(2) Scopul organizării şi funcţionării bazei de date prevăzute la alin. (1) constă în sprijinirea acţiunilor de supraveghere
şi control al trecerii frontierei de stat, prevenire şi combatere a migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii
transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi
străinilor, precum şi asigurarea altor interese legitime ale statului român în zonele în care Poliţia de Frontieră Română îşi
desfăşoară atribuţiile prevăzute de lege.
(3) Baza de date prevăzută la alin. (1) conţine următoarele evidenţe informatizate:
a) informaţii ce se transmit de către alte autorităţi/persoane poliţiei de frontieră cu privire la persoane, mijloace de
transport, mărfuri şi alte bunuri care urmează să fie verificate pe timpul efectuării controlului de trecere a frontierei de
stat, în vederea interzicerii intrării sau ieşirii în/din România, urmăririi ori efectuării controlului amănunţit;
b) persoane şi obiecte date în consemn la frontieră de către Poliţia de Frontieră Română, conform normelor legale în
vigoare;
c) date privind persoane şi mijloace de transport cărora nu li se permite intrarea/ieşirea în/din ţară;
d) specimene de vize şi de documente de călătorie;
e) misiuni, acţiuni şi controale-cadru specifice întreprinse de Poliţia de Frontieră Română sau în cooperare cu instituţii
din ţară ori din străinătate, precum şi evidenţa tuturor resurselor materiale, umane şi financiare utilizate în scopul
prevenirii şi combaterii infracţionalităţii;
f) evenimente, litigii de frontieră constatate în urma misiunilor, acţiunilor, controalelor-cadru;
g) persoane care comit infracţiuni descoperite în zona de competenţă de către Poliţia de Frontieră sau în cooperare cu
instituţii din ţară ori din străinătate;
h) cazurile penale instrumentate de către Poliţia de Frontieră Română potrivit competenţelor prevăzute de dispoziţiile
legale în vigoare;
i) bunuri abandonate descoperite sau confiscate de către Poliţia de Frontieră Română potrivit competenţelor legale;
j) falsuri pentru vize şi documente de călătorie;
k) persoanele returnate de alte state;
l) alte evidenţe necesare desfăşurării activităţilor specifice Poliţiei de Frontieră Române.
(4) Cu privire la persoane, sunt prelucrate următoarele date şi categorii de date:
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a) numele şi prenumele, numele anterior, pseudonimele sau poreclele care au fost eventual înregistrate separat;
b) sexul;
c) data şi locul naşterii;
d) cetăţenia;
e) datele din actele de stare civilă;
f) datele din permisul de conducere;
g) caracteristicile fizice/antropometrice
h) profesia şi locul de muncă;
i) menţiunea că persoanele în cauză sunt înarmate sau nu, după caz;
j) menţiunea că persoanele în cauză sunt violente sau nu, după caz;
k) motivul luării în evidenţă;
l) măsura care trebuie luată.
(5) Datele şi categoriile de date prevăzute la alin. (4) pot fi comunicate, în condiţiile legii, următorilor destinatari:
a) persoanei vizate sau reprezentantului legal al acesteia;
b) instituţiilor sau autorităţilor publice, în condiţiile în care comunicarea acestora vizează exercitarea prerogativelor de
autoritate publică cu care sunt învestite;
c) organismelor similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România este parte.
(6) Regulile privind păstrarea, actualizarea şi utilizarea bazei de date prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a
inspectorului general, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia datelor, precum şi a celor pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(la data 20-oct-2008 Art. 3 din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 130/2008 )

Art. 4
În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin Poliţia de Frontieră Română cooperează cu celelalte instituţii ale statului care au
atribuţii privind asigurarea ordinii de drept şi colaborează în acest sens cu cetăţenii, în condiţiile legii.
Art. 5
Poliţia de Frontieră Română se organizează la nivelul judeţelor care, potrivit organizării administrative a teritoriului
României, au ca limită frontiera de stat şi/sau litoralul Mării Negre. În judeţele din interiorul ţării, în care funcţionează
aeroporturi sau porturi deschise traficului internaţional de persoane şi mărfuri, Poliţia de Frontieră Română se
organizează la nivelul punctelor de trecere a frontierei de stat.
(la data 31-dec-2010 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 265/2010 )

*) Modificările aduse de Legea nr. 265/2010 intră în vigoare la data eliminării controalelor la frontierele interne,
stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene.
(la data 31-dec-2010 Art. 5 din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 265/2010 )

CAPIT OLUL II: Organizarea Poliţiei de Frontieră Române
SECŢ IUNEA 1: Structura Poliţiei de Frontieră Române
Art. 6
Poliţia de Frontieră Română are următoarea structură organizatorică:
a) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
b) Garda de Coastă;
c) inspectorate teritoriale ale poliţiei de frontieră;
d) servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră;
e) sectoare ale poliţiei de frontieră;
f) grupuri de nave ale poliţiei de frontieră;
g) puncte ale poliţiei de frontieră;
h) unităţi sau instituţii de învăţământ şi centre de formare profesională;
(la data 29-nov-2013 Art. 6, litera H. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 314/2013 )

i) centre, birouri şi puncte de contact;
j) alte unităţi.
(la data 15-dec-2011 Art. 6 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 2. din Legea 280/2011 )

SECŢ IUNEA 2: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Art. 7
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră este unitatea centrală a Poliţiei de Frontieră Române, cu personalitate
juridică şi competenţă teritorială pentru întreaga zonă de responsabilitate a poliţiei de frontieră, care exercită
conducerea şi răspunde de întreaga activitate a poliţiei de frontieră, desfăşoară activităţi de investigare şi cercetare a
infracţiunilor deosebit de grave circumscrise crimei organizate, migraţiei ilegale şi criminalităţii transfrontaliere comise în
zona de competenţă teritorială a Poliţiei de Frontieră, precum şi orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
Art. 8
(1) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră este condus de un inspector general, numit prin ordin al ministrului de
interne.
(2) Inspectorul general este ajutat de adjuncţi, numiţi la propunerea sa de către ministrul de interne.
Art. 9
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră are în structura sa organizatorică direcţii, servicii şi birouri, înfiinţate prin
ordin al ministrului de interne.
Art. 10
(1) În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră funcţionează Consiliul Consultativ Superior, constituit din
inspectorul general, adjuncţii acestuia şi personalul cu funcţii de conducere din cadrul Poliţiei de Frontieră Române.
(la data 18-mai-2009 Art. 10, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 125/2009 )

(2) Consiliul Consultativ Superior se întruneşte o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie, sub preşedinţia
inspectorului general, analizează problemele importante ale activităţii Poliţiei de Frontieră Române şi adoptă
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recomandări, cu votul majorităţii membrilor.
(3) Componenţa, atribuţiile şi funcţionarea Consiliului Consultativ Superior se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului
general.
Art. 11
În aplicarea legii inspectorul general emite dispoziţii obligatorii pentru întregul personal din subordine, la elaborarea
cărora poate consulta Consiliul Consultativ Superior al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
SECŢ IUNEA 3: Structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Română
Art. 12
(1) La nivel teritorial, Poliţia de Frontieră Română organizează Garda de Coastă, inspectorate teritoriale, grupuri de
nave, sectoare şi alte unităţi ale poliţiei de frontieră; în punctele de trecere a frontierei de stat se organizează şi
funcţionează puncte ale poliţiei de frontieră.
(2) În zona de competenţă corespunzătoare judeţelor Tulcea şi Constanţa se organizează şi funcţionează Garda de
Coastă, cu personalitate juridică.
(3) Garda de Coastă are în structura sa organizatorică servicii teritoriale, grupuri de nave, sectoare şi puncte ale poliţiei
de frontieră, înfiinţate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Intern se organizează în servicii, birouri,
compartimente şi centru de pregătire.
(4) La frontiera cu fiecare stat vecin, exceptând judeţele Tulcea şi Constanţa, se organizează şi funcţionează
inspectorate teritoriale cu personalitate juridică. În judeţele care au ca limită frontiera de stat, se organizează servicii
teritoriale ale poliţiei de frontieră. În judeţele Brăila şi Ialomiţa se organizează sectoare ale poliţiei de frontieră, prin
ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
(5) În cadrul inspectoratelor teritoriale şi al Gărzii de Coastă se organizează şi funcţionează servicii teritoriale ale
poliţiei de frontieră.
(6) La frontiera pe apă şi la ţărmul Mării Negre, în cadrul grupurilor de nave şi al sectoarelor poliţiei de frontieră, se
organizează şi funcţionează componenta navală a Poliţiei de Frontieră Române.
(7) Garda de Coastă, inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră, serviciile teritoriale, grupurile de nave şi
sectoarele poliţiei de frontieră sunt conduse de un şef, ajutat de adjuncţi.
(8) Şeful Gărzii de Coastă este numit şi eliberat din funcţie prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la
propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în condiţiile legii.
(9) Şefii inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în
condiţiile legii.
(10) Adjuncţii şefului Gărzii de Coastă şi ai şefilor inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră sunt numiţi şi
eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, la propunerea şefului Gărzii
de Coastă, respectiv a şefilor inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră, în condiţiile legii.
(10 1 ) Şefii serviciilor teritoriale sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al
Poliţiei de Frontieră, la propunerea şefului Gărzii de Coastă, respectiv a şefilor inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de
frontieră, în condiţiile legii.
(la data 03-iun-2016 Art. 12, alin. (10) din capitolul II, sectiunea 3 completat de Art. 1 din Legea 115/2016 )

(11) Şefii grupurilor de nave şi ai sectoarelor poliţiei de frontieră, adjuncţii acestora, precum şi şefii punctelor poliţiei de
frontieră rutiere, feroviare şi portuare sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de şeful Gărzii de Coastă, respectiv de şefii
inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră, în condiţiile legii.
(12) Şefii punctelor poliţiei de frontieră aeroportuare, precum şi adjuncţii acestora, şefii centrelor, birourilor, punctelor
de contact şi directorii unităţilor sau instituţiilor de învăţământ şi centrelor de formare profesională sunt numiţi şi
eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în condiţiile legii.
(la data 29-nov-2013 Art. 12, alin. (12) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 314/2013 )

(13) Adjuncţii directorilor unităţilor sau instituţiilor de învăţământ şi centrelor de formare profesională sunt numiţi şi
eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, la propunerea directorilor
unităţilor sau instituţiilor de învăţământ şi centrelor de formare profesională, în condiţiile legii.
(la data 29-nov-2013 Art. 12, alin. (13) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 314/2013 )

(14) Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, unităţile sau instituţiile de învăţământ şi centrele de formare profesională din cadrul Poliţiei de
Frontieră Române care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 187 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, pot dobândi personalitate juridică, prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(la data 29-nov-2013 Art. 12, alin. (13) din capitolul II, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 3. din Legea 314/2013 )

Art. 13
(1) Inspectoratele teritoriale se organizează intern pe servicii, birouri şi compartimente, după caz, prin ordin al
ministrului administraţiei şi internelor.
(2) Serviciile teritoriale ale poliţiei de frontieră se organizează intern pe birouri şi compartimente, după caz, prin ordin al
ministrului administraţiei şi internelor.
(la data 15-dec-2011 Art. 13 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 4. din Legea 280/2011 )

Art. 14
(1) Garda de Coastă şi inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră au la nivel teritorial, ca structuri de execuţie,
sectoare şi grupuri de nave care au competenţă teritorială limitată.
(2) Locul de dispunere şi zona de competenţă teritorială ale sectorului şi/sau grupului de nave se stabilesc prin
dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
(3) Sectorul şi grupul de nave se organizează pe compartimente, ture şi echipaje, conform specificului activităţilor,
potrivit dispoziţiei inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
(la data 15-dec-2011 Art. 14 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 5. din Legea 280/2011 )
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Art. 15
(1) În localităţile din interiorul ţării, în care funcţionează puncte de trecere aeroportuare sau portuare, se organizează
şi funcţionează puncte ale poliţiei de frontieră.
(2) Zona de competenţă teritorială a poliţiei de frontieră în punctele de trecere a frontierei este reprezentată de
suprafaţa aeroportului sau portului, cu platformele, imobilele şi instalaţiile aferente.
Art. 16
(1) Pentru prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere, în structurile Poliţiei de Frontieră
Române pot fi înfiinţate şi alte unităţi.
(2) Numărul, competenţa şi structura organizatorică a acestor unităţi se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
(3) Şefii unităţilor înfiinţate în condiţiile alin. (1) şi (2) sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie potrivit competenţelor stabilite
prin ordin al ministrului de interne.
SECŢ IUNEA 4: Regulamente de organizare şi funcţionare
Art. 17
(1) Atribuţiile Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi ale unităţilor teritoriale subordonate se stabilesc prin
regulamente de organizare şi funcţionare.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se aprobă de ministrul
de interne, iar cele ale unităţilor teritoriale, de către inspectorul general.
CAPIT OLUL III: Raporturile dintre Poliţia de Frontieră Română şi autorităţile administraţiei publice
Art. 18
(1) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră cooperează cu autorităţile administraţiei publice centrale, organele
judiciare, celelalte organe şi instituţii centrale ale statului, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile.
(2) În plan teritorial structurile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră cooperează cu autorităţile
administraţiei publice locale, organele judiciare, celelalte organe şi instituţii ale statului, cu serviciile descentralizate ale
ministerelor, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile.
(3) În vederea deschiderii de noi puncte de trecere a frontierei, potrivit legii, consiliile judeţene şi consiliile locale ale
municipiilor, oraşelor sau comunelor solicitante vor consulta Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, vor pune la
dispoziţie şi vor asigura spaţiile şi condiţiile tehnice edilitare necesare în vederea funcţionării lor.
Art. 19
(1) Şefii unităţilor teritoriale ale poliţiei de frontieră prezintă informări anuale în faţa consiliilor judeţene, municipale,
orăşeneşti sau comunale, după caz, referitoare la situaţia operativă la frontiera de stat şi la acţiunile întreprinse.
(2) Şefii unităţilor prevăzute la alin. (1) pot informa, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, prefecţii, preşedinţii
consiliilor judeţene, primarii localităţilor din zona de frontieră sau ai celor care au în raza teritorială aeroporturi sau
porturi deschise traficului internaţional de persoane şi mărfuri, despre evoluţia criminalităţii transfrontaliere şi despre alte
fenomene antisociale comise în zona de competenţă.
Art. 20
Între autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile teritoriale ale poliţiei de frontieră se pot încheia protocoale
anuale de cooperare în vederea prevenirii şi combaterii faptelor antisociale.
CAPIT OLUL IV: Atribuţii
SECŢ IUNEA 1: Atribuţiile Poliţiei de Frontieră Române
Art. 21
În zona de competenţă, Poliţia de Frontieră Română are următoarele atribuţii generale:
a) execută supravegherea şi controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne şi combate migraţia ilegală şi
criminalitatea transfrontalieră în zona de competenţă, precum şi orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de
stat;
b) apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi privată, celelalte drepturi şi
interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii;
c) realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere deschise traficului
internaţional, la intrarea în şi la ieşirea din zonele libere, în punctele de mic trafic şi treceri simplificate sau în alte locuri,
după caz, potrivit legii;
d) asigură derularea fluentă, corectă şi civilizată a traficului de călători şi mărfuri prin punctele de trecere a frontierei de
stat, împreună cu celelalte autorităţi care au, potrivit legii, competenţe de control privind trecerea frontierei de stat;
e) asigură controlul trecerii peste frontiera de stat, în condiţiile legii, a armelor, muniţiilor, armelor de panoplie şi de
autoapărare, muniţiilor aferente acestora, substanţelor explozive şi a dispozitivelor încărcate cu substanţe toxice ori
radioactive;
f) supraveghează, prin observare directă permanentă, spaţiul aerian adiacent frontierei de stat şi mării teritoriale;
g) asigură aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor cu privire la frontiera de stat şi la
controlul trecerii frontierei, încheiate de România cu statele vecine, cu alte state, cu organizaţii internaţionale sau
regionale;
h) încheie tratate, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi documente de cooperare internaţională, cu
autorităţi similare din alte state, în domeniile specifice de activitate, cu respectarea legislaţiei interne şi a normelor de
drept internaţional relevante;
i) asigură supravegherea, întreţinerea şi controlul semnelor de frontieră;
j) organizează şi realizează cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale
altor state sau comunităţi de state, conform înţelegerilor bisau multilaterale la care România este parte;
k) organizează acţiuni pentru descoperirea şi identificarea persoanelor care au încălcat sau despre care se deţin date
că intenţionează să încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum şi alte prevederi legale stabilite în
competenţă;
l) culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de date şi informaţii, în condiţiile stabilite de lege pentru
Poliţia Română, în scopul exercitării atribuţiilor legale, cu autorităţile publice interesate, pe bază de protocol, şi cu
organisme similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România este parte;
m) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale, potrivit legii;
n) coordonează activităţile personalului celorlalte instituţii sau ale operatorilor economici care, potrivit legii, îşi
desfăşoară activitatea în punctul de trecere a frontierei de stat, în legătură cu trecerea frontierei de stat, şi urmăreşte
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respectarea legii de către întregul personal din punctul de trecere;
o) asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autorităţi
ale statului participă la astfel de acţiuni în localităţile din zona de frontieră;
p) participă, împreună cu alte formaţiuni ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în colaborare cu forte ale
Ministerului Apărării Naţionale, cu unităţi de protecţie civilă şi cu alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de
salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităţi naturale şi
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
q) participă, împreună cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi cu organele de frontieră ale statelor vecine,
după caz, la luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, precum şi, în caz
de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora;
r) efectuează, prin laboratoarele şi experţii proprii acreditaţi la nivelul Poliţiei de Frontieră Române, constatări tehnicoştiinţifice şi expertize criminalistice, dispuse conform normelor legale în vigoare;
s) organizează şi coordonează, prin Punctul Naţional de Contact Frontex din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de
Frontieră, activităţi sub egida Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale
Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare Agenţia Frontex, pe teritoriul României, conform
Regulamentului (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene;
t) participă cu poliţişti de frontieră şi cu echipamente tehnice puse la dispoziţia Agenţiei Frontex în
operaţiunile/proiectele comune organizate de către Agenţia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii
Europene;
u) desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor penale şi, prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din
cadrul Poliţiei de Frontieră Române, efectuează cercetări în legătură cu acestea, conform legii;
v) exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege.
(la data 15-dec-2011 Art. 21 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 6. din Legea 280/2011 )

Art. 22
În zona de competenţă pe apă Poliţia de Frontieră Română are şi următoarele atribuţii specifice:
a) supraveghează şi asigură respectarea drepturilor statului român în apele din zona de competenţă;
b) previne şi combate pirateria, acţiunile teroriste şi faptele circumscrise crimei organizate în apele aflate sub jurisdicţia
statului român;
c) execută, direct sau împreună cu autoritatea vamală, controlul navelor şi ambarcaţiunilor despre care se deţin date şi
informaţii că desfăşoară activităţi ilegale în zona de competenţă ori sunt surprinse desfăşurând asemenea activităţi;
d) execută controlul navelor şi al ambarcaţiunilor împreună cu unităţile teritoriale pentru protecţia mediului în caz de
evacuare a apelor uzate în emisar sau în caz de producere a unei poluări accidentale;
e) participă la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural, prin
prevenirea şi combaterea vânatului şi pescuitului ilegal, precum şi a exploatării ilegale a altor resurse biologice şi
nebiologice din apele aflate în zona de competenţă;
f) caută navele aflate în pericol în apele din zona de competenţă şi în marea liberă şi participă la salvarea echipajelor
acestora în caz de necesitate, iar la solicitare desfăşoară acţiuni de salvare a navelor şi a încărcăturii lor, conform
dreptului maritim internaţional;
g) execută supravegherea şi participă la controlul pentru respectarea normelor privind ordinea şi siguranţa navigaţiei în
apele din zona de competenţă şi în porturi, în colaborare cu organele zonale ale căpităniilor de port;
h) interzice, direct sau cu participarea, la cerere, a unităţilor de nave ale Ministerului Apărării Naţionale, accesul navelor
străine în anumite zone, sectoare sau raioane ale mării teritoriale şi căilor navigabile fluviale aflate sub jurisdicţia statului
român, prin suspendarea temporară a dreptului de trecere inofensivă, conform legii;
i) asigură protecţia şi participă la apărarea obiectivelor de importanţă deosebită aflate în apele din zona de
competenţă, în colaborare cu unităţile de nave ale Ministerului Apărării Naţionale, cu alte forţe, în conformitate cu
planurile aprobate din timp.
*) La data eliminării controalelor la frontierele interne, stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene art. 22 se
abrogă (n.n. - A se vedea articolul III din Lege).
(la data 31-dec-2010 Art. 22 din capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 8. din Legea 265/2010 )

SECŢ IUNEA 2: Dispoziţii speciale privind efectuarea cercetării penale de către poliţiştii de frontieră
Art. 23
(1) Ministrul afacerilor interne, cu avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, desemnează poliţişti de frontieră care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare,
în condiţiile legii.
(2) În îndeplinirea activităţilor de urmărire penală, poliţistul de frontieră are competenţa teritorială corespunzătoare
unităţii poliţiei de frontieră din care face parte.
(la data 01-feb-2014 Art. 23 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 49 din titlul II din Legea 255/2013 )

Art. 24
(1) În punctele de trecere a frontierei de stat, în apele de frontieră, pe Dunărea interioară, braţul Macin, Dunărea
maritimă, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, apele maritime interioare şi
marea teritorială, precum şi zona contiguă şi zona economică exclusivă ale României, în care Poliţia de Frontieră
Română, organele de cercetare ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră Române efectuează cercetarea
penală pentru orice infracţiune care nu este dată în mod obligatoriu în competenţa altor organe de cercetare.
(la data 15-dec-2011 Art. 24, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 7. din Legea 280/2011 )

(2) Competenţa poliţistului de frontieră prevăzută la alin. (1) este asigurată şi în situaţiile de extindere a cercetărilor de
pe apă la cele de pe uscat. În aceste situaţii poliţistul de frontieră colaborează cu organele competente, potrivit legii.
(3) Atunci când anumite acte de urmărire penală în cazul infracţiunilor de frontieră trebuie să fie efectuate în afara razei
teritoriale în care se face urmărirea, prin excepţie de la prevederile alin. (1), organele de cercetare penală ale poliţiei
judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră Române pot să efectueze ele însele aceste acte pe întregul teritoriu naţional.
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*) Modificările aduse de Legea nr. 265/2010 intră în vigoare la data eliminării controalelor la frontierele interne,
stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene.
(la data 31-dec-2010 Art. 24, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 265/2010 )

SECŢ IUNEA 3: Cooperarea
Art. 25
(1) Cooperarea dintre Poliţia de Frontieră Română şi celelalte structuri ale Ministerului de Interne pentru securizarea
frontierei de stat şi combaterea criminalităţii transfrontaliere se realizează pe baza ordinului ministrului de interne.
(2) În cazul unor acţiuni comune, maritime sau fluviale, ale navelor Poliţiei de Frontieră Române cu cele ale Marinei
Militare din Ministerul Apărării Naţionale, acestea din urmă vor avea la bord un ofiţer de la poliţia de frontieră şi vor
arbora pavilionul distinctiv al Poliţiei de Frontieră Române. În aceste situaţii navei Marinei Militare i se conferă
autoritatea şi drepturile Poliţiei de Frontieră Române.
(3) Căpităniile de port vor informa structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române numai în cazul în care navele
nu îndeplinesc condiţiile legale de ieşire/intrare din/în porturile în care acestea îşi desfăşoară activitatea.
Art. 25 1
(1) Poliţia de Frontieră Română cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cu alte
instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în vederea asigurării resurselor logistice şi a
personalului pentru participarea la operaţiunile/activităţile comune organizate de către Agenţia Frontex, pentru
securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, potrivit cerinţelor de misiune.
(2) Drepturile de diurnă, cazare şi hrană ale personalului participant la operaţiunile/activităţile comune organizate de
către Agenţia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.
(la data 15-dec-2011 Art. 25 din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 8. din Legea 280/2011 )

Art. 26
Poliţia de Frontieră Română cooperează cu instituţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale de poliţie în
baza înţelegerilor la care România este parte.
CAPIT OLUL V: Drepturi şi obligaţii
SECŢ IUNEA 1: Drepturile poliţistului de frontieră
Art. 27
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin în zona de competenţă poliţistul de frontieră este învestit cu exerciţiul autorităţii
publice şi are următoarele drepturi:
a) să legitimeze, să stabilească identitatea persoanelor şi să ia măsurile legale ce se impun, în condiţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă;
(la data 26-ian-2020 Art. 27, alin. (1), litera A. din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 1. din Legea 192/2019 )

b) să conducă persoane la sediul poliţiei de frontieră, ca măsură administrativă, în condiţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă;
(la data 26-ian-2020 Art. 27, alin. (1), litera B. din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 1. din Legea 192/2019 )

c) să cerceteze suprafeţele de teren, căile de comunicaţii şi construcţiile izolate, să intre, pentru îndeplinirea atribuţiilor,
în incinta agenţilor economici şi a instituţiilor publice, indiferent de deţinător sau de proprietar, la bordul navelor şi
aeronavelor române sau străine, cu respectarea dispoziţiilor legale; accesul în instituţiile care desfăşoară activităţi în
legătură cu siguranţa naţională se face cu aprobarea şefilor instituţiilor respective;
d) să invite la sediul poliţiei de frontieră persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor poliţiei
de frontieră, prin aducerea la cunoştinţă acestora, în scris, a scopului şi motivului invitaţiei;
e) să efectueze controlul persoanelor şi al bagajelor, precum şi al vehiculului, în condiţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă;
(la data 26-ian-2020 Art. 27, alin. (1), litera E. din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 1. din Legea 192/2019 )

f) să folosească orice mijloc de transport şi de telecomunicaţie, indiferent de proprietar sau de deţinător, cu excepţia
celor aparţinând Corpului diplomatic sau consular, pentru luarea unor măsuri legale ce nu suferă amânare şi care nu pot
fi aduse la îndeplinire altfel; cheltuielile ocazionate de folosirea acestor mijloace vor fi achitate ulterior, la cererea
proprietarilor, şi vor fi suportate din fondurile Poliţiei de Frontieră Române, urmând să fie recuperate, potrivit legii, de la
persoanele care au determinat intervenţia;
g) să folosească gratuit mijloacele de transport în comun, mijloacele de transport feroviare şi navale, în timpul
serviciului, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel; folosirea mijloacelor de transport se face pe
baza legitimaţiei de serviciu;
h) să poarte asupra sa armamentul şi muniţia necesară şi să folosească pentru îndeplinirea misiunilor autovehicule,
nave, ambarcaţiuni, elicoptere şi alte mijloace de transport cu sau fără însemnele distinctive ale Poliţiei de Frontieră
Române; în funcţie de situaţie poliţistul de frontieră poate folosi girofarurile din dotarea mijloacelor de transport;
i) să utilizeze mijloace de constrângere, cu respectarea strictă a legii;
(la data 26-ian-2020 Art. 27, alin. (1), litera I. din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 1. din Legea 192/2019 )

j) să folosească banca de date a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;
k) să interzică accesul sau să înlăture persoanele care au intrat în perimetrul punctului de trecere a frontierei de stat ori
se află în apropierea acestuia şi care prin prezenţa lor sau prin activităţile desfăşurate împiedică, sub orice formă,
derularea normală a traficului de frontieră;
l) să efectueze controale şi să participe la razii, independent sau în colaborare cu organele locale ale poliţiei, când există
indicii cu privire la săvârşirea de infracţiuni la regimul frontierei de stat ori ascunderea unor infractori sau bunuri
provenite din aceste infracţiuni;
m) să stabilească, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, măsuri de limitare temporară a circulaţiei
persoanelor şi mijloacelor de transport în apropierea frontierei de stat, în raioanele în care se desfăşoară sau urmează
pag. 6

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Ordonanta urgenta 104/2001 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

să se desfăşoare acţiuni specifice; aceste limitări vor fi aduse la cunoştinţă cetăţenilor prin grija prefecţilor şi primarilor;
n) să solicite, în condiţiile legii, sprijinul populaţiei pentru urmărirea, prinderea, imobilizarea şi conducerea persoanelor la
sediul poliţiei de frontieră, precum şi pentru asistarea la efectuarea unor acte procedurale;
(la data 26-ian-2020 Art. 27, alin. (1), litera N. din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 1. din Legea 192/2019 )

n1 ) să interzică, temporar, pătrunderea într-un spaţiu delimitat, marcat sau pe care l-a indicat, într-un imobil sau mijloc
de transport, ori să dispună evacuarea temporară din acestea a oricărei persoane, dacă există un pericol la adresa
vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale, a sa ori a altei persoane, sau ar putea fi afectată desfăşurarea normală a
activităţii organelor abilitate;
n2 ) să oprească forţat şi să imobilizeze vehicule, inclusiv prin utilizarea mijloacelor din dotare, în condiţiile legii;
n3 ) să avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, să înceteze acţiunile ilegale;
(la data 26-ian-2020 Art. 27, alin. (1), litera N. din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. III, punctul 2. din Legea 192/2019 )

o) să oprească, să controleze, să reţină, să conducă şi să cerceteze în porturile României navele, ambarcaţiunile şi
persoanele care au încălcat regimul juridic al frontierei de stat şi al mării teritoriale sau drepturile României în zona
contiguă ori în zona economică exclusivă;
p) să acţioneze pentru oprirea şi controlul oricărei nave suspecte, la solicitarea organelor abilitate sau din proprie
iniţiativă, în situaţia în care se deţin informaţii referitoare la implicarea acesteia în activităţi ilegale în apele aflate în zona
de competenţă, informând de îndată celelalte instituţii cu competenţe în domeniu; întreaga răspundere privind
consecinţele ce decurg din oprirea nejustificată a navei revine solicitantului;
r) să folosească armamentul de la bordul navelor proprii împotriva navelor şi ambarcaţiunilor care au încălcat legislaţia
română, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
s) să exercite orice alte drepturi şi să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul de frontieră este obligat să aibă un comportament
civilizat, să dea dovadă de amabilitate şi solicitudine, respectiv să adopte o atitudine politicoasă şi fermă. Poliţistul de
frontieră trebuie să dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare şi abilităţi de gestionare a situaţiilor
conflictuale.
(la data 26-ian-2020 Art. 27 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 3. din Legea 192/2019 )

Art. 27 1
(1) Poliţistul de frontieră este îndreptăţit să solicite persoanei care face obiectul legitimării să ţină mâinile la vedere şi,
după caz, să renunţe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.
(2) Poliţistul de frontieră este îndreptăţit să solicite persoanei care face obiectul controlului corporal să adopte o poziţie
inofensivă, ce permite realizarea efectivă şi în siguranţă a acestui control. Prin poziţie inofensivă se înţelege:
a) ţinerea mâinilor deasupra capului sau paralel cu solul;
b) depărtarea picioarelor;
c) adoptarea poziţiei şezut;
d) adoptarea poziţiei culcat;
e) altă poziţie a corpului, care previne săvârşirea unei acţiuni violente îndreptate împotriva poliţistului de frontieră şi
respectă demnitatea umană.
(3) Solicitarea de a adopta o poziţie inofensivă trebuie să fie adecvată pericolului pe care îl poate reprezenta persoana
şi să nu depăşească nevoile reale pentru atingerea scopului intervenţiei. Se interzice solicitarea adoptării poziţiei şezut
sau culcat în cazul femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilităţi şi copiilor.
(4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin atac armat se înţelege atacul săvârşit de o persoană cu o armă
de foc sau cu obiecte, dispozitive, substanţe sau animale ce pot pune în pericol viaţa, sănătatea ori integritatea
corporală a persoanelor.
(5) Se prezumă intenţia săvârşirii unei acţiuni violente îndreptate împotriva poliţistului de frontieră fapta persoanei de a
se apropia de acesta după ce, în prealabil, a fost avertizată prin cuvintele: Poliţia de frontieră, stai! - Nu te apropia! ori
de a nu se conforma solicitărilor prevăzute la alin. (1) sau (2).
Art. 27 2
(1) Poliţistul de frontieră este îndreptăţit să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanei numai în situaţia în care:
a) aceasta încalcă dispoziţiile legale ori există motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă
ilegală la regimul frontierei de stat;
b) prezenţa acesteia în zona de frontieră este suspectă sau nu poate fi justificată;
c) există motive verosimile pentru a bănui că aceasta a fost prezentă la locul săvârşirii unei fapte ilegale ori are
cunoştinţă despre faptă, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta;
d) aceasta solicită sprijinul sau intervenţia organelor poliţiei de frontieră ori când din cauza vârstei, stării de sănătate,
dizabilităţii, consumului de alcool sau altor substanţe psihoactive ori a altor asemenea circumstanţe necesită sprijinul
organelor abilitate;
e) descrierea acesteia corespunde unei persoane căutate potrivit legii, deţine asupra sa bunuri sau se deplasează cu un
vehicul, ambarcaţiune ori aeronavă care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport căutate potrivit
legii;
f) aceasta desfăşoară o activitate supusă, potrivit legii, unor autorizări, avize sau înregistrări ori este implicată într-o
procedură legală în faţa unei autorităţi sau instituţii publice;
g) aceasta încearcă să pătrundă sau se află într-un spaţiu în care accesul este controlat;
h) cu ocazia unor controale sau razii, efectuate în condiţiile art. 27 alin. (1) lit. l);
i) există obligaţia legală de a se stabili identitatea acesteia.
(2) Poliţistul de frontieră este obligat să aducă la cunoştinţă persoanei, verbal, motivul legitimării.
(3) Stabilirea identităţii unei persoane se face pe baza actelor de identitate. Atunci când persoana nu poate prezenta
un act de identitate, stabilirea identităţii se realizează pe baza unui act prevăzut cu fotografie sau a declaraţiilor
acesteia, precum şi a verificărilor poliţistului de frontieră, realizate pe loc, în bazele electronice de date la care are acces
potrivit legii.
(4) La solicitarea poliţistului de frontieră, persoana are obligaţia de a înmâna acestuia actele prevăzute la alin. (3) şi de
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a comunica informaţiile necesare stabilirii sau, după caz, verificării identităţii sale.
(5) Atunci când măsurile prevăzute la alin. (3) nu au permis stabilirea identităţii, pentru realizarea acestui scop poliţistul
de frontieră este îndreptăţit să procedeze la:
a) identificarea unei alte persoane care poate oferi informaţii cu privire la identitate, dacă este posibil;
b) fotografierea, luarea şi procesarea amprentelor, semnalmentelor şi semnelor particulare ale persoanei;
c) să facă publică, prin orice mijloace, o fotografie, înregistrare, schiţă sau descriere a persoanei, dacă există o
convingere rezonabilă că această măsură va ajuta la stabilirea identităţii persoanei.
(6) Măsurile prevăzute la alin. (5) se realizează chiar şi în lipsa consimţământului persoanei. Publicitatea se realizează
exclusiv în scopul identificării persoanei, cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie.
(7) Datele cu caracter personal preluate potrivit alin. (5) se şterg din bazele de date ale poliţiei de frontieră imediat
după identificarea persoanei, prin proceduri ireversibile, cu excepţia situaţiei în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri
judiciare în curs, caz în care acestea urmează regimul probelor aplicabil procedurii judiciare.
Art. 27 3
(1) Poliţistul de frontieră este îndreptăţit să efectueze controlul corporal al persoanei legitimate şi, după caz, al
bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta numai în scopul:
a) ridicării bunurilor supuse confiscării, interzise la deţinere, căutate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probe într-o
procedură judiciară, atunci când există motive verosimile pentru a bănui că persoana are asupra sa ori sub controlul
său astfel de bunuri;
b) identificării şi ridicării unor arme, obiecte sau substanţe ce pot fi folosite împotriva poliţistului de frontieră, a altor
persoane sau pentru autovătămare, atunci când persoana face obiectul măsurii conducerii la sediul poliţiei de frontieră
ori al unui mandat de aducere, ordonanţe de reţinere, mandat de arestare sau de executare a pedepselor;
c) identificării unor documente sau înscrisuri care pot servi la stabilirea identităţii unei persoane aflate în stare de
inconştienţă;
d) identificării şi ridicării unor arme, obiecte sau substanţe periculoase, atunci când persoana încearcă să pătrundă sau
se află în locuri în care este interzis accesul cu acestea.
(2) Controlul vehiculului se poate efectua şi în scopul identificării unei persoane date în urmărire sau căutate potrivit
legii, atunci când există motive verosimile pentru a bănui că aceasta este prezentă în vehicul. În înţelesul prezentei
ordonanţe de urgenţă, prin controlul vehiculului se înţelege controlul oricărui mijloc de transport pe cale rutieră,
feroviară, aeriană sau pe apă.
(3) Controlul corporal se efectuează, cu respectarea demnităţii umane, de către o persoană de acelaşi sex cu
persoana controlată şi presupune examinarea externă a corpului şi îmbrăcămintei unei persoane, vizual, precum şi prin
palpare şi apăsare, îmbrăcămintea groasă putând fi examinată separat. Atunci când prin examinare sunt identificate
obiecte, la solicitarea poliţistului de frontieră, persoana este obligată să le prezinte.
(4) Controlul bagajului presupune examinarea externă a acestuia, vizual, precum şi prin palpare şi apăsare. La
solicitarea poliţistului de frontieră, persoana are obligaţia de a le deschide şi de a prezenta conţinutul bagajului.
(5) Vehiculul se examinează prin vizualizarea compartimentelor care, prin construcţie, sunt destinate transportului
pasagerilor şi mărfurilor. La solicitarea poliţistului de frontieră, persoana are obligaţia de a deschide şi prezenta
conţinutul compartimentelor.
(6) Atunci când persoana nu dă curs solicitărilor prevăzute la alin. (3)-(5), poliţistul de frontieră poate proceda
personal la efectuarea activităţilor solicitate, inclusiv prin folosirea forţei.
(7) Obiectele se examinează la exterior fără a fi desfăcute sau demontate. Corespondenţa nu se deschide sau citeşte
şi nu se accesează telefonul, un sistem informatic ori alt mijloc de comunicare sau de stocare a datelor.
(8) Nu constituie control corporal acţiunea poliţistului de frontieră de a deposeda persoana de o armă de foc sau armă
albă a cărei deţinere este vizibilă sau cunoscută.
(9) La efectuarea controlului pot fi folosite animale de serviciu şi/sau mijloace adecvate pentru detectarea obiectelor
sau substanţelor.
(10) Rezultatul controlului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de poliţistul de frontieră şi de
persoana în cauză sau de reprezentantul legal. O copie a procesului-verbal se predă persoanei în cauză sau
reprezentantului legal, refuzul semnării sau primirii consemnându-se în cuprinsul documentului.
(11) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dreptului poliţistului de frontieră de a efectua, după caz,
percheziţia corporală sau percheziţia vehiculului, în cazurile şi condiţiile prevăzute de normele de procedură penală sau
de cele privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate.
Art. 27 4
(1) Poliţistul de frontieră este îndreptăţit să conducă o persoană la sediul poliţiei de frontieră atunci când:
a) în condiţiile art. 27 2 alin. (3), nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori există motive verosimile pentru a bănui că
identitatea declarată nu este reală sau că documentele prezentate nu sunt veridice;
b) din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanţelor ori a bunurilor aflate asupra sa, există motive
verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală;
c) prin acţiunile sale periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, sau ordinea
publică;
d) luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.
(2) Poliţistul de frontieră are obligaţia de a raporta şefului său ierarhic despre conducerea persoanei la sediul poliţiei de
frontieră, în cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu.
(3) Persoana este condusă la cea mai apropiată unitate de poliţie de frontieră la care se poate realiza identificarea sa,
verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale.
(4) Verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale faţă de persoana condusă la sediul poliţiei de
frontieră se realizează de îndată.
(5) Poliţistul de frontieră are obligaţia de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliţiei de frontieră după
finalizarea activităţilor, conform alin. (4), sau ia măsurile legale care se impun.
(6) Dacă în cadrul verificărilor se constată existenţa unor indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, se procedează
conform normelor de procedură penală. Dispoziţiile alin. (5) nu se aplică în cazul în care s-a dispus reţinerea ori
arestarea preventivă.
Art. 27 5
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Dacă persoana legitimată sau condusă la sediul poliţiei de frontieră sau al altor instituţii prezintă simptome vizibile care
relevă necesitatea acordării asistenţei medicale de urgenţă, în cel mai scurt timp, poliţistul de frontieră solicită serviciilor
specializate acordarea acestei asistenţe.
Art. 27 6
(1) Persoana condusă la sediul poliţiei de frontieră are următoarele drepturi:
a) de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliţiei de frontieră;
b) de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin;
c) de a formula contestaţie împotriva dispunerii măsurii, potrivit art. 27 7 ;
d) de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta, în condiţii care să asigure
confidenţialitatea, precum şi de a nu da nicio declaraţie fără prezenţa acestuia, cu excepţia comunicării datelor de
identificare ori a unor informaţii necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii
corporale a sa ori a altei persoane;
e) de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la măsura
luată;
f) de a solicita informarea reprezentanţilor diplomatici ai statului de provenienţă, în cazul cetăţenilor străini;
g) de a fi consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de medicul indicat de aceasta;
h) de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, în situaţia în care nu
vorbeşte, nu înţelege limba română, nu se poate exprima sau prezintă handicap auditiv ori surdocecitate.
(2) Poliţistul de frontieră este obligat să informeze persoana, potrivit alin. (1) lit. a), înainte de a lua măsura conducerii
la sediul poliţiei de frontieră, iar potrivit alin. (1) lit. b), în cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu. La
solicitare, poliţistul de frontieră are obligaţia de a contacta persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d)-g). Dreptul prevăzut
la alin. (1) lit. h) se asigură la cerere sau din oficiu.
(3) În cazul minorului sau al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu, poliţistul de frontieră are obligaţia:
a) de a informa cu privire la măsura luată părinţii, tutorele ori alt reprezentant legal sau, dacă niciunul dintre aceştia nu
poate fi contactat sau nu se prezintă, autoritatea competentă potrivit legii;
b) de a nu lua declaraţii de la aceasta sau de a nu îi solicita semnarea unor înscrisuri, în lipsa unui reprezentant legal sau
a celui al autorităţii competente, cu excepţia comunicării datelor de identificare.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere normelor de procedură penală sau celor privind executarea pedepselor şi
a măsurilor privative de libertate, care se aplică în mod corespunzător.
Art. 27 7
(1) Persoana condusă la sediul poliţiei de frontieră, în situaţiile prevăzute la art. 27 4 alin. (1), poate contesta măsura
dispusă de poliţistul de frontieră, înainte de încetarea acesteia, la şeful ierarhic al poliţistului de frontieră.
(2) Contestaţia se depune, în scris, la poliţistul de frontieră sau la şeful ierarhic al acestuia. Poliţistul de frontieră care
primeşte contestaţia este obligat să o transmită, de îndată, şefului său ierarhic. La depunerea contestaţiei, persoana
condusă la sediul poliţiei primeşte o dovadă de primire.
(3) Şeful ierarhic al poliţistului de frontieră se pronunţă cu celeritate, în scris. Înscrisul se înregistrează în evidenţele
unităţii de poliţie de frontieră, iar o copie a acestuia se predă persoanei în cauză sau reprezentantului legal. Refuzul
primirii copiei se consemnează pe înscris.
(4) În cazul în care constată că nu este necesară menţinerea măsurii, şeful ierarhic al poliţistului de frontieră are
obligaţia de a permite persoanei să părăsească sediul poliţiei de frontieră.
Art. 27 8
(1) Poliţistul de frontieră întocmeşte un proces-verbal în care consemnează motivele conducerii persoanei la sediul
poliţiei de frontieră, măsurile realizate cu această ocazie, modalitatea de exercitare a drepturilor prevăzute la art. 27 4 ,
ca urmare a aducerii la cunoştinţă, rezultatul controlului corporal, al bagajelor şi al vehiculului, dacă a utilizat mijloace
de constrângere, prezenţa unor urme vizibile de violenţă la momentul legitimării şi al finalizării verificărilor, ora iniţierii
deplasării la sediul poliţiei de frontieră şi finalizării verificării situaţiei persoanei şi luării măsurilor legale.
(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se înregistrează în evidenţele unităţii de poliţie de frontieră şi se semnează de
poliţistul de frontieră şi de persoana în cauză sau de reprezentatul legal. O copie a procesului-verbal se predă persoanei
în cauză sau reprezentantului legal, refuzul semnării sau primirii consemnându-se în cuprinsul documentului.
(la data 26-ian-2020 Art. 27 din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. III, punctul 4. din Legea 192/2019 )

SECŢ IUNEA 2: Obligaţiile poliţistului de frontieră
Art. 28
(1) Poliţistul de frontieră este obligat, în domeniul său de activitate, să ia măsurile necesare de înlăturare a pericolelor
care ameninţă ordinea publică sau siguranţa persoanelor, în toate situaţiile în care ia cunoştinţă direct ori când este
sesizat despre acestea.
(2) Când ia cunoştinţă de existenţa unei infracţiuni flagrante poliţistul de frontieră este obligat să intervină şi în afara
orelor de program, a atribuţiilor de serviciu şi a competenţei sale, pentru încheierea actelor prevăzute în Codul de
procedură penală.
(3) Când situaţia impune să acţioneze în afara competenţei sale poliţistul de frontieră procedează ca şi acea autoritate
în a cărei competenţă intră soluţionarea cauzei. Despre acţiunea sa poliţistul de frontieră informează de îndată
autoritatea competentă. Dacă autoritatea competentă nu poate să intervină în timp util, poliţistul de frontieră
îndeplineşte toate actele şi faptele prevăzute de lege în competenţa acelei autorităţi. Acţiunea acestuia încetează în
momentul în care intervine autoritatea competentă.
Art. 29
Activităţile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c), e), l), o) şi p) nu au caracterul unei percheziţii prevăzute în Codul de
procedură penală.
(la data 26-ian-2020 Art. 29 din capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 5. din Legea 192/2019 )

Art. 30
(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu poliţistul de frontieră este obligat în prealabil să îşi decline calitatea şi să
prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat.
(2) La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare poliţistul de frontieră este obligat să se
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prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie de
frontieră din care face parte.
Art. 30 1
(1) Unităţile poliţiei de frontieră trebuie să asigure pregătirea profesională a poliţistului de frontieră cu privire la modul
de acţiune în situaţia aplicării măsurilor poliţieneşti şi utilizarea mijloacelor de constrângere. Poliţistul de frontieră este
obligat să participe la programele de pregătire profesionale şi să menţină un nivel adecvat de pregătire fizică.
(2) În cadrul pregătirii profesionale a poliţistului de frontieră, potrivit alin. (1), va fi avută în vedere jurisprudenţa
instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, în special în ceea ce priveşte dreptul la viaţă,
interzicerea torturii, dreptul la libertate şi siguranţă, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie şi interzicerea
discriminării.
(la data 26-ian-2020 Art. 30 din capitolul V, sectiunea 2 completat de Art. III, punctul 6. din Legea 192/2019 )

Art. 31
[textul din Art. 31 din capitolul V, sectiunea 2 a fost abrogat la 26-ian-2020 de Art. III, punctul 7. din Legea
192/2019]
Art. 31 1
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, poliţistul de frontieră este îndreptăţit să utilizeze mijloace de constrângere,
constând în: forţa fizică, inclusiv aplicarea unor procedee de autoapărare sau imobilizare; cătuşe sau alte mijloace care
permit imobilizarea membrelor superioare şi/sau inferioare, denumite în continuare mijloace de imobilizare; mijloace
neletale; arme albe şi de foc; mijloace adecvate sau, după caz, vehicule, pentru oprirea forţată, blocarea sau
deschiderea unor vehicule ori spaţii închise în care se găsesc persoane şi bunuri ori pentru înlăturarea unor obstacole.
(2) Folosirea mijloacelor de constrângere nu trebuie să depăşească, prin intensitate şi durată, nevoile reale pentru
atingerea scopului intervenţiei.
(3) Folosirea mijloacelor de constrângere încetează de îndată ce scopul intervenţiei a fost realizat.
(4) Folosirea mijloacelor de constrângere se face în mod gradual, după avertizarea verbală prealabilă asupra utilizării
acestora şi după acordarea timpului necesar persoanei pentru a se conforma solicitărilor legale ale poliţistului de
frontieră; în situaţia unei acţiuni violente iminente îndreptate împotriva poliţistului de frontieră sau a altei persoane,
mijloacele de constrângere pot fi folosite fără avertizarea verbală prealabilă.
(5) Folosirea mijloacelor de constrângere în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de lege înlătură caracterul penal al faptei
şi răspunderea civilă a poliţistului de frontieră pentru pagubele produse.
(6) Pentru pagubele produse prin faptele poliţistului de frontieră prevăzute la alin. (5) se angajează răspunderea
statului în condiţiile legii.
Art. 31 2
(1) Poliţistul de frontieră este îndreptăţit să folosească forţa fizică în scopul înfrângerii rezistenţei fizice a persoanei
care, fără a folosi violenţa, se opune ori nu se supune solicitărilor legale ale poliţistului de frontieră, potrivit art. 27 alin.
(1) lit. n1 )-n3 ) sau referitoare la:
a) conducerea la sediul poliţiei de frontieră sau al altor organe judiciare;
b) efectuarea percheziţiei potrivit normelor de procedură penală, a controlului corporal şi al bagajelor persoanei
legitimate, precum şi al vehiculului utilizat de aceasta;
c) aplicarea cătuşelor sau a altor mijloace de imobilizare.
(2) Folosirea forţei fizice nu trebuie să aibă ca scop provocarea unor suferinţe fizice, altele decât cele inerente
înfrângerii rezistenţei fizice a persoanei.
(3) Poliţistul de frontieră este îndreptăţit să utilizeze mijloace adecvate pentru a opri şi pătrunde în vehicule sau pentru
a pătrunde în orice spaţii închise în care se află persoana aflată în situaţiile prevăzute la alin. (1), în scopul extragerii
acesteia.
Art. 31 3
(1) Poliţistul de frontieră are dreptul de a utiliza cătuşe sau alte mijloace de imobilizare în scopul împiedicării sau
neutralizării acţiunilor violente ale oricărei persoane.
(2) În scopul prevenirii autovătămării persoanei ori apariţiei unei stări de pericol la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii
corporale a poliţistului de frontieră sau a altei persoane, poliţistul de frontieră este îndreptăţit să utilizeze mijloacele
prevăzute la alin. (1) dacă:
a) persoana condusă la sediul poliţiei de frontieră este cunoscută cu un comportament violent la adresa sa, a
persoanelor sau a bunurilor;
b) persoana condusă la sediul poliţiei de frontieră a comis sau este suspectă de săvârşirea unei infracţiuni cu violenţă
ori a unor acte de terorism;
c) persoana a evadat din starea legală de reţinere sau deţinere ori s-a sustras de la executarea unei măsuri preventive
sau a unei pedepse privative de libertate;
d) dotările mijlocului de transport utilizat sau itinerarul de deplasare nu permit adoptarea altor măsuri care să prevină
săvârşirea unor acţiuni violente sau fuga;
e) persoana face obiectul unei măsuri privative de libertate dispuse în vederea înlăturării unei stări de pericol pentru
ordinea publică.
(3) Dispoziţiile legale referitoare la utilizarea cătuşelor sau a altor mijloace de imobilizare, prevăzute de reglementările
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, se aplică în mod corespunzător.
Art. 31 4
Poliţistul de frontieră este îndreptăţit să utilizeze bastoane, tonfe, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene şi/sau
paralizante, câini de serviciu, scuturi de protecţie, căşti cu vizor, dispozitive cu electroşocuri, arme neletale cu bile de
cauciuc sau alte arme neletale, precum şi alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viaţa sau nu produc o
vătămare corporală gravă, în scopul împiedicării sau neutralizării acţiunilor violente ale persoanei, atunci când:
a) utilizarea forţei fizice nu a fost sau nu este aptă să producă acest rezultat;
b) aceasta intenţionează să săvârşească sau săvârşeşte acţiuni violente cu obiecte, dispozitive, substanţe sau animale
ce pot pune în pericol viaţa, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.
Art. 31 5
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Poliţistul de frontieră este obligat ca, în cel mai scurt timp, să solicite serviciilor specializate acordarea asistenţei
medicale de urgenţă persoanelor împotriva cărora au fost utilizate dispozitive cu electroşocuri, persoanelor afectate de
utilizarea substanţelor iritant-lacrimogene, precum şi persoanelor rănite prin utilizarea mijloacelor de constrângere. De
îndată ce va fi posibil, situaţia se raportează verbal şi, ulterior, se întocmeşte un proces-verbal.
Art. 31 6
(1) Se interzice folosirea cătuşelor sau a altor mijloace de imobilizare, precum şi a mijloacelor prevăzute la art. 314
împotriva femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilităţi şi copiilor, cu excepţia
cazurilor în care aceştia înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a
uneia ori mai multor persoane.
(2) Poliţistul de frontieră este obligat să permită persoanei aflate în spaţiul public, împotriva căreia sunt folosite cătuşe
sau alte mijloace de imobilizare, să adopte măsuri adecvate pentru acoperirea feţei şi a mijloacelor de imobilizare
prevăzute de lege.
(la data 26-ian-2020 Art. 31 din capitolul V, sectiunea 2 completat de Art. III, punctul 9. din Legea 192/2019 )

SECŢ IUNEA 3: Folosirea mijloacelor de constrângere
(la data 26-ian-2020 capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 8. din Legea 192/2019 )

Art. 32
[textul din Art. 32 din capitolul V, sectiunea 3 a fost abrogat la 26-ian-2020 de Art. III, punctul 10. din Legea
192/2019]
Art. 32 1
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, poliţistul de frontieră poate face uz de armă în condiţiile şi în situaţiile
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Poliţistul de frontieră poate face uz de armă în caz de legitimă apărare sau în stare de necesitate, în condiţiile legii.
(3) Prin uz de armă se înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.
Art. 32 2
(1) Atunci când folosirea altor mijloace de constrângere nu a dat rezultate, în caz de absolută necesitate, poliţistul de
frontieră poate face uz de armă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în următoarele situaţii:
(la data 26-ian-2020 Art. 32^2, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 11. din Legea 192/2019 )

a) pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva unor violenţe ilegale şi iminente, prin care se poate provoca
moartea sau rănirea gravă a acesteia, ori pentru a preveni săvârşirea unei infracţiuni prin acte de violenţă ce implică o
ameninţare gravă asupra vieţii sau integrităţii corporale ale unei persoane;
b) când întâmpină rezistenţă la reţinerea unei persoane care, după săvârşirea unei infracţiuni prin acte de violenţă, nu
se supune imobilizării, încercând să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa sau
integritatea corporală a persoanelor;
c) pentru executarea unui mandat de arestare preventivă, dacă persoana respectivă încearcă să fugă, iar rămânerea
acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor;
d) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea unei persoane aflate în stare legală de deţinere, dacă
rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanelor;
e) împotriva grupurilor de persoane sau a persoanelor care încearcă să pătrundă fără drept şi prin violenţă în sediile ori
în perimetrele autorităţilor şi instituţiilor publice, tulburând, astfel, grav, ordinea şi liniştea publică sau punând în pericol
viaţa ori integritatea corporală a persoanelor;
f) împotriva oricărui mijloc de transport folosit de persoana sau persoanele implicate în situaţiile prevăzute la lit. a)-e),
precum şi împotriva conducătorului acestuia, care refuză să oprească la semnalele regulamentare;
g) împotriva animalelor care, vădit, pun în pericol viaţa sau integritatea corporală a sa ori a altor persoane.
(2) Se interzice uzul de armă:
a) împotriva femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilităţi şi copiilor, cu
excepţia cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a
unei persoane;
(la data 26-ian-2020 Art. 32^2, alin. (2), litera A. din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 12. din Legea 192/2019 )

b) în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale
unui stat vecin.
(3) Uzul de armă se face numai după somaţia: "Poliţia de frontieră, stai!". În caz de nesupunere, se somează din nou
prin cuvintele: "Stai că trag!". Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, se somează prin tragerea focului de
armă în sus, în plan vertical.
(4) În cazul în care, după executarea somaţiei legale, potrivit alin. (3), persoana în cauză nu se supune, se poate face
uz de armă împotriva acesteia.
(5) Uzul de armă se poate face fără somaţie doar în următoarele situaţii şi condiţii:
a) în legitimă apărare sau stare de necesitate, dacă nu există timpul necesar pentru aceasta;
b) împotriva mijloacelor de transport, prin executarea tragerii asupra pneurilor sau componentelor ce asigură
deplasarea, în scopul imobilizării acestora;
c) împotriva animalelor care, vădit, pun în pericol viaţa sau integritatea corporală a sa ori a altor persoane.
(6) Uzul de armă, în condiţiile şi situaţiile prevăzute în prezentul articol, se face în aşa fel încât să ducă la imobilizarea
celor împotriva cărora se foloseşte arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morţii
acestora.
(7) În cazul folosirii armelor împotriva mijloacelor de transport, focul se execută asupra pneurilor sau componentelor
ce asigură deplasarea, în scopul imobilizării acestora.
(la data 15-dec-2011 Art. 32 din capitolul V, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 10. din Legea 280/2011 )

Art. 33
Pentru oprirea sau reţinerea navelor ori a ambarcaţiunilor care au încălcat legislaţia României în apele din zona de
competenţă, precum şi a celor care încearcă să fugă de sub escortă, navele şi ambarcaţiunile Poliţiei de Frontieră
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Române pot folosi armamentul de bord sau individual din dotare, în următoarele situaţii:
a) pentru somarea de oprire şi reţinere a navelor şi ambarcaţiunilor;
b) direct, fără somaţie, împotriva navelor şi ambarcaţiunilor în anumite situaţii prevăzute de lege.
Art. 34
Executarea focului cu armamentul de bord, cu somaţie, se efectuează astfel:
a) după ce au fost epuizate somaţiile legale transmise prin toate mijloacele de comunicare radio, optico-vizuale şi
acustice, iar nava sau ambarcaţiunea urmărită continuă să le ignore, comandantul navei Poliţiei de Frontieră Române
procedează la executarea focului de avertisment în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) în cazul în care, după executarea somaţiei legale şi a focului de avertisment, nava în cauză nu se supune, se va
folosi armamentul de bord după ce în prealabil a fost avertizat echipajul acesteia să se deplaseze spre partea din faţă a
navei, prin somaţia: "Părăsiţi pupa, vom deschide foc în plin!" După ce s-a convins că avertismentul a fost înţeles nava
Poliţiei de Frontieră Române va deschide foc în plin de la mică distanţă asupra părţii din spate a navei urmărite,
căutându-se pe cât posibil lovirea aparatului propulsor. Întreaga răspundere pentru nesupunerea la somaţie şi pentru
consecinţele ce decurg din ignorarea avertismentelor navei Poliţiei de Frontieră Române revine comandantului navei
urmărite sau înlocuitorului legal al acestuia.
Art. 35
Navele Poliţiei de Frontieră Române pot executa foc cu armamentul de bord, fără somaţie, în următoarele situaţii:
a) împotriva navelor străine care atacă nave româneşti;
b) împotriva navelor urmărite care ripostează cu foc de armă sau manevrează astfel încât securitatea navei Poliţiei de
Frontieră Române este pusă în pericol;
c) împotriva submarinelor sau altor vehicule submersibile străine care navighează în marea teritorială în imersiune sau
la cotă periscopică;
d) împotriva navelor străine care atacă alte nave în apele naţionale navigabile;
e) împotriva navelor străine care desfăşoară acţiuni ce pun în pericol securitatea insulelor artificiale, a conductelor şi
cablurilor submarine, a instalaţiilor portuare, a localităţilor şi obiectivelor economice de pe litoral şi a celor situate pe
malurile apelor de frontieră;
f) împotriva grupurilor de oameni sau nave înarmate care pătrund în apele din zona de competenţă a României şi
ripostează sau încearcă să riposteze cu arme de foc.
Art. 36
(1) Navele Poliţiei de Frontieră Române execută focul de avertisment şi focul în plin, astfel încât să evite încălcarea prin
foc de armă a teritoriului statului vecin.
(2) După executarea focului în plin sau în caz de abordaj comandantul navei Poliţiei de Frontieră Române se va
conforma întocmai reglementărilor internaţionale privind salvarea vieţii omeneşti pe mare sau pe fluviu.
Art. 37
În cazul ambarcaţiunilor sau al altor mijloace plutitoare de dimensiuni reduse executarea focului cu sau fără somaţie va
fi efectuată cu respectarea reglementărilor privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor şi a dispoziţiilor prezentei
ordonanţe de urgenţă.
Art. 37 1
Dacă uzul de armă şi-a atins scopul prevăzut la art. 322 alin. (6) şi (7) sau, după caz, la art. 33, se încetează
recurgerea la un asemenea mijloc.
(la data 15-dec-2011 Art. 37 din capitolul V, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 11. din Legea 280/2011 )

Art. 38
(1) Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă, în mod ierarhic. De îndată ce va fi posibil,
raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane ori
avarierea gravă a unei nave sau aeronave, fapta se comunică, de îndată, procurorului competent.
(2) Poliţistul de frontieră care a făcut uz de armă este obligat să acţioneze imediat, pentru a se acorda primul ajutor şi
asistenţă medicală persoanei rănite.
(3) Uzul de armă executat în condiţiile prevăzute de lege înlătură caracterul penal al faptei şi răspunderea civilă a
poliţiştilor de frontieră pentru pagubele produse.
(la data 15-dec-2011 Art. 38 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 12. din Legea 280/2011 )

CAPIT OLUL VI: Personalul Poliţiei de Frontieră Române
Art. 39
(1) Personalul Poliţiei de Frontieră Române se compune din poliţişti de frontieră, alţi funcţionari publici şi personal
contractual.
(la data 20-oct-2008 Art. 39, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 130/2008 )

(2) Poliţia de Frontieră Română îşi asigură personalul necesar dintre absolvenţii instituţiilor de învăţământ ale
Ministerului de Interne şi personal selecţionat şi transferat de la alte instituţii.
(3) Poliţiştilor de frontieră le sunt aplicabile prevederile Legii privind statutul poliţistului.
(4) Funcţionarilor publici le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi alte
reglementări specifice.
(4 1 ) [textul din Art. 39, alin. (4^1) din capitolul VI a fost abrogat la 20-oct-2008 de Art. I, punctul 9. din Ordonanta
urgenta 130/2008]
(5) Personalul contractual este supus dispoziţiilor Codului muncii şi celorlalte norme legale referitoare la drepturile şi
îndatoririle acestuia, în măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se dispune altfel.
Art. 39 1
[textul din Art. 39^1 din capitolul VI a fost abrogat la 20-oct-2008 de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta
130/2008]
CAPIT OLUL VII: Asigurarea logistică, materială şi financiară
Art. 40
(1) Poliţia de Frontieră Română poate deţine în folosinţă imobile, armament, muniţie, echipamente şi aparatură tehnică
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specifică, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege.
(2) Poliţia de Frontieră Română poate să închirieze, în condiţiile legii, imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în
administrarea sa şi în proprietatea publică a statului, prin licitaţie publică, potrivit legii.
(3) Poliţia de Frontieră Română va reţine o cotă de 50% din chiria prevăzută în contractele de închiriere, diferenţa
urmând să fie vărsată la bugetul de stat.
(4) Sumele reţinute se constituie în venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi vor fi utilizate pentru întreţinerea,
repararea şi modernizarea imobilelor aflate în administrarea Poliţiei de Frontieră Române. Sumele rămase necheltuite la
sfârşitul fiecărui an se reportează în anul următor, având aceeaşi destinaţie.
(5) Unităţile Poliţiei de Frontieră Române utilizează un parc propriu de nave, ambarcaţiuni, elicoptere, autovehicule,
animale de serviciu şi alte mijloace necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.
(6) Pe lângă unităţile Poliţiei de Frontieră Române se pot constitui secţii sau asociaţii sportive, gospodării-anexe,
precum şi cabinete medicale care să asigure asistenţa medicală la locul permanent de muncă.
(7) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi unităţile subordonate pot deţine în folosinţă baze de tratament şi
unităţi de cazare a personalului şi a membrilor de familie ai acestuia pe timpul cât se află în misiune, concedii de odihnă
sau tratament medical.
Art. 41
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi unităţile subordonate au în folosinţă locuinţe de serviciu, de intervenţie şi
sociale ce pot fi repartizate personalului propriu şi familiilor acestuia.
Art. 42
(1) Dotarea Poliţiei de Frontieră Române se realizează de Ministerul de Interne în funcţie de fondurile alocate cu
această destinaţie prin legea bugetului de stat şi din alte surse, potrivit legii.
(2) Dotarea Poliţiei de Frontieră Române se realizează din producţie internă şi din import.
CAPIT OLUL VIII: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 43
(1) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră editează revista "Frontiera", publicaţie ilustrată de analiză, cultură,
opinie şi informare privind paza şi controlul trecerii frontierei de stat a României.
(2) Finanţarea cheltuielilor publice prevăzute la alin. (1) se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
(la data 20-oct-2008 Art. 43, alin. (2) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 130/2008 )

Art. 44
(1) Poliţia de Frontieră Română poate asigura, cu plată, conform tarifelor legale, la cererea agenţilor economici
interesaţi, paza transporturilor pe apă a unor valori importante, precum şi a transportului armelor, muniţiilor,
materialelor explozive, stupefiantelor, al substanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanţe
periculoase.
(la data 04-mar-2002 Art. 44, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 81/2002 )

(2) Unităţile care beneficiază de paza asigurată potrivit prevederilor alin. (1) încheie contracte de prestări de servicii cu
structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române, la nivelul structurii care are organ financiar propriu.
(3) Veniturile realizate din paza executată de Poliţia de Frontieră Română se reţin integral de către aceasta ca venituri
extrabugetare, cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de capital. Sumele
rămase necheltuite la sfârşitul fiecărui an se reportează în anul următor, având aceeaşi destinaţie.
(la data 04-mar-2002 Art. 44, alin. (3) din capitolul VIII modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 81/2002 )

Art. 45
Ziua Poliţiei de Frontieră Române se sărbătoreşte, în fiecare an, la 24 iulie.
(la data 04-mar-2002 Art. 45 din capitolul VIII modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 81/2002 )

Art. 46
Ţinuta, însemnele, forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor de legitimare ale poliţiştilor de frontieră se stabilesc
prin hotărâre a Guvernului.
Art. 47
Structura unităţilor Poliţiei de Frontieră Române şi posturile de personal pentru fiecare unitate se stabilesc prin ordin al
ministrului de interne, în raport cu efectivele aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. 48
Transformarea posturilor de militari în termen şi militari/poliţişti de frontieră angajaţi pe bază de contract din statele de
organizare a structurilor Poliţiei de Frontieră Române în posturi de poliţişti de frontieră şi încadrarea acestora se va
realiza până la data de 1 ianuarie 2007, în limita fondurilor alocate în acest scop Ministerului Administraţiei şi Internelor,
prin legile bugetare anuale.
(la data 03-iun-2004 Art. 48 din capitolul VIII modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 196/2004 )

Art. 49
Personalul Poliţiei de Frontieră Române care îşi desfăşoară activitatea în legătură cu paza şi controlul trecerii frontierei
de stat beneficiază de o indemnizaţie de frontieră de până la 20% din salariul de bază.
Art. 50
Personalul Poliţiei de Frontieră Române, ambarcat pe nave sau aeronave destinate îndeplinirii unor misiuni de pază şi
control al trecerii frontierei de stat, precum şi personalul îmbarcat în scopul îndeplinirii acestor misiuni beneficiază de
sporurile prevăzute de lege pentru personalul navigant.
Art. 51
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
-****PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
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p.Ministru de interne,
Nicolae Berechet,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 351 din data de 29 iunie 2001
*) În cuprinsul ordonanţei de urgenţă a Guvernului, sintagma "şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră" se
înlocuieşte cu sintagma "şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră", iar sintagma "inspectoratul judeţean al poliţiei
de frontieră" se înlocuieşte cu sintagma "serviciul teritorial al poliţiei de frontieră
(la data 15-dec-2011 Actul modificat de Art. II, punctul 13. din Legea 280/2011 )
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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
(la data 08-mai-2002 actul a fost aprobat de Legea 243/2002 )

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) frontieră de stat - linia reală sau imaginară care trece, în linie dreaptă, de la un semn de frontieră la altul ori, acolo
unde frontiera nu este marcată în teren cu semne de frontieră, de la un punct de coordonate la altul; la fluviul Dunărea
şi celelalte ape curgătoare frontiera de stat este cea stabilită prin acordurile, convenţiile şi înţelegerile dintre România şi
statele vecine, cu luarea în considerare a faptului că principiul general acceptat de dreptul internaţional fluvial este acela
că frontiera trece pe mijlocul şenalului navigabil principal, iar la apele curgătoare nenavigabile, pe la mjlocul pânzei de
apă; la Marea Neagră frontiera de stat trece pe la limita exterioară şi limitele laterale ale mării teritoriale a României;
b) culoar de frontieră - fâşia de teren situată de o parte şi de alta a frontierei de stat, stabilită în baza acordurilor şi
convenţiilor de frontieră încheiate de România cu statele vecine în scopul evidenţierii şi protejării semnelor de frontieră;
c) fâşie de protecţie a frontierei de stat - fâşia de teren constituită de-a lungul frontierei de stat în scopul protejării
semnelor de frontieră şi asigurării controlului accesului în apropierea liniei de frontieră;
c1 ) părţi contractante - statele părţi la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi
Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la
frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din
14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii
Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la Schengen la 19 iunie 1990.
(la data 27-dec-2006 Art. 1, litera C. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

d) frontiere interne - frontierele comune terestre ale părţilor contractante, precum şi aeroporturile pentru zborurile
interne şi porturile pentru liniile regulate de pasageri, care au ca punct de plecare sau ca destinaţie exclusivă alte porturi
de pe teritoriile părţilor contractante, fără escale în porturi din afara acestor teritorii;
(la data 27-dec-2006 Art. 1, litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

*) Prevederile art. 1 lit. d), e), f) şi g) intră în vigoare la data aderării României la Acordul dintre guvernele statelor
Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind
eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere
în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii
Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la
Schengen la 19 iunie 1990.
(la data 27-dec-2006 Art. 1, litera D. din capitolul I modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 108/2006 )

e) frontiere externe - frontiera terestră şi pe apă, precum şi aeroporturile şi porturile părţilor contractante, dacă nu
sunt frontiere interne;
(la data 27-dec-2006 Art. 1, litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

*) Prevederile art. 1 lit. d), e), f) şi g) intră în vigoare la data aderării României la Acordul dintre guvernele statelor
Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind
eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere
în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii
Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la
Schengen la 19 iunie 1990.
(la data 27-dec-2006 Art. 1, litera E. din capitolul I modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 108/2006 )

f) zbor intern - orice zbor care are ca punct de plecare sau ca destinaţie exclusivă teritoriile părţilor contractantate,
fără aterizare pe teritoriul unui stat terţ;
(la data 27-dec-2006 Art. 1, litera F. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

*) Prevederile art. 1 lit. d), e), f) şi g) intră în vigoare la data aderării României la Acordul dintre guvernele statelor
Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind
eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere
în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii
Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la
Schengen la 19 iunie 1990.
(la data 27-dec-2006 Art. 1, litera F. din capitolul I modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 108/2006 )

g) stat terţ - orice alt stat decât părţile contractante;
(la data 27-dec-2006 Art. 1, litera G. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

*) Prevederile art. 1 lit. d), e), f) şi g) intră în vigoare la data aderării României la Acordul dintre guvernele statelor
Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind
eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere
în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii
Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la
Schengen la 19 iunie 1990.
(la data 27-dec-2006 Art. 1, litera G. din capitolul I modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 108/2006 )

h) străin semnalat ca inadmisibil - străinul care se află într-o situaţie de nepermitere a intrării pe teritoriul României
dintre cele prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul străinilor;
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i) punct de trecere a frontierei - orice loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de
stat;
j) punct de mic trafic - orice loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat a
persoanelor din zona de frontieră, stabilit prin convenţii şi acorduri încheiate cu statele vecine;
(la data 27-dec-2006 Art. 1, litera J. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

k) control la frontieră - activitatea desfăşurată de personalul autorităţilor competente pentru asigurarea respectării
condiţiilor prevăzute de lege pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi a
altor bunuri;
l) infracţiune de frontieră - fapta prevăzută de lege ca infracţiune, săvârşită în scopul trecerii ilegale peste frontiera de
stat a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor sau altor bunuri;
m) trecere ilegală a frontierei de stat - trecerea peste frontiera de stat în alte condiţii decât cele prevăzute de legea
română;
n) transportator - orice persoană fizică sau juridică care asigură, cu titlu profesional, transportul de persoane şi bunuri
pe cale aeriană, navală sau terestră;
o) regim de control al poliţiei de frontieră - totalitatea normelor prevăzute de lege cu privire la verificările desfăşurate
de poliţiştii de frontieră asupra persoanelor, activităţilor sau imobilelor aflate în zonele de competenţă ale poliţiei de
frontieră, pentru constatarea şi sancţionarea faptelor de încălcare a normelor prevăzute de lege.
p) cursă externă - orice cursă aeriană sau navală care are ca punct de destinaţie ori plecare un port sau aeroport
aparţinând unui stat terţ, ce nu presupune schimbarea navei ori aeronavei.
(la data 15-dec-2011 Art. 1, litera O. din capitolul I completat de Art. III, punctul 1. din Legea 280/2011 )

*) Prevederile art. III pct. 1 cu referire la art. 1 lit. p) intră în vigoare la data eliminării controalelor la frontierele interne,
stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene.
(la data 15-dec-2011 Art. 1, litera P. din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. VI din Legea 280/2011 )

CAPIT OLUL II: Frontiera de stat a României
Art. 2
(1) Frontiera de stat a României delimitează teritoriul statului român de teritoriul fiecăruia dintre statele vecine şi
marea teritorială a României de zona contiguă. În plan vertical frontiera de stat delimitează spaţiul aerian şi subsolul
statului român de spaţiul aerian şi subsolul fiecăruia dintre statele vecine.
(2) Frontiera de stat se stabileşte prin lege, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale, convenţiilor sau
înţelegerilor încheiate de statul român cu statele vecine.
(3) Frontiera de stat a României este marcată, de regulă, în teren prin semne de frontieră, ale căror date
topogeodezice sunt prevăzute în documentele de demarcare bilaterale, încheiate de statul român cu statele vecine.
Art. 3
(1) Pentru protecţia frontierei de stat şi a semnelor de frontieră se constituie culoarul de frontieră şi fâşia de protecţie
a frontierei de stat. Activităţile pentru constituirea şi întreţinerea culoarului de frontieră şi a fâşiei de protecţie a
frontierei de stat servesc scopurilor apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
(la data 05-mar-2010 Art. 3, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 16/2010 )

(2) Culoarul de frontieră şi lăţimea acestuia se convine de către statul român cu fiecare dintre statele vecine, astfel
încât să asigure vizibilitatea şi protecţia semnelor de frontieră.
(3) Fâşia de protecţie a frontierei de stat se stabileşte de la linia de frontieră către interior şi are o lăţime de 20 metri.
La frontiera de apă sau în locurile din imediata apropiere a frontierei de stat în care terenurile sunt mlăştinoase, supuse
erodărilor sau avalanşelor, fâşia de protecţie a frontierei de stat se constituie mai în adâncime. Fâşia de protecţie a
frontierei de stat se constituie şi se marchează prin grija structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române.
(la data 24-mar-2009 Art. 3, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2009 )

(4) Nu se constituie fâşie de protecţie a frontierei de stat la ţărmul Mării Negre, la Dunăre, pe căile de comunicaţie şi în
zonele cu lucrări hidrotehnice situate la frontieră.
(la data 27-dec-2006 Art. 3, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

Art. 4
(1) Pentru asigurarea executării pazei şi controlului trecerii frontierei de stat se constituie zona de frontieră.
(2) Zona de frontieră cuprinde teritoriul aflat pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre,
către interior.
(3) În judeţele din interiorul ţării unde funcţionează aeroporturi şi porturi deschise traficului internaţional suprafaţa
aeroportului sau a portului cu platformele, imobilele şi instalaţiile aferente reprezintă zonă supusă regimului de control al
poliţiei de frontieră.
(4) Fâşiile de teren, situate pe o adâncime de 10 km de o parte şi de cealaltă a malurilor Dunării interioare, deschisă
navigaţiei internaţionale, inclusiv braţul Macin în întregime, sunt supuse regimului de control al poliţiei de frontieră.
(la data 27-dec-2006 Art. 4, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

*) La data eliminării controalelor la frontierele interne, stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene, la articolul 4,
alineatul (4) din Ordonanţa de urgenţă se abrogă (n.n. - A se vedea articolele II şi III din Lege).
(la data 31-dec-2010 Art. 4, alin. (4) din capitolul II abrogat de Art. II din Legea 265/2010 )

CAPIT OLUL III: Regimul juridic al frontierei de stat
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 5
(la data 15-oct-2003 Art. 5 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 510/2003 )

(1) Regimul juridic al frontierei de stat cuprinde totalitatea normelor prevăzute de legislaţia internă care privesc
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frontiera de stat şi desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontieră, în zona aeroporturilor şi porturilor deschise
traficului internaţional.
(2) Asigurarea respectării regimului juridic al frontierei de stat revine autorităţilor care au atribuţii privind controlul la
trecerea frontierei de stat şi autorităţilor administraţiei publice locale.
Art. 6
(1) Frontiera de stat a României poate avea regim de frontieră internă sau frontieră externă.
(2) Regimul de frontieră internă se poate stabili pentru toate acţiunile de trecere a frontierei de stat sau numai pentru
o parte din ele.
*) - art. 6 alin. 2 se abroga la data aderării României la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei,
Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor
la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen
din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii
Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la Schengen la 19 iunie 1990
(la data 27-dec-2006 Art. 6, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

(3) În situaţia în care România semnează un document internaţional privind eliminarea controlului la frontieră cu un
stat sau cu o comunitate de state cu care nu are frontiere comune, se consideră că are frontieră internă cu acel stat
sau cu acea comunitate de state prin frontierele aeroportuare sau portuare, după caz.
*) - art. 6 alin. 3 se abroga la data aderării României la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei,
Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor
la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen
din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii
Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la Schengen la 19 iunie 1990
(la data 27-dec-2006 Art. 6, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

Art. 7
(1) Culoarul de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat fac parte din domeniul public al statului şi se
administrează de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Poliţia de Frontieră Română, în condiţiile stabilite prin
Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a
României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Structurile teritoriale ale poliţiei de frontieră asigură curăţarea şi întreţinerea culoarului de frontieră, întreţinerea şi
repararea semnelor de frontieră sau, la nevoie, înlocuirea acestora, conform prevederilor documentelor bilaterale
încheiate cu statele vecine. Aceste activităţi se desfăşoară la termenele stabilite prin acordurile, convenţiile ori
înţelegerile de frontieră încheiate cu statele vecine sau ori de câte ori este nevoie.
(3) În fâşia de protecţie a frontierei de stat, poliţiştii de frontieră au dreptul să instaleze mijloace de semnalare a
trecerilor peste frontieră şi de supraveghere a liniei de frontieră. Dacă situaţia o impune, pentru termene limitate, până
la dispariţia stării care determină necesitatea, în fâşia de protecţie a frontierei de stat se pot face şi alte lucrări necesare
în vederea îndeplinirii atribuţiilor de către poliţiştii de frontieră.
(4) Suprafeţele de teren cuprinse între fâşia de protecţie a frontierei de stat şi culoarul de frontieră sau malul apelor,
după caz, se administrează de către persoanele fizice sau juridice cărora le aparţin, cu respectarea prevederilor
Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a
României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după
caz, este permis în baza documentelor de identitate, cu aprobarea şefului formaţiunii locale a poliţiei de frontieră.
(6) Accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităţi dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat, în situaţia în
care aceasta se constituie mai în adâncime, precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând statului român, situate în
apele de frontieră, este permis numai prin locurile şi în condiţiile stabilite de şeful formaţiunii locale a poliţiei de frontieră.
(7) Accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune nouă din apele de frontieră este permis numai după
determinarea apartenenţei acestora, pe baza înţelegerilor încheiate între statul român şi statul vecin.
(la data 24-mar-2009 Art. 7 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 26/2009 )

Art. 8
(1) Trecerea frontierei de stat a României de către persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri se face prin
punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional, denumite în continuare puncte de trecere.
(2) Trecerea frontierei de stat a României se poate face şi prin punctele de mic trafic, în condiţiile stabilite de comun
acord prin documente bilaterale încheiate de România cu statele vecine.
(la data 27-dec-2006 Art. 8, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

(2 1 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), trecerea frontierei de stat a României se poate face şi prin alte locuri,
numai în situaţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(la data 27-dec-2006 Art. 8, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

(3) Trecerea frontierei de stat de către persoane se face cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Trecerea frontierei de stat a mijloacelor de transport, mărfurilor şi altor bunuri se face cu respectarea legilor ce
reglementează regimul vamal.
Art. 9
(la data 05-mar-2003 Art. 9 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 202/2003 )

(1) Deschiderea de noi puncte de trecere sau închiderea temporară ori definitivă a celor existente se face prin hotărâre
a Guvernului.
*) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se închide Punctul de control pentru trecerea frontierei de stat şi Biroul
vamal Giurgiu (România) - Ruse (Bulgaria) km 489+500 (Ostrovul Mocănaşul) pentru traficul internaţional de călători
şi mărfuri.
(la data 23-mai-2005 Art. 9, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Hotarirea 415/2005 )

(2) Guvernul României va da publicităţii lista cuprinzând punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului
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internaţional şi punctele de mic trafic.
(la data 27-dec-2006 Art. 9, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

(3) Denumirea punctului de trecere, suprafaţa pe care o cuprinde, specificul de activitate şi orarul de funcţionare pentru
acele puncte de trecere care nu sunt deschise 24 de ore se afişează la loc vizibil, la intrarea în punctul de trecere.
(la data 27-dec-2006 Art. 9, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

(4) Deschiderea ocazională a unor puncte de trecere în vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter festiv sau
religios şi orarul lor de funcţionare se efectuează cu aprobarea inspectorului general al poliţiei de frontieră.
(5) Punctele de trecere şi punctele de mic trafic funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Celelalte autorităţi care îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere, în afara poliţiei de frontieră, sunt organizate şi
funcţionează potrivit prevederilor legale speciale.
(la data 27-dec-2006 Art. 9, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

Art. 10
(la data 21-feb-2005 Art. 10 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 511/2005 )

(1) Administratorii aeroporturilor şi porturilor în care funcţionează puncte de trecere, precum şi cei ai punctelor de
trecere rutiere care au două sau mai multe fluxuri pe sens vor asigura în termen de un an de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă separarea fluxurilor de pasageri prin amenajarea unor puncte de control separate,
individualizate astfel:
a) pentru cetăţenii români sau aparţinând statelor cu care România a încheiat documente bilaterale de eliminare a
controlului la frontieră, punctul de control va fi individualizat cu drapelul României şi al/ale statului/statelor parte la
înţelegerea internaţională, urmate de denumirea în clar a acestora, în limba română şi în limbile de circulaţie
internaţională;
b) pentru cetăţenii altor state punctul de control va fi individualizat cu inscripţia "ALTE STATE", în limba română şi în
limbile de circulaţie internaţională.
(2) Imobilele în care funcţionează punctele de trecere şi terenurile aferente acestora, care constituie domeniu public al
statului ori domeniu privat şi se administrează de către una dintre autorităţile sau instituţiile prevăzute la art. 12 alin.
(1) ori de alte persoane juridice, se pun în mod gratuit la dispoziţie celorlalte autorităţi cu competenţe de control la
trecerea frontierei de stat.
(3) În situaţia în care trecerea frontierei se efectuează temporar prin alte puncte de trecere care nu sunt deschise
traficului internaţional de persoane şi mărfuri, solicitantul asigură, după aprobarea deschiderii temporare a punctului de
trecere, condiţii corespunzătoare de efectuare a controlului pentru trecerea frontierei, respectiv: punerea la dispoziţie a
spaţiilor de lucru şi a utilităţilor, transportul personalului, spaţii de cazare şi indemnizaţiile de deplasare, conform legii.
Art. 11
(1) În punctele de trecere se organizează şi se efectuează controlul de frontieră al persoanelor, mijloacelor de
transport, mărfurilor şi al altor bunuri atât la intrarea, cât şi la ieşirea din ţară.
(2) Controlul efectuat la trecerea frontierei de stat are ca scop verificarea şi constatarea îndeplinirii condiţiilor
prevăzute de lege pentru intrarea şi ieşirea în/din ţară a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi altor bunuri.
Art. 12
(1) În punctele de trecere îşi desfăşoară activitatea personalul tuturor autorităţilor publice care au, potrivit legii,
competenţe pe linia controlului la trecerea frontierei de stat.
(2) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc de autorităţile publice în structura cărora acesta
funcţionează, potrivit prevederilor legale.
(3) Autorităţile publice prevăzute la alin. (1) colaborează şi răspund, în limita competenţelor legale, de desfăşurarea în
bune condiţii a traficului de călători, mijloace de transport, mărfuri şi de alte bunuri.
Art. 13
(1) În baza documentelor bilaterale încheiate de statul român cu statele vecine se pot organiza puncte de trecere
comune pe teritoriul uneia dintre părţile semnatare ale acestora.
(2) Regulile de lucru ale personalului fiecăreia dintre părţi şi modul de cooperare în punctul de trecere comun se
stabilesc prin documentul de înfiinţare a acestora.
(3) Funcţionarii români care îşi desfăşoară activitatea în punctele de trecere comune aplică prevederile legii române cu
privire la controlul trecerii frontierei de stat.
Art. 14
(1) Şeful punctului de trecere este poliţist de frontieră şi împreună cu şefii tuturor autorităţilor, care au, potrivit legii,
competenţe de control la trecerea frontierei de stat pentru mărfuri şi călători, cooperează pentru organizarea activităţii
de control.
(la data 27-dec-2006 Art. 14, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

(2) [textul din Art. 14, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 27-dec-2006 de Art. I, punctul 10. din
Ordonanta urgenta 108/2006]
(3) Poliţistul de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere este obligat să se sesizeze din oficiu
asupra încălcării prevederilor legale referitoare la trecerea frontierei de stat şi la controlul trecerii frontierei de stat de
către participanţii la traficul de frontieră şi personalul prevăzut la art. 12 alin. (1).
(4) În cazul existenţei unor suspiciuni întemeiate sau al unor informaţii referitoare la încălcarea reglementărilor legale la
trecerea frontierei de stat, şeful punctului de trecere poate solicita, în scris ori verbal, cu confirmarea scrisă, în cel mai
scurt timp, şefilor celorlalte autorităţi din punctul de trecere, efectuarea unui alt control, mai amănunţit. Autorităţile
solicitate au obligaţia efectuării acestui control.
(la data 15-dec-2011 Art. 14, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. III, punctul 2. din Legea 280/2011 )

(5) Accesul persoanelor în punctul de trecere, altele decât persoanele aparţinând autorităţilor publice care au, potrivit
legii, competenţe de control privind trecerea frontierei de stat, se stabileşte de şeful acestuia.
Art. 15
Regulile de exploatare şi întreţinere privind podurile, căile ferate şi rutiere, liniile de comunicaţii şi apele care
intersectează linia frontierei de stat ori au ax comun cu aceasta sunt stabilite prin acorduri, convenţii şi înţelegeri
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încheiate de statul român cu statele vecine.
Art. 16
(1) Pentru soluţionarea problemelor rezultate din înţelegerile bilaterale de frontieră se numesc, prin hotărâre a
Guvernului, reprezentanţi/împuterniciţi de frontieră şi locţiitori ai acestora, precum şi delegaţi în comisiile mixte
interguvernamentale, din rândul funcţionarilor Poliţiei de Frontieră Române, precum şi al altor reprezentanţi ai unor
autorităţi interesate.
(2) Atribuţiile şi modul de lucru ale funcţionarilor prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc prin acordurile, convenţiile şi
înţelegerile de frontieră încheiate de România cu statele vecine.
SECŢ IUNEA 2: Efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat
Art. 17
(1) Controlul pentru trecerea frontierei de stat se efectuează în echipă constituită din personalul autorităţilor prevăzute
la art. 12 alin. (1), ai cărei membri au atribuţii conform prevederilor legale speciale. Coordonarea echipei de control se
face de către poliţistul de frontieră.
(la data 27-dec-2006 Art. 17, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

(2) În punctele de trecere portuare, din echipa de control face parte şi reprezentantul căpităniei portului. O dată cu
echipa de control au acces pe navele de mărfuri şi reprezentanţii agenţiei de navlosire, precum şi alte persoane
autorizate, conform legii.
(3) În punctele de trecere aeroportuare echipa de control va fi însoţită de un reprezentant al companiei aeriene
reprezentate pe aeroport.
(4) În situaţiile în care controlul nu se poate efectua în echipă constituită potrivit alin. (1), personalul autorităţii care
trebuie să îşi desfăşoare activitatea separat de restul echipei îl va informa, la terminarea controlului, pe şeful de tură al
poliţiei de frontieră despre rezultatul controlului.
Art. 18
(1) Controlul paşapoartelor şi al celorlalte documente pentru trecerea frontierei de stat române, eliberate de
autorităţile române, precum şi al celor eliberate de autorităţile străine, recunoscute sau acceptate de statul român,
potrivit legii, se face de către poliţistul de frontieră.
(2) La controlul de frontieră cetăţenii străini care intră în România trebuie să facă dovada că îndeplinesc condiţiile de
intrare şi şedere stabilite de statul român.
(la data 27-dec-2006 Art. 18, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

(3) În cazurile în care se constată că documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) nu întrunesc condiţiile prevăzute
de lege pentru a da dreptul titularului acestora să intre ori să iasă în/din ţară sau există suspiciuni cu privire la
autenticitatea documentelor, şeful punctului de trecere va dispune clarificarea situaţiei şi luarea măsurilor prevăzute de
lege.
(4) Şeful punctului de trecere poate dispune întreruperea călătoriei unei persoane dacă s-a constatat că aceasta nu
îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege pentru trecerea frontierei de stat române.
Art. 19
La trecerea frontierei de stat, după efectuarea controlului documentelor privind identitatea persoanelor autoritatea
vamală efectuează controlul vamal, potrivit reglementărilor vamale.
Art. 20
(1) În punctul de trecere a frontierei de stat controlul sanitar-uman, sanitar-veterinar, fitosanitar şi cel privind protecţia
mediului se organizează şi se execută potrivit normelor stabilite de legislaţia în vigoare, în condiţiile prevăzute de
prezenta ordonanţă de urgenţă, înainte de efectuarea celorlalte tipuri de control.
(2) Controlul pentru protecţia sanitară a teritoriului României şi cel privind protecţia mediului se execută, potrivit legii,
asupra persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi altor bunuri, indiferent de provenienţa şi destinaţia lor.
Persoanei care nu se supune controlului sanitar nu i se permite trecerea frontierei de stat.
(3) Autorităţile publice centrale care răspund de administraţia publică, agricultură, alimentaţie şi silvicultură, de
transport şi de protecţia mediului stabilesc prin ordin comun al miniştrilor punctele de trecere a frontierei de stat prin
care se efectuează importul, exportul şi tranzitul de animale şi produse animale, vegetale şi produse vegetale, deşeuri
şi substanţe chimice periculoase. Trecerea mijloacelor de transport destinate acestor transporturi prin alte puncte de
trecere este interzisă.
(la data 09-feb-2007 Art. 20, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 810/2006 )
(la data 15-feb-2010 Art. 20, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 33/2010 )

(4) În funcţie de volumul traficului, de situaţia epizootiilor, epifiţilor şi de convenţiile încheiate cu alte state, în punctul de
trecere se pot executa numai controlul documentelor de trecere a frontierei, al documentelor însoţitoare ale mărfii şi
controlul fizic al mijloacelor care transportă animale sau produse animale, vegetale ori produse vegetale şi deşeuri sau
substanţe chimice periculoase. Controlul sanitar-veterinar, fitosanitar şi pentru protecţia mediului în detaliu se
efectuează la locul de destinaţie al transportului, potrivit legii.
(5) În situaţia în care punctul de trecere este deschis şi pentru trecerea persoanelor, a altor mijloace de transport,
mărfuri şi bunuri, pentru efectuarea controlului sanitar-veterinar, fitosanitar şi pentru protecţia mediului se stabileşte în
perimetrul punctului de trecere un spaţiu anume destinat. Acesta va fi situat în lateral sau separat de spaţiul pentru
controlul persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi bunurilor care nu fac obiectul acestui tip de control.
(6) În situaţia în care animalele şi produsele animale sau vegetalele şi produsele vegetale, deşeurile sau substanţele
chimice periculoase nu corespund standardelor prevăzute pentru trecerea frontierei de stat, personalul specializat al
Poliţiei Sanitare-Veterinare, al Poliţiei Fitosanitare sau al autorităţii de protecţie a mediului va interzice trecerea acestora
peste frontieră, informându-i despre aceasta pe şeful punctului de trecere şi pe şeful biroului vamal de control şi
vămuire la frontieră.
(7) În cazul bolilor care impun instituirea carantinei, în situaţii care nu suferă amânare, autoritatea publică centrală care
răspunde de sănătate şi/sau autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură, alimentaţie şi silvicultură iau/ia
primele măsuri de prevenire şi combatere a acestora, potrivit legii, pe care le comunică de îndată celorlalte autorităţi
interesate. În aceste cazuri controlul sanitar de specialitate şi măsurile de prevenţie sanitară se efectuează în detaliu
asupra tuturor persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi bunurilor. Cu sprijinul administraţiei publice locale se
stabilesc spaţiile în care se aplică măsurile de profilaxie sanitară, sanitară veterinată şi fitosanitară.
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(8) În spaţiul destinat controlului sanitar-veterinar se organizează şi se aplică măsurile de prevenire a răspândirii bolilor
de la animale la om, stabilite de inspectorii sanitari veterinari, conform legii. În acest spaţiu agenţii economici autorizaţi
să efectueze serviciile prevăzute de legea sanitară veterinară organizează şi dispun instalaţiile necesare.
Art. 21
(1) Trecerea peste frontiera de stat de către persoane fizice a armelor de vânătoare, de tir şi muniţiilor aferente
acestora, a armelor cu aer comprimat, precum şi a armelor de panoplie este permisă numai dacă acestea sunt înscrise
în documentele de trecere a frontierei, de către autorităţile care au eliberat aceste documente sau au acordat viza
română.
(2) Persoanele care la intrarea în România au asupra lor arme şi muniţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1), au
obligaţia să le depună la poliţia de frontieră, urmând să fie restituite proprietarului, potrivit legii.
(3) Însoţitorii delegaţiilor străine la nivelul şefilor de stat ori la nivel guvernamental, precum şi militarii pot avea asupra
lor şi pot introduce în ţară arme de autoapărare şi muniţiile aferente, pe bază de reciprocitate, dacă acestea sunt
notificate prin Ministerul Afacerilor Externe şi, respectiv, Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul de Interne.
(4) La trecerea frontierei de stat militarii români participanţi la operaţiuni în sprijinul păcii sau în scopuri umanitare, la
exerciţii militare comune cu unităţi din alte state, precum şi forţele militare străine care participă la activităţi ce implică
intrarea, staţionarea sau tranzitarea teritoriului României conform tratatelor şi înţelegerilor internaţionale la care
România este parte, pot avea asupra lor armamentul, tehnica de luptă şi muniţiile necesare, dacă acestea sunt
notificate prin Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul de Interne.
Art. 22
(1) Armele de vânătoare, de tir, cu aer comprimat, muniţiile pentru acestea, precum şi armele de panoplie aflate
asupra călătorilor în tranzit, pe care aceştia le-au declarat, se sigilează la intrarea în ţară de către personalul poliţiei de
frontieră.
(2) Pe timpul tranzitării teritoriului României călătorilor le este interzis să înstrăineze armele şi muniţiile sau să rupă
sigiliile aplicate. La ieşirea din ţară se verifică integritatea şi autenticitatea sigiliilor şi dacă datele de identificare a armelor
şi muniţiilor corespund cu cele înscrise în documentul de trecere a frontierei de stat. Dacă sigiliile nu sunt intacte ori
datele nu corespund cu cele înscrise în documentele de trecere a frontierei de stat sau armele şi muniţiile au fost
înstrăinate integral ori în parte, călătorilor în cauză li se întrerupe călătoria până la clarificarea situaţiei de către
autorităţile competente.
(3) Tranzitarea prin România a armelor de vânătoare sau de tir şi a muniţiilor corespunzătoare, aparţinând unor
persoane juridice străine, se face cu aprobarea prealabilă a şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră
competent sau a şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, după caz.
(la data 18-mai-2009 Art. 22, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 125/2009 )

Art. 23
(1) Armele şi muniţiile prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2), care nu au fost declarate, precum şi alte arme şi muniţii
descoperite cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat se reţin în vederea confiscării şi se predau pe bază
de proces-verbal autorităţilor competente.
(2) Persoanele în cauză sunt conduse în faţa autorităţilor competente în vederea clarificării situaţiei lor.
(la data 01-feb-2014 Art. 23, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 50 din titlul II din Legea 255/2013 )

Art. 24
Dispoziţiile art. 21 şi 23 se aplică şi în cazul substanţelor explozive, al materialelor biologice cu potenţial de
contaminare în masă, al substanţelor stupefiante sau psihotrope şi al medicamentelor care conţin substanţe
stupefiante sau psihotrope în cantităţi mai mari decât cele necesare pentru tratamentul personal, precum şi al
dispozitivelor sau recipientelor încărcate cu substanţe toxice sau radioactive aflate asupra persoanelor sau, după caz,
în mijloacele de transport rutiere, feroviare, navale ori aeriene care trec frontiera de stat română.
Art. 25
(1) La autoturismele, autobuzele, autocarele, automărfarele şi celelalte mijloace de transport rutiere care intră sau ies
din ţară controlul pentru trecerea frontierei se efectuează în punctele de trecere rutiere.
(2) În punctele de trecere, în cazul transporturilor multimodale, controlul mijloacelor prevăzute la alin. (1) se
efectuează înainte de îmbarcarea/debarcarea în/de pe mijlocul de transport naval, aerian sau feroviar.
Art. 26
Controlul pentru trecerea frontierei al trenurilor se efectuează în staţia de frontieră sau, pe parcurs, între staţia de
frontieră şi o staţie interioară.
Art. 27
(1) La navele care intră sau ies în/din porturile româneşti în/din curse externe, controlul pentru trecerea frontierei de
stat se efectuează în punctele de trecere a frontierei portuare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere
a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), în limitele şi condiţiile prevăzute de Tratatul de aderare
a României şi Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005.
(2) În situaţia navelor aflate în tranzit pe Dunăre, modalitatea de efectuare a controlului şi locul în care acesta se
desfăşoară în funcţie de traseele navelor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.
(la data 15-dec-2011 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 3. din Legea 280/2011 )

*) Prevederile art. III pct. 1 cu referire la art. 1 lit. p) şi ale art. III pct. 3 cu referire la art. 27 intră în vigoare la data
eliminării controalelor la frontierele interne, stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene.
(la data 15-dec-2011 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. VI din Legea 280/2011 )

Art. 28
(1) În cazul în care în rada portului a eşuat o navă sau la bordul unei nave a izbucnit un incendiu, navele de salvare sau
cele desemnate să intervină pentru salvare pot să iasă în radă pentru acordare de ajutor, fără a li se efectua controlul
pentru trecerea frontierei. Aceste situaţii se aduc la cunoştinţă şefului punctului de trecere, de îndată, de către căpitănia
portului.
pag. 6

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Ordonanta urgenta 105/2001 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

(2) Când în port a izbucnit un incendiu sau a apărut un pericol iminent care afectează siguranţa navelor ori care pune în
pericol siguranţa navelor, acestora li se permite ieşirea din port în radă, fără a li se efectua controlul pentru trecerea
frontierei.
Art. 29
(1) Activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti în marea teritorială se organizează şi se desfăşoară pe baza
acordurilor bilaterale dintre statele riverane Mării Negre, încheiate în conformitate cu prevederile Convenţiei
internaţionale (SAR) din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată la Hamburg la 27 aprilie 1979.
(2) Delimitarea regiunilor de căutare/salvare între statele riverane Mării Negre nu este legată de delimitarea liniei de
frontieră.
(3) Serviciile de căutare şi salvare se desfăşoară în conformitate cu principiul primului sosit la locul unde are loc
activitatea de căutare şi salvare, dacă prin acordurile bilaterale ale României cu statele riverane Mării Negre nu se
stabileşte altfel. Salvatorul este obligat să îşi anunţe prezenţa şi motivul acesteia în apele teritoriale ale României sau
deasupra acestora, prin staţia radiocoastă care va informa imediat căpitănia portului în a cărei zonă de jurisdicţie se
află salvatorul şi inspectoratul judeţean al poliţiei de frontieră.
(4) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1) şi numai în scopul căutării locului de producere a accidentelor maritime şi al
salvării supravieţuitorilor, cu excepţia cazurilor în care statele riverane Mării Negre convin altfel, se autorizează intrarea
imediată în/deasupra mării teritoriale a României a unităţilor de salvare aparţinând celorlalte state riverane.
Art. 30
(1) Controlul documentelor privind identitatea străinilor, membri ai echipajelor navelor care execută voiaje
internaţionale, şi a pasagerilor pentru trecerea frontierei se efectuează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 1.335/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei privind
facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) La navele româneşti de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să staţioneze în rada
portului, accesul la uscat al membrilor echipajelor este permis cu aprobarea şefului punctului de trecere. În acest caz
controlul navelor se execută după intrarea lor în port, iar controlul carnetelor de marinar se efectuează la coborârea pe
uscat.
Art. 31
(1) Membrilor echipajelor navelor aflate în rada portului, asupra cărora la sosire nu s-a efectuat controlul pentru
trecerea frontierei, li se poate acorda asistenţă medicală cu accesul medicului la bord, la cererea comandanţilor de navă
şi cu aprobarea şefului punctului de trecere.
(2) În baza avizului organelor sanitare competente debarcarea marinarilor străini în vederea internării în unul dintre
spitalele oraşului portuar se aprobă de şeful punctului de trecere, la cererea căpităniei portului.
Art. 32
(1) Marinarii rămaşi pe teritoriul României după plecarea navei se vor prezenta la agenţia companiei de navigaţie de
care aparţine nava, pentru a li se rezolva situaţia. Dacă în localitatea portuară nu există agenţie de navigaţie, şeful
punctului de trecere permite marinarilor plecarea din ţară cu altă navă.
(2) Marinarilor străini aflaţi pe nave în porturile româneşti, care urmează să se deplaseze în interes de serviciu într-un
alt port sau într-o altă localitate de pe teritoriul României, pentru a lua legătura cu misiunea diplomatică sau cu oficiul
consular al statului ai cărui cetăţeni sunt, li se acordă, la cerere, viză de intrare. Cererea de viză se rezolvă prin agenţia
de navlosire sau prin agenţia de navigaţie a statului de care aparţine nava ori de către şefii punctelor de trecere. În
cazul deplasării marinarilor spre alte state li se acordă vize de tranzit.
(3) Trecerea oricărui membru al echipajului unei nave străine în echipajul altei nave străine, aflată în unul dintre porturile
româneşti, se face prin modificarea corespunzătoare de către comandanţii celor două nave a listelor cuprinzând
echipajul acestora, cu acordul agenţilor navelor. Listele cuprinzând echipajele sunt prezentate la căpitănia portului, la
şeful punctului de trecere a frontierei la biroul vamal şi la biroul direcţiei de sănătate publică din port de către agenţii
navelor.
Art. 33
(1) La navele de pasageri sub pavilion românesc sau sub pavilion străin, precum şi la pasagerii aflaţi pe navele de
mărfuri care vin sau pleacă în/din România controlul documentelor la trecerea frontierei se efectuează asupra
persoanelor şi bunurilor la debarcarea şi, respectiv, îmbarcarea la/de pe nave.
(2) Accesul pasagerilor străini la uscat este permis numai după îndeplinirea formalităţilor legale pentru trecerea
frontierei de stat.
Art. 34
Şefii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, precum şi şefii reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale aflate pe
teritoriul României, în limitele convenţiilor la care statul român este parte, au acces la bordul navelor de comerţ străine
aflate în porturile sau apele teritoriale româneşti, în baza cărţilor de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 35
Accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcaţi pe navele aflate în porturile româneşti care
navighează între porturile Constanţa, Sulina şi Moldova Veche se face pe baza paşapoartelor ori a altor documente de
trecere a frontierei, la cererea comandantului navei şi cu avizul şefului punctului de trecere.
Art. 36
(1) În aeroporturi controlul pentru trecerea frontierei se face la plecarea şi la sosirea aeronavelor în/din curse
internaţionale. Când din cauze de forţă majoră o aeronavă de transport internaţional nu îşi poate continua cursa şi
călătorii în tranzit nu au legături imediate, acestora li se permite, la cerere, accesul în localitate până la îmbarcarea în
prima aeronavă sau tranzitarea teritoriului României cu alte mijloace de transport, în baza vizei de tranzit acordate în
punctul de trecere, potrivit legii.
(2) În cazul în care aeronavele care efectuează curse internaţionale aterizează din cauze de forţă majoră pe
aeroporturi care nu sunt destinate traficului internaţional, situate în afara zonei de frontieră, controlul pentru trecerea
frontierei se asigură de către unitatea de poliţie şi autoritatea vamală cele mai apropiate.
(3) Călătorilor în tranzit, cu escală în România, nu li se efectuează controlul paşapoartelor dacă nu părăsesc aerogara,
cu excepţia situaţiilor deosebite ce reclamă efectuarea acestui control.
Art. 37
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Avioanele militare româneşti şi străine şi echipajele lor, atunci când aterizează sau decolează de pe aeroporturi
româneşti deschise traficului internaţional, se supun regulilor prevăzute la art. 36.
SECŢ IUNEA 3: Accesul, circulaţia şi alte activităţi ce se desfăşoară în zona de frontieră şi în punctele
de trecere a frontierei de stat
Art. 38
(1) Zborurile aeronavelor civile care execută operaţiuni aeriene în spaţiul aferent zonei de frontieră vor fi comunicate
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră de către operatorii aerieni care efectuează zborurile respective, cu cel
puţin o oră înainte de decolare, cu precizarea tipului şi înmatriculării aeronavei, a itinerarului şi a orarului de zbor.
(2) Zborurile având drept scop acordarea asistenţei medicale sau a ajutorului umanitar de urgenţă, efectuate în spaţiul
aerian aferent zonei de frontieră, se comunică Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră de către operatorii aerieni
care execută zborurile respective, înainte de decolare, cu precizarea tipului şi înmatriculării aeronavei, a itinerarului şi a
orarului de zbor.
(3) Zborurile menţionate la alineatele precedente, pentru care, conform reglementărilor aeronautice în vigoare, este
necesară obţinerea unei autorizaţii de survol, se comunică Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră de către
Autoritatea Aeronautică Civilă Română în momentul emiterii autorizaţiei respective.
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul zborurilor efectuate pe căile aeriene alocate traficului aerian
internaţional.
Art. 39
În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, cu avizul organelor Poliţiei de
Frontieră Române, se pot executa activităţi cum sunt: mineritul, exploatările de ţiţei, de gaze, de ape minerale, de ape
termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, îndiguirile, lucrările
ori construcţiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a condiţiilor de navigaţie, construcţiile şi amenajările turistice,
de agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice.
(la data 15-dec-2011 Art. 39 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 4. din Legea 280/2011 )

Art. 40
Pescuitul industrial şi sportiv în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială se efectuează, în
condiţiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autorităţile competente, cu avizul prealabil al organelor Poliţiei de
Frontieră Române.
(la data 15-dec-2011 Art. 40 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 5. din Legea 280/2011 )

Art. 41
Bărcile şi ambarcaţiunile înmatriculate potrivit legii, aflate pe apele de frontieră şi apele maritime interioare, se
păstrează în locurile stabilite de căpităniile de port sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul
şefilor sectoarelor poliţiei de frontieră, luându-se măsuri de către cei care le deţin, pentru a se preveni folosirea
acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite.
(la data 08-mai-2002 Art. 41 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 243/2002 )

Art. 42
(1) Activităţile de agrement şi sportive în apele de frontieră, marea interioară şi marea teritorială se pot desfăşura cu
aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administraţiei publice locale şi cu avizul şefului sectorului poliţiei de
frontieră ori, după caz, al şefului grupului de nave al poliţiei de frontieră.
(la data 27-dec-2006 Art. 42, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

(2) În apele de frontieră, în marea interioară şi în marea teritorială navele cu excursionişti, precum şi orice altă navă
sau ambarcaţiune nu au voie să acosteze decât în porturi sau în alte locuri special amenajate în acest scop. În caz de
forţă majoră acostarea se poate face în orice punct de pe malul românesc, anunţându-se cea mai apropiată
formaţiune locală a poliţiei de frontieră sau, în lipsa acesteia, a poliţiei. Dispoziţiile acestui alineat nu se aplică cetăţenilor
români posesori de bărci.
(3) [textul din Art. 42, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 24-mar-2009 de Art. 1, punctul 3. din
Ordonanta urgenta 26/2009]
Art. 43
Păşunatul animalelor este permis în timpul zilei până la fâşia de protecţie a frontierei de stat, iar noaptea, până la 500
metri faţă de aceasta, către interior, în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi cu avizul şefului
sectorului poliţiei de frontieră.
(la data 27-dec-2006 Art. 43 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

Art. 44
(1) Vânătoarea de-a lungul frontierei de stat pe adâncimea de 500 metri de la fâşia de protecţie a frontierei de stat
către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă, este interzisă.
(2) Vânătoarea organizată a animalelor de pradă, pe adâncimea prevăzută la alin. (1), este admisă numai ziua şi
numai de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pe baza hotărârilor consiliilor locale şi cu avizul prealabil
al şefului sectorului poliţiei de frontieră.
(la data 27-dec-2006 Art. 44 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia confirmării oficiale, în condiţiile legii, a unui focar de pestă porcină
africană sau a unui focar de altă boală infecţioasă pe teritoriul unui stat vecin, vânarea organizată a animalelor sălbatice
pe adâncimea prevăzută la alin. (1) este permisă numai ziua şi numai de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către
interior, de către gestionarii fondurilor de vânătoare, cu avizul prealabil al şefului sectorului de poliţie de frontieră.
(la data 10-mar-2017 Art. 44, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I din Ordonanta urgenta 20/2017 )

Art. 45
(1) Orice activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, se poate
desfăşura numai după obţinerea prealabilă a avizului din partea şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră
competent, respectiv a şefului Gărzii de Coastă sau a şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere
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aeroportuare, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a altor autorităţi prevăzute de lege, după caz.
(2) Condiţiile de eliberare de către şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent, respectiv de către
şeful Gărzii de Coastă sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare a avizului prevăzut la
alin. (1), precum şi obligaţiile persoanelor avizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonanţe de urgenţă. În aviz se menţionează obligaţiile persoanelor avizate.
(la data 15-dec-2011 Art. 45 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 6. din Legea 280/2011 )

Art. 46
(1) Persoanelor care se deplasează sau care desfăşoară diferite activităţi în apropierea frontierei de stat le este
interzis:
a) să tragă cu arma peste frontiera de stat;
b) să deterioreze sau să distrugă semnele de frontieră, instalaţiile sau mijloacele tehnice de pază ale poliţiei de
frontieră;
c) să utilizeze focul deschis fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
d) să fixeze pe bandă magnetică, pe hârtie sau alt suport imagini care să redea porţiuni din teritoriul statelor vecine;
e) să facă schimb de obiecte sau corespondenţă peste frontiera de stat, în alte puncte decât cele destinate prin lege
acestui scop;
f) să desfăşoare activităţi care pot polua apele, marea, aerul sau solul în zona de frontieră, precum şi apele maritime
aflate sub jurisdicţia statului român;
g) să poarte convorbiri neautorizate peste linia de frontieră;
h) să comită fapte, gesturi sau să profereze expresii jignitoare la adresa statului vecin sau a cetăţenilor acestuia.
(2) Restricţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e) şi g) sunt aplicabile doar în situaţia în care acestea sunt prevăzute în
acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine.
Art. 47
În situaţii deosebite, pe timpul unor acţiuni ale poliţiei de frontieră, se poate opri temporar accesul şi desfăşurarea unor
activităţi în apropierea frontierei de stat în afara localităţilor. Aceste măsuri vor fi aduse la cunoştinţă autorităţilor
administraţiei publice locale şi populaţiei în timp util.
CAPIT OLUL IV:
[textul din capitolul IV a fost abrogat la 28-mai-2009 de Actul din Rectificare din 2009]
CAPIT OLUL V: Răspunderi şi sancţiuni
Art. 68
Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă atrage, după caz, răspunderea penală, civilă,
contravenţională sau administrativă a persoanei vinovate.
Art. 69
Pentru faptele prevăzute la art. 46 lit. f) poliţiştii de frontieră şi organele specializate ale administraţiei publice centrale
şi locale aplică prevederile dispoziţiilor legale privind protecţia mediului.
Art. 70
[textul din Art. 70 din capitolul V a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 97 din titlul II din Legea 187/2012]
Art. 71
[textul din Art. 71 din capitolul V a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 97 din titlul II din Legea 187/2012]
Art. 72
[textul din Art. 72 din capitolul V a fost abrogat la 01-mar-2003 de Art. 29, punctul 3. din capitolul VI din Legea
39/2003]
Art. 73
[textul din Art. 73 din capitolul V a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 97 din titlul II din Legea 187/2012]
Art. 74
[textul din Art. 74 din capitolul V a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 97 din titlul II din Legea 187/2012]
Art. 75
Sunt contravenţii, dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiuni, următoarele fapte:
(la data 08-mai-2002 Art. 75 din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 243/2002 )

a) tragerea cu arma peste frontiera de stat, deteriorarea ori distrugerea semnelor de frontieră, a instalaţiilor sau
mijloacelor tehnice de pază, supraveghere şi control ale Poliţiei de Frontieră Române, utilizarea focului deschis fără
luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, în apropierea liniei de frontieră;
b) [textul din Art. 75, litera B. din capitolul V a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. VI, punctul 1. din Legea 157/2011]
c) refuzul sub orice formă de a permite autorităţilor de frontieră vizitarea aeronavelor, navelor, mijloacelor de
transport rutiere sau feroviare, a magaziilor, hambarelor şi a altor locuri ce prezintă interes pentru controlul de
frontieră;
d) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actele de identitate ori de a
prezenta la control bagajele sau mijloacele de transport, la cererea organelor poliţiei de frontieră sau ale poliţiei;
e) accesul la uscat fără aprobarea şefului punctului de trecere a membrilor echipajelor navelor româneşti de transport
de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să staţioneze în raza portului; neprezentarea, după plecarea navei,
a marinarilor rămaşi pe teritoriul României la agenţia companiei de navigaţie de care aparţine nava, pentru a li se
rezolva situaţia; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcaţi pe navele aflate în porturile
româneşti care navighează între porturile Constanţa, Sulina şi Moldova Veche fără paşaport ori alte documente de
trecere a frontierei sau fără aprobarea şefului punctului de trecere; desfăşurarea oricărei activităţi în punctele de trecere
a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, fără avizul, după caz, al şefului inspectoratului
judeţean al poliţiei de frontieră competent, al şefului Gărzii de Coastă, al şefului structurii de coordonare a punctelor de
trecere aeroportuare, al administraţiei publice locale sau al altei autorităţi prevăzute de lege; nerespectarea obligaţiilor
prevăzute în avizul eliberat de şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent, de şeful Gărzii de Coastă
sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1);
(la data 15-dec-2011 Art. 75, litera E. din capitolul V modificat de Art. III, punctul 7. din Legea 280/2011 )

f) accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat, fără documente de identitate şi fără aprobarea şefului
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formaţiunii locale a poliţiei de frontieră; accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune nouă din apele de
frontieră înainte de determinarea apartenenţei acestora; desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 39 fără avizul
şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră sau al şefului Gărzii de Coastă; efectuarea pescuitului în apele de
frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de
autorităţile competente ori fără avizul prealabil al şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent sau
al şefului Gărzii de Coastă; păstrarea bărcilor şi ambarcaţiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime
interioare în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile competente ori neluarea de către cei care le deţin a măsurilor
necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la
alte activităţi ilicite; desfăşurarea activităţilor de agrement şi sportive în apele de frontieră, marea interioară şi marea
teritorială, fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administraţiei publice locale ori fără avizul şefului
sectorului poliţiei de frontieră; acostarea fără drept a navelor, a ambarcaţiunilor cu excursionişti în alte locuri decât
porturile sau locurile special amenajate în acest scop; păşunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâşia de protecţie a
frontierei de stat; păşunatul animalelor în timpul nopţii în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile administraţiei
publice locale sau fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe
adâncimea de 500 m de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita
terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfăşurarea vânătorii prevăzute la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al
şefului sectorului poliţiei de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport, a imaginilor care redau
porţiuni din teritoriul statelor vecine de persoanele care se deplasează ori care desfăşoară diferite activităţi în
apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate
de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este
prevăzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau
proferarea, de persoanele care se deplasează ori desfăşoară activităţi în apropierea frontierei de stat, de fapte, gesturi
sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetăţenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau
convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine.
(la data 15-dec-2011 Art. 75, litera F. din capitolul V modificat de Art. III, punctul 7. din Legea 280/2011 )

Art. 76
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 75 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei cele de la lit. a);
(la data 27-dec-2006 Art. 76, alin. (1), litera A. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

b) [textul din Art. 76, alin. (1), litera B. din capitolul V a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. VI, punctul 2. din Legea
157/2011]
c) cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei cele de la lit. e);
(la data 27-dec-2006 Art. 76, alin. (1), litera C. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

d) cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei cele de la lit. c) şi d);
(la data 27-dec-2006 Art. 76, alin. (1), litera D. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

e) cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei cele de la lit. f).
(la data 27-dec-2006 Art. 76, alin. (1), litera E. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

*) Ori de câte ori o lege sau o ordonanţă prevede că o contravenţie se sancţionează cu închisoarea contravenţională
alternativ cu amenda, referirea la sancţiunea închisorii contravenţionale se consideră făcută la sancţiunea prestării unei
activităţi în folosul comunităţii.
(la data 29-oct-2003 Art. 76, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. III, alin. (1) din Ordonanta urgenta 108/2003 )

(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică transportatorului pentru fiecare persoană transportată.
(2 1 ) Săvârşirea în mod repetat a contravenţiei de nerespectare a obligaţiilor prevăzute în avizul eliberat de şeful
inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere
aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei şi cu
retragerea avizului.
(la data 18-mai-2009 Art. 76, alin. (2^1) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 125/2009 )

(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor.
(la data 08-mai-2002 Art. 76, alin. (3) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 243/2002 )

(4) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
Art. 77
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 75 se constată şi sancţiunile se aplică, potrivit legii, după caz, de către personalul
Poliţiei de Frontieră Române, al Poliţiei Române sau de către împuterniciţii autorităţilor administraţiei publice locale.
(2) În cazul sancţiunilor cu amendă contravenientul poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicarea
procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, la instanţa de judecată, potrivit legii.
(la data 08-mai-2002 Art. 77, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 243/2002 )

(3) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 75 lit. a), dacă agentul constatator apreciază că sancţiunea amenzii este
îndestulătoare, aplică amenda. În caz contrar procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite de îndată
judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia, pentru judecarea cauzei şi aplicarea sancţiunii.
Participarea procurorului este obligatorie. Împotriva hotărârii instanţei se poate face cerere de reexaminare de către
contravenient sau procuror în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru procuror şi contravenientul prezenţi, sau
de la comunicare, când contravenientul a lipsit la dezbateri.
(la data 08-mai-2002 Art. 77, alin. (3) din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 243/2002 )

(4) Sancţiunea închisorii contravenţionale poate fi aplicată minorilor numai dacă au împlinit vârsta de 16 ani; în acest
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caz limitele sancţiunii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se reduc la jumătate.
(5) În cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani se aplică prevederile legii privind regimul ocrotirii unor
categorii de minori.
Art. 78
Din sumele rezultate din amenzile aplicate conform art. 76, o cotă de 50% va reveni Poliţiei de Frontieră Române,
Poliţiei Române sau autorităţii publice locale din care face parte agentul constatator. Această sumă se reţine integral ca
venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi va fi repartizată astfel: 20% pentru premierea persoanelor care au
descoperit săvârşirea faptei şi au aplicat sancţiunea, iar 80% pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital;
sumele rămase necheltuite la sfârşitul fiecărui an se reportează în anul următor, având aceeaşi destinaţie.
(la data 27-dec-2006 Art. 78 din capitolul V modificat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 108/2006 )

Art. 79
Amenzile aplicate persoanelor fizice sau juridice străine pot fi plătite şi în valuta liber convertibilă, prin transformarea
amenzilor din lei în valuta convertibilă, la cursul valutar oficial în vigoare la data săvârşirii contravenţiei.
CAPIT OLUL VI: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 80
Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile acordurilor, convenţiilor şi altor înţelegeri
internaţionale în materie, încheiate de România cu terţe state, ratificate potrivit legii.
Art. 81
Ministerul de Interne va elabora normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care le va supune
Guvernului spre adoptare în termen de 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 82
La intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a
României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 24 august 2000, precum şi orice alte
dispoziţii contrare.
-****PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
p.Ministrul de interne,
Nicolae Berechet,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 352 din data de 30 iunie 2001
*) În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă a Guvernului, sintagma "şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră"
se înlocuieşte cu sintagma "şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră", iar sintagma "inspectoratul judeţean al
poliţiei de frontieră" se înlocuieşte cu sintagma "serviciul teritorial al poliţiei de frontieră
(la data 15-dec-2011 Actul modificat de Art. III, punctul 8. din Legea 280/2011 )
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ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în
România*) - Republicare
(la data 05-iun-2008 a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta urgenta 55/2007 )

CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Domeniul de reglementare
Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul prin care sunt reglementate intrarea, şederea şi ieşirea străinilor pe
teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi măsuri specifice de control
al imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de România prin documentele internaţionale la care este parte.
Art. 2: Definiţii
Pentru scopurile prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
a) străin - persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului
Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
(la data 31-iul-2011 Art. 2, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011 )

b) apatrid - străinul care nu are cetăţenia niciunui stat;
c) rezident - străinul titular al unui permis de şedere temporară acordat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
(la data 31-iul-2011 Art. 2, litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011 )

d) rezident pe termen lung - străinul titular al unui permis de şedere pe termen lung acordat în condiţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă;
(la data 31-iul-2011 Art. 2, litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011 )

e) sponsor - străinul, posesor al unui permis de şedere, altul decât cel în scop de reîntregire a familiei, sau al unei Cărţi
albastre a Uniunii Europene eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări, care solicită reîntregirea familiei ori ai
cărui membri de familie solicită reîntregirea familiei cu acesta, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
(la data 28-nov-2014 Art. 2, litera E. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

e1 ) reîntregirea familiei - intrarea şi şederea pe teritoriul României a membrilor de familie ai unui străin cu şedere legală
pe teritoriul României sau ai unui cetăţean român, în scopul păstrării unităţii familiei, indiferent de data stabilirii acestei
relaţii de familie;
(la data 31-iul-2011 Art. 2, litera E. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 157/2011 )

f) Centrul Naţional de Vize - structură special desemnată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care contribuie la
stabilirea şi realizarea politicii naţionale de vize a României, împreună cu celelalte instituţii din administraţia publică
centrală, potrivit competenţelor stabilite prin lege, şi este punct central de acces la Sistemul de informaţii privind vizele;
(la data 28-nov-2014 Art. 2, litera F. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

f1 ) fila separată pentru aplicarea vizei - are înţelesul stabilit la art. 2 pct. 8 din Regulamentul CE nr. 810/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize),
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 243 din 15 septembrie 2009, denumit în continuare Codul de
vize,
(la data 31-iul-2011 Art. 2, litera F. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 157/2011 )

g) viza - autorizaţia, materializată prin aplicarea unui colant pe un document de trecere a frontierei de stat valabil sau,
după caz, pe fila separată pentru aplicarea vizei, care conferă titularului dreptul să solicite tranzitul aeroportuar,
tranzitul ori şederea temporară pentru o perioadă determinată cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta
ordonanţă de urgenţă;
(la data 31-iul-2011 Art. 2, litera G. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011 )

g1 ) viza de lungă şedere - viza care dă dreptul titularului să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară pentru o
perioadă mai mare de 90 de zile, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
(la data 31-iul-2011 Art. 2, litera G. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 157/2011 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 2, după litera g1 ) se introduce o nouă literă, litera g2 ), cu următorul cuprins:
"g2 ) viza de scurtă şedere - viza uniformă, astfel cum este definită la art. 2 pct. 3 din Codul de vize, şi viza cu
valabilitate teritorială limitată, astfel cum este definită la art. 2 pct. 4 din Codul de vize;"
(la data 31-iul-2011 Art. 2, litera G^1. din capitolul I completat de Art. III, punctul 1. din Legea 157/2011 )

h) viză de tranzit aeroportuar - autorizaţia acordată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care
permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport român, fără a intra pe teritoriul statului
român, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional;
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 2, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h)viza de tranzit aeroportuar- are înţelesul stabilit la art. 2 pct. 5 din Codul de vize;"
(la data 31-iul-2011 Art. 2, litera H. din capitolul I modificat de Art. III, punctul 2. din Legea 157/2011 )

i) drept de şedere temporară - dreptul străinului de a rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă determinată, în
condiţiile legii;
(la data 31-iul-2011 Art. 2, litera I. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011 )

i1 ) drept de şedere pe termen lung - dreptul acordat străinului de către autorităţile competente de a rămâne pe
teritoriul României pentru o perioadă nedeterminată, în condiţiile legii;
(la data 31-iul-2011 Art. 2, litera I. din capitolul I completat de Art. I, punctul 5. din Legea 157/2011 )
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i2 ) protecţie internaţională - statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecţie subsidiară;
(la data 26-dec-2013 Art. 2, litera I^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 376/2013 )

j) permis de şedere - documentul de identitate care se eliberează de către Oficiul Român pentru Imigrări, în condiţiile
legii, străinului căruia i se prelungeşte dreptul de şedere în România sau celui căruia i se acordă dreptul de şedere
permanentă, după caz;
k) permis unic - documentul de identitate, eliberat străinului de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în condiţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă, care atestă dreptul de şedere şi de muncă al acestuia pe teritoriul României;
(la data 28-nov-2014 Art. 2, litera K. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

k1 ) permis de şedere în scop de detaşare - documentul de identitate care se eliberează străinului de către Oficiul
Român pentru Imigrări, în condiţiile legii, şi atestă dreptul de şedere şi de muncă în baza detaşării pe teritoriul României;
(la data 31-iul-2011 Art. 2, litera K. din capitolul I completat de Art. I, punctul 6. din Legea 157/2011 )

k2 ) permis pentru persoana transferată în cadrul aceleiaşi companii, denumit în continuare «permis I CT» documentul de identitate, eliberat străinului de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în condiţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă, care atestă dreptul acestuia de şedere şi de muncă pe teritoriul României în calitate de lucrător
ICT;
k3 ) permis pentru mobilitate pe termen lung, denumit în continuare permis «mobile I CT» - documentul de identitate,
eliberat străinului de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, care
atestă dreptul acestuia de şedere şi de muncă pe teritoriul României în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilităţii pe
termen lung.
(la data 03-sep-2016 Art. 2, litera K^1. din capitolul I completat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 25/2016 )

l) căsătorie de convenienţă - căsătoria încheiată cu singurul scop de a eluda condiţiile de intrare şi şedere a străinilor şi
de a obţine dreptul de şedere pe teritoriul României;
m) interviu - discuţia purtată de un reprezentant al autorităţilor române cu persoana care solicită acordarea vizei
române sau prelungirea dreptului de şedere în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul obţinerii de informaţii
suplimentare cu privire la datele înscrise în cererile formulate, motivele deplasării şi şederii în România şi veridicitatea
documentelor prezentate;
n) ofiţer de interviu - lucrătorul din cadrul Oficiului Român pentru imigrări, cu atribuţii în constatarea existenţei
elementelor căsătoriei de convenienţă;
n1 ) elev - străinul care a fost acceptat de o unitate de învăţământ preuniversitar de stat sau particulară, acreditată ori
autorizată provizoriu potrivit legii, în cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educaţional;
n2 ) student - străinul care a fost acceptat de o instituţie de învăţământ superior de stat sau particulară, acreditată ori
autorizată provizoriu potrivit legii, la un program de licenţă, master, la un program de studii doctorale sau
postdoctorale, la forma de învăţământ cu frecvenţă;
n3 ) stagiar - străinul care are o diplomă de învăţământ superior sau care urmează un ciclu de studii care conduce la o
diplomă de învăţământ superior şi care este admis pentru un program de formare în vederea dobândirii de cunoştinţe,
de practici şi de experienţă într-un mediu profesional;
(la data 10-nov-2018 Art. 2, litera N. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 247/2018 )

o) cercetător - străinul, titular al unei diplome de doctor sau de absolvire a unor studii superioare de natură să îi
permită accesul la programe de cercetare sau cercetare postdoctorală şi care este acceptat de instituţii de învăţământ
superior acreditate, institute de cercetare, de o unitate de cercetare-dezvoltare sau de un centru de cercetare atestate
să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unui proiect;
(la data 10-nov-2018 Art. 2, litera O. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 247/2018 )

o1 ) proiect educaţional - un set de acţiuni educative elaborate de o instituţie sau de o unitate de învăţământ din
România în cooperare cu alte instituţii sau unităţi similare dintr-o ţară terţă, în scopul schimbului cultural, educaţional şi
de formare profesională;
o2 ) entitate-gazdă - orice persoană fizică sau juridică aflată într-un raport juridic cu un străin care prevede drepturi şi
obligaţii pentru ambele părţi;
o3 ) familie-gazdă - familia care primeşte temporar un lucrător au pair şi care îi permite acestuia să participe la viaţa sa
de familie de zi cu zi pe teritoriul României;
o4 ) programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind măsuri de mobilitate - programe finanţate de Uniunea
Europeană sau de statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, de promovare a mobilităţii străinilor în
Uniunea Europeană sau în statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, participante la programele
respective;
(la data 10-nov-2018 Art. 2, litera O. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 247/2018 )

p) titlu de călătorie pentru străini - document eliberat în condiţiile legii, valabil pentru o singură călătorie, pentru străinii
care nu mai sunt în posesia unui document de călătorie valabil;
q) certificat de repatriere - document eliberat de către Oficiul Român pentru Imigrări ce permite ieşirea din ţară a
străinilor incluşi în programul de repatriere voluntară asistată;
r) stat Schengen - stat care aplică în totalitate acquis-ul Schengen în domeniul vizelor şi imigraţiei;
s) Cartea albastră a UE - documentul de identitate, eliberat străinului de către Inspectoratul General pentru Imigrări
care atestă dreptul de şedere şi de muncă al acestuia pe teritoriul României în calitate de lucrător înalt calificat;
(la data 28-nov-2014 Art. 2, litera S. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

t) primul stat membru - statul membru al Uniunii Europene care acordă primul «Cartea Albastră a U.E.», permisul ICT
sau permisul de şedere în scop de cercetare sau studii;
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u) şedere ilegală - prezenţa pe teritoriul României a unui străin care nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile de
intrare prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie
2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor
Schengen), denumit în continuare Codul frontierelor Schengen, ori condiţiile de intrare sau de şedere prevăzute de
prezenta ordonanţă;
(la data 28-nov-2014 Art. 2, litera U. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

u1 ) decizie de returnare - actul administrativ emis de Inspectoratul General pentru Imigrări prin care se constată că
şederea unui străin este ilegală şi se stabileşte obligaţia acestuia de returnare;
(la data 28-nov-2014 Art. 2, litera U. din capitolul I completat de Art. 41, punctul 2. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

v) returnare - procesul de întoarcere voluntară sau sub escortă a unui străin într-o ţară terţă, respectiv ţara de origine,
ţara de tranzit stabilită potrivit acordurilor la care România ori Uniunea Europeană sunt părţi sau altă ţară terţă în care
străinul decide să se întoarcă şi în care acesta este acceptat;
(la data 28-nov-2014 Art. 2, litera V. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

v1 ) expulzare - punerea în executare a pedepselor accesorii, respectiv complementare de interzicere a exercitării
dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României, aplicate potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) sau ale art. 66 alin.
(1) lit. c) din Codul penal;
v2 ) îndepărtare sub escortă - executarea măsurilor de îndepărtare, respectiv returnarea sau expulzarea, prin însoţirea
străinilor în afara României;
(la data 28-nov-2014 Art. 2, litera V. din capitolul I completat de Art. 41, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

x) interdicţia de intrare - decizia sau orice alt act de natură administrativă sau judiciară prin care se interzice intrarea şi
şederea pe teritoriul României pentru o perioadă determinată;
y) riscul sustragerii - existenţa motivelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă care justifică într-un caz
particular presupunerea că un străin care face obiectul unei măsuri de îndepărtare se poate sustrage acesteia;
(la data 28-nov-2014 Art. 2, litera Y. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

z) persoane vulnerabile - minori, minori neînsoţiţi, persoane cu handicap, persoane în vârstă, femei gravide, părinţi
singuri cu copii minori şi persoane care au fost supuse torturii, violului şi altor forme grave de violenţă psihică, fizică sau
sexuală.
(la data 31-iul-2011 Art. 2, litera O. din capitolul I completat de Art. I, punctul 7. din Legea 157/2011 )

Art. 3: Drepturile străinilor
(1) Străinii care locuiesc legal în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de
Constituţie şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care România este parte.
(2) Străinii aflaţi legal în România se pot deplasa liber şi îşi pot stabili reşedinţa sau, după caz, domiciliul oriunde pe
teritoriul României.
(3) Străinii care locuiesc legal în România şi părăsesc temporar teritoriul statului român au dreptul de a reintra pe toată
durata valabilităţii permisului de şedere.
(4) Pot beneficia de măsuri de protecţie socială din partea statului, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, numai
străinii cu reşedinţa sau domiciliul în România.
(5) Străinii cărora li s-a eliberat un document de către Oficiul Român pentru Imigrări au dreptul de a verifica datele
personale înscrise în acesta şi, când este cazul, să solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund
realităţii.
(6) Străinii cuprinşi în învăţământul de toate gradele au acces, fără restricţii, la activităţile şcolare şi de instruire în
societate.
Art. 4: Obligaţiile străinilor
(1) Pe timpul şederii în România străinii sunt obligaţi să respecte legislaţia română.
(2) Străinii nu pot organiza pe teritoriul României partide politice ori alte organizaţii sau grupări similare acestora şi nici
nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa funcţii şi demnităţi publice şi nu pot iniţia, organiza sau participa la
manifestaţii ori întruniri care aduc atingere ordinii publice sau siguranţei naţionale.
(3) Străinii nu pot finanţa partide, organizaţii, grupări sau manifestaţii ori întruniri dintre cele prevăzute la alin. (2).
(4) Străinii aflaţi pe teritoriul României sunt obligaţi să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra şi,
după caz, de a rămâne pe teritoriul României, să nu rămână pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a
aprobat şederea, precum şi să depună toate diligentele necesare pentru a ieşi din România până la expirarea acestei
perioade.
(5) Străinii care intră pe teritoriul statului român sau care ies de pe acesta au obligaţia de a se supune controlului
pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii.
(6) Străinii aflaţi pe teritoriul României au obligaţia de a se supune, în condiţiile legii, controlului organelor de poliţie şi al
celorlalte autorităţi publice competente în acest sens.
Art. 5: Politica în domeniul imigraţiei
(1) Anual, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc:
a) [textul din Art. 5, alin. (1), litera A. din capitolul I a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 4. din titlul II din
Ordonanta 25/2014]
b) cuantumul alocaţiilor necesare pentru hrănirea, întreţinerea şi cazarea în centre, precum şi al celor pentru asistenţă
medicală şi spitalizare;
c) cuantumul sumelor reprezentând mijloacele corespunzătoare atât pentru întreţinerea pe perioada şederii, cât şi
pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c).
(2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, ori de câte ori este cazul, introducerea ori suspendarea unor facilităţi pe
termen scurt, la acordarea dreptului de a intra sau, după caz, la prelungirea dreptului de şedere pe teritoriul României,
pag. 3

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Ordonanta urgenta 194/2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

pentru anumite categorii de străini, precum şi perioadele pentru care se acordă, respectiv se suspendă aceste facilităţi.
Pe termen lung, Guvernul stabileşte strategia naţională în domeniul imigraţiei.
(3) Guvernul României, prin instituţiile abilitate, transmite Comisiei Europene şi guvernelor celorlalte state membre în
timp util şi nu mai târziu de momentul în care sunt făcute publice, informaţii privind:
a) proiectele de acte normative care propun măsuri cu privire la lucrătorii din state terţe şi membrii lor de familie, în
ceea ce priveşte intrarea, şederea şi angajarea în muncă, precum şi realizarea egalităţii de tratament în condiţiile de
viaţă şi de muncă, drepturile salariale şi alte drepturi economice, promovarea integrării în forţa de muncă autohtonă şi
în societate şi returnarea voluntară în ţara de origine a unor astfel de persoane;
b) proiecte de acorduri cu privire la subiectele prevăzute la lit. a), precum şi proiectele de acorduri de cooperare pe
care intenţionează să le negocieze sau să le renegocieze cu state terţe, când aceste acorduri conţin prevederi
referitoare la subiectele menţionate la lit. a);
c) proiecte de acorduri privind condiţiile de şedere şi angajare în muncă a propriilor cetăţeni care lucrează în state terţe
şi a membrilor de familie ai acestora, pe care intenţionează să le negocieze sau să le renegocieze cu statele respective.
(4) Guvernul României transmite Comisiei Europene şi guvernelor celorlalte state membre textele actelor normative în
vigoare, precum şi textele acordurilor încheiate cu state terţe, care reglementează subiectele menţionate la alin. (3) lit.
a).
CAPIT OLUL II: Dispoziţii generale privind intrarea, şederea şi ieşirea străinilor
SECŢ IUNEA 1: Intrarea străinilor pe teritoriul României
Art. 6: Condiţii cu privire la intrarea străinilor
(1) Intrarea pe teritoriul României poate fi permisă străinilor care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român;
b) posedă viză sau permis de şedere acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau, după caz, posedă orice
autorizaţie care conferă titularului drept de tranzit ori de şedere pe teritoriul României în baza actelor normative ale
Uniunii Europene, obligatorii şi aplicabile pentru România, dacă prin înţelegeri internaţionale nu s-a stabilit altfel;
(la data 31-iul-2011 Art. 6, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 157/2011 )

c) prezintă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documente care justifică scopul şi condiţiile şederii lor şi care
fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru
întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;
d) prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teritoriul României, în
cazul străinilor aflaţi în tranzit;
e) pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul informatic naţional de semnalări în scopul refuzului intrării pe
teritoriul statului român;
(la data 28-nov-2014 Art. 6, alin. (1), litera E. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 5. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

f) [textul din Art. 6, alin. (1), litera F. din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 9. din
Legea 157/2011]
g) pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul de informaţii Schengen în scopul refuzului intrării;"
(la data 28-nov-2014 Art. 6, alin. (1), litera G. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 5. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

h) nu sunt semnalaţi de autorităţile competente că prezintă un pericol pentru apărarea şi securitatea naţională, ordinea
şi sănătatea publică;
(la data 10-nov-2018 Art. 6, alin. (1), litera H. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 247/2018 )

(2) Cetăţenilor străini - membri de familie ai cetăţenilor români, precum şi străinilor titulari ai unui drept de şedere
permanentă pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene ii se permite intrarea pe teritoriul României fără
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).
(2 1 ) Cetăţenilor străini titulari ai unui permis de mic trafic de frontieră li se permite intrarea pe teritoriul României fără
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
(la data 01-mar-2010 Art. 6, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 12/2010 )

(3) Străinilor care staţionează în zonele de tranzit internaţional ale aeroporturilor, în zonele de tranzit la frontiera de
stat sau în centrele de cazare care au regimul zonei de tranzit, precum şi străinilor îmbarcaţi pe navele ori
ambarcaţiunile ancorate în porturi maritime şi fluviale sau care se află în tranzit pe Dunăre ori în apele de frontieră nu li
se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la condiţiile de intrare şi de şedere a străinilor pe
teritoriul României.
(la data 31-iul-2011 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 157/2011 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, alin. 3 art. 6 va avea urmatorul cuprins: «(3) Străinilor care staţionează în zonele de tranzit
internaţional ale aeroporturilor, în zonele de tranzit la frontiera de stat sau în centrele de cazare care au regimul zonei
de tranzit, precum şi străinilor care nu debarcă de pe navele ori ambarcaţiunile ancorate în porturi maritime şi fluviale
nu li se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la condiţiile de intrare şi de şedere a străinilor pe
teritoriul României.»
(la data 28-nov-2014 Art. 6, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 43, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(4) Intrarea străinilor pe teritoriul României se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis
traficului internaţional de persoane.
(5) Trecerea frontierei de stat de către străini se poate face şi prin alte locuri, în condiţiile stabilite în acorduri şi
înţelegeri bilaterale, sau prin alte puncte de trecere a frontierei, numai cu aprobarea autorităţii competente.
(la data 31-iul-2011 Art. 6, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 157/2011 )

Art. 7: Obligaţiile transportatorilor
(1) Este interzisă aducerea în România de către companiile de transport aeriene, navale sau terestre a străinilor fără
documente de trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate sau ascunşi în mijloacele de transport ori
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care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b).
(la data 31-iul-2011 Art. 7, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 157/2011 )

(2) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (1), compania de transport respectivă este obligată să asigure transportul
imediat al străinilor în cauză la locul de îmbarcare sau într-un alt loc pe care străinii îl acceptă şi unde sunt acceptaţi.
Dacă acest lucru nu este posibil, transportatorul este obligat să asigure cheltuielile determinate de acordarea drepturilor
prevăzute la art. 9 alin. (4), precum şi cele de punere în executare a măsurii nepermiterii intrării în România.
(la data 28-nov-2014 Art. 7, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) sunt aplicabile şi companiilor de transport cu care sosesc în România străinii aflaţi în
tranzit, dacă:
a) transportatorul care urmează să-i preia pentru a-i duce în ţara de destinaţie refuză să-i îmbarce;
b) autorităţile statului de destinaţie nu permit intrarea străinilor şi îi returnează în România.
Art. 8: Nepermiterea intrării în România
(1) Străinilor nu li se permite intrarea pe teritoriul statului român dacă:
(la data 31-iul-2011 Art. 8, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 157/2011 )

a) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1);
b) sunt semnalaţi de organizaţii internaţionale la care România este parte, precum şi de instituţii specializate în
combaterea terorismului că finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism;
c) există indicii că fac parte din grupuri infracţionale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod
activitatea acestor grupuri;
d) există motive serioase să se considere că au săvârşit sau au participat la săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi
omenirii ori a unor crime de război sau crime contra umanităţii, prevăzute în convenţiile internaţionale la care România
este parte.
(2) Organele poliţiei de frontieră pot să nu permită intrarea străinilor pe teritoriul statului român şi în următoarele
situaţii:
(la data 31-iul-2011 Art. 8, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 157/2011 )

a) au săvârşit, cu intenţie, pe teritoriul României ori în străinătate, infracţiuni pentru care li s-a aplicat o pedeapsă
privativă de libertate mai mare de 3 ani;
(la data 10-nov-2018 Art. 8, alin. (2), litera A. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 247/2018 )

b) au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alţi străini;
b1 ) au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau, după caz, la intrarea pe teritoriul
României, au încălcat regimul vamal ori au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României;
(la data 31-iul-2011 Art. 8, alin. (2), litera B. din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 15. din Legea 157/2011 )

c) suferă de maladii care pot pune în pericol grav sănătatea publică, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
(3) Organele şi instituţiile care deţin date şi informaţii cu privire la existenţa unor situaţii de natura celor prevăzute la
alin. (1) şi (2) pot solicita Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră sau Oficiului Român pentru Imigrări dispunerea
măsurii de nepermitere a intrării în România, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(la data 31-iul-2011 Art. 8, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 157/2011 )

(4) Măsura nepermiterii intrării în România se motivează de către organele poliţiei de frontieră şi se comunică imediat
persoanei în cauză, utilizând formularul prevăzut în partea B din anexa V la Codul frontierelor Schengen, precum şi
Centrului Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
(la data 28-nov-2014 Art. 8, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 7. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 9: Executarea măsurii nepermiterii intrării în România
(1) Străinul împotriva căruia s-a dispus măsura nepermiterii intrării în România are posibilitatea să părăsească voluntar
punctul de trecere a frontierei de stat în termen de cel mult 24 de ore. Termenul se calculează începând cu ora
următoare celei în care s-a dispus măsura nepermiterii intrării în România.
(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), măsura nepermiterii intrării în România se pune în executare de către
organele poliţiei de frontieră, cu luarea în considerare a stării de sănătate a străinului şi cu respectarea prevederilor art.
90 alin. (7) şi (8), prin trimiterea acestuia către ţara de origine sau către o altă destinaţie pe care o acceptă şi unde
este acceptat, cu excepţia teritoriului României.
(3) În cazul în care organele poliţiei de frontieră constată că pentru îndeplinirea demersurilor legate de părăsirea
punctului de trecere a frontierei sunt necesare mai mult de 12 ore, străinul este cazat într-un spaţiu amenajat în acest
scop în zona de tranzit, pus la dispoziţie de administratorul punctului de trecere a frontierei, ori, în cazul în care acest
lucru nu este posibil, într-o altă locaţie stabilită în afara punctului de trecere a frontierei, cu regim de zonă de tranzit.
(3 1 ) Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră stabileşte, prin dispoziţie, amplasamentul
locaţiilor din afara punctelor de trecere a frontierei prevăzute la alin. (3), regulile de ordine interioară pe care străinii
cazaţi în aceste locaţii sunt obligaţi să le respecte, precum şi modul de organizare a accesului, pazei, supravegherii şi
însoţirii străinilor în şi din locaţiile respective. La solicitarea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de
Frontieră celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi
autorităţile administraţiei publice locale acordă sprijin, în limita atribuţiilor legale proprii, pentru organizarea şi
funcţionarea locaţiilor din afara punctelor de trecere a frontierei prevăzute la alin. (3).
(la data 24-dec-2015 Art. 9, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 1. din Legea 331/2015 )

(4) Pe timpul cazării potrivit alin. (3), străinul beneficiază de drepturile prevăzute la art. 104 alin. (4), de hrană, îngrijire
medicală de urgenţă şi tratamentul de bază al bolii, cu luarea în considerare a nevoilor speciale în cazul persoanei
vulnerabile, prin grija organelor poliţiei de frontieră.
(5) În cazul în care străinul declară în faţa organelor poliţiei de frontieră că părăsirea punctului de trecere a frontierei
este posibilă numai către un stat faţă de care există temeri justificate că viaţa sa este pusă în pericol ori că va fi supus
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la tortură, tratamente inumane sau degradante şi că înţelege să nu depună o cerere pentru acordarea unei forme de
protecţie, acesta este cazat în spaţiul prevăzut la alin. (3).
(6) La apariţia situaţiei prevăzute la alin. (5) organele poliţiei de frontieră informează de îndată Inspectoratul General
pentru Imigrări care, în termen de cel mult 10 zile, analizează situaţia străinului şi stabileşte dacă declaraţia acestuia
este întemeiată.
(7) În cazul în care Inspectoratul General pentru Imigrări constată că declaraţia străinului nu este întemeiată, comunică
aceasta organelor poliţiei de frontieră, care informează străinul în acest sens. Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în
mod corespunzător. Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează începând cu ora următoare celei în care a fost
informat străinul.
(8) În cazul în care constată că declaraţia străinului este întemeiată, Inspectoratul General pentru Imigrări pune în
executare măsura nepermiterii intrării în România prin îndepărtarea sub escortă a străinului. Dispoziţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă privind îndepărtarea sub escortă, luarea în custodie publică a străinilor şi tolerarea rămânerii pe
teritoriul României se aplică în mod corespunzător.
(la data 28-nov-2014 Art. 9 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 8. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 10: Documentele în baza cărora se poate trece frontiera de stat
(1) Trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere a frontierei sau alte locuri stabilite pentru trecerea frontierei se
face numai pe baza documentelor de trecere a frontierei acceptate de statul român.
(la data 28-nov-2014 Art. 10, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 9. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(2) Străinii incluşi ca însoţitori într-un document de trecere a frontierei de stat aparţinând altei persoane pot intra sau
ieşi în/din România numai împreună cu titularul acestuia.
(3) În scop de informare, lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român se publică, în
regim de gratuitate, în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al ministrului afacerilor externe, în ultimul
trimestru al fiecărui an calendaristic.
(la data 28-nov-2014 Art. 10, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 9. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(4) Din considerente umanitare sau în aplicarea unor acorduri ori înţelegeri internaţionale la care România este parte,
Guvernul României poate aproba, prin hotărâre, exceptarea de la obligativitatea deţinerii documentelor de trecere a
frontierei.
(la data 31-iul-2011 Art. 10 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 157/2011 )

SECŢ IUNEA 2: Şederea străinilor în România
Art. 11: Dispoziţii generale privind şederea străinilor
(1) Străinii aflaţi temporar în mod legal în România pot rămâne pe teritoriul statului român numai până la data la care
încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau, după caz, prin permisul de şedere.
(2) În cazul în care prin convenţiile internaţionale sau actele normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de
vize nu este prevăzută perioada de şedere, străinilor care nu au obligaţia obţinerii vizei pentru a intra în România li se
permite accesul pe teritoriul statului român şi pot să rămână maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180
de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României.
(la data 28-nov-2014 Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 10. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

[textul din Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 43, punctul 2. din titlul II
din Ordonanta 25/2014]
[textul din Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 43, punctul 2. din titlul II
din Ordonanta 25/2014]
[textul din Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 43, punctul 2. din titlul II
din Ordonanta 25/2014]
[textul din Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 43, punctul 2. din titlul II
din Ordonanta 25/2014]
(3) Străinilor intraţi în România în baza convenţiilor internaţionale sau actelor normative prin care aceştia sunt
exoneraţi de la obligativitatea obţinerii vizei le încetează dreptul de şedere în următoarele situaţii:
a) se constată că la data intrării în ţară aceştia nu îndeplineau condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) străinii au intrat în ţară pe baza unor documente sau informaţii false;
c) străinii au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alţi străini ori au înlesnit transportul sau cazarea
acestora;
d) au încălcat reglementările vamale ori au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat;
e) au intrat în România în perioada de interdicţie, dispusă anterior;
f) nu respectă scopul declarat la intrarea pe teritoriul României ori au încălcat reglementările referitoare la angajarea în
muncă a străinilor;
g) după intrarea în ţară împotriva străinilor a fost dispusă măsura interzicerii intrării în România sau au fost declaraţi
indezirabili.
(4) Măsura încetării dreptului de şedere pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) se comunică străinului prin decizia de
returnare.
(la data 10-nov-2018 Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 7. din Legea 247/2018 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, art. 11 va avea următorul cuprins: «- Art. 11: Dispoziţii generale privind şederea străinilor
(1)Străinii aflaţi temporar în mod legal în România pot rămâne pe teritoriul statului român numai până la data la care
încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau, după caz, prin permisul de şedere.
(2)Străinilor care nu au obligaţia obţinerii vizei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al
Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viza pentru trecerea
frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie li se permite intrarea
pe teritoriul României şi pot să rămână pentru o perioadă de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180
de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul oricărui stat Schengen.
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(3)Străinii care se află în posesia unei vize eliberate de un stat Schengen în condiţiile Codului de vize, cu excepţia
vizelor care fac obiectul unei limitări pentru teritoriul României, pot intra şi rămâne în România cu respectarea
valabilităţii vizei şi a perioadei de şedere acordate prin viza respectivă.
(4)Străinilor posesori ai vizelor de lungă şedere sau ai permiselor de şedere eliberate de alte state Schengen li se
permite intrarea pe teritoriul statului român şi pot să rămână pentru o perioadă de maximum 90 de zile în decursul
oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriile celorlalte state Schengen, altele decât
cel care le-a eliberat viza de lungă şedere, respectiv permisul de şedere.»
(la data 28-nov-2014 Art. 11 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 43, punctul 2. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 12: Condiţii cu privire la găzduirea străinilor
(1) Străinul intrat legal pe teritoriul României, precum şi persoana care îl găzduieşte au obligaţia să anunţe despre
aceasta organul de poliţie competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării şi, respectiv, a găzduirii.
(la data 31-iul-2011 Art. 12, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 157/2011 )

(2) În situaţia cazării în hoteluri sau în alte amenajări turistice, străinul va îndeplini formalităţile de luare în evidenţă la
administraţia locului respectiv care, în termen de 24 de ore, va comunica datele necesare organului de poliţie
competent teritorial.
(3) Datele prevăzute la alin. (2) se prezintă şi poliţiştilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări şi celor din
cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, la solicitarea acestora.
(la data 28-nov-2014 Art. 12, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 41, punctul 11. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 13: Informarea autorităţilor cu privire la schimbările intervenite în situaţia străinului
(1) Pe durata şederii în România străinii sunt obligaţi să declare la formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru
Imigrări, care le-a acordat dreptul de şedere, următoarele:
a) orice modificare intervenită în situaţia personală, în special schimbarea numelui, a cetăţeniei, a domiciliului sau
reşedinţei, încheierea, desfacerea ori anularea căsătoriei, naşterea unui copil, decesul unui membru de familie aflat pe
teritoriul României;
(la data 28-nov-2014 Art. 13, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 12. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

b) orice modificare intervenită în legătură cu angajarea sa în muncă;
c) prelungirea valabilităţii sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat.
(la data 31-iul-2011 Art. 13, alin. (1), litera C. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 157/2011 )

(2) Străinul care îşi schimbă numele, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa este obligat ca, odată cu declararea modificării
intervenite în situaţia personală, să solicite un nou document de identitate.
(la data 28-nov-2014 Art. 13, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 13. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(3) Furtul sau pierderea documentelor de trecere a frontierei de stat va fi declarată organului de poliţie competent
teritorial.
(4) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) se fac în termen de 30 de zile, iar cele prevăzute la alin. (3), în termen de 48 de
ore.
(5) În cazul străinului care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa, termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data stabilirii la
noua adresă.
(la data 28-nov-2014 Art. 13, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 41, punctul 14. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(6) Entităţile-gazdă sunt obligate să informeze formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări cu
privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului.
(la data 10-nov-2018 Art. 13, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 8. din Legea 247/2018 )

SECŢ IUNEA 3: Ieşirea străinilor de pe teritoriul României
Art. 14: Ieşirea străinilor
(1) În cazul în care străinul nu mai este în posesia documentului de trecere a frontierei de stat în baza căruia a intrat în
ţară, acesta trebuie să prezinte la ieşirea din România un nou document valabil de trecere a frontierei de stat.
(2) Ieşirea din ţară a străinilor care au cetăţenia mai multor state se face pe baza documentului de trecere a frontierei
de stat cu care au intrat. în cazuri deosebite, organele poliţiei de frontieră pot permite ieşirea din ţară şi în baza
documentului care atestă o altă cetăţenie.
Art. 15: Nepermiterea ieşirii
(1) Străinului nu i se permite ieşirea din ţară în următoarele situaţii:
a) este suspect sau inculpat într-o cauză penală şi magistratul dispune instituirea măsurii interdicţiei de părăsire a
localităţii sau a ţării;
(la data 10-nov-2018 Art. 15, alin. (1), litera A. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 247/2018 )

b) a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi a fost aplicată
pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a părăsi teritoriul României sau a fost dispusă măsura de a nu
părăsi teritoriul României.
(la data 10-nov-2018 Art. 15, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 247/2018 )

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) organele competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor vor pune în
aplicare măsura de a nu permite ieşirea de pe teritoriul României, numai în baza documentelor încheiate de procuror,
de instanţele de judecată sau de organele prevăzute de lege care au atribuţii de punere în executare a pedepsei
închisorii, care conţin o asemenea măsură şi sunt transmise pentru punere în aplicare.
(la data 31-iul-2011 Art. 15, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 157/2011 )

(3) [textul din Art. 15, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 23. din
Legea 157/2011]
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(4) Punerea în aplicare a măsurii se realizează, în toate cazurile, prin instituirea consemnului nominal la frontieră de
către organele poliţiei de frontieră.
(la data 31-iul-2011 Art. 15, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 157/2011 )

Art. 16: Încetarea măsurii de nepermitere a ieşirii
Încetarea măsurii de nepermitere a ieşirii se face prin anularea consemnului nominal, la solicitarea scrisă a autorităţii
publice căreia îi revine o astfel de competenţă potrivit legii, pentru situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1).
(la data 31-iul-2011 Art. 16 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 157/2011 )

CAPIT OLUL II1: Regimul aplicabil micului trafic de frontieră
Art. 16 1 : Domeniu de reglementare
Micul trafic de frontieră se desfăşoară potrivit acordurilor bilaterale încheiate de România cu state terţe vecine în
temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) şi art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele
terestre externe ale statelor membre şi de modificare a dispoziţiilor Convenţiei Schengen, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE) seria L405 din 30 decembrie 2006.
Art. 16 2 : Organele competente să elibereze permisul de mic trafic de frontieră
(1) Permisele de mic trafic de frontieră se eliberează de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în
ţările terţe vecine cu care România a încheiat acordurile prevăzute la art. 16 1 , în condiţiile stabilite prin aceste acorduri.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se eliberează într-un termen de până la 60 de zile de la data depunerii cererii.
(3) În vederea aprobării cererilor pentru acordarea permiselor de mic trafic de frontieră, misiunile diplomatice şi oficiile
consulare solicită avizul Oficiului Român pentru Imigrări numai în cazurile stabilite prin protocol aprobat prin ordin
comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului administraţiei şi internelor.
(4) Prin avizul Oficiului Român pentru Imigrări prevăzut la alin. (3) se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6
alin. (1) lit. e), g) şi h).
(5) Oficiul Român pentru Imigrări emite avizul în termen de până la 30 de zile de la data primirii solicitării de la misiunile
diplomatice şi oficiile consulare.
Art. 16 3 : Regimul permisului de mic trafic de frontieră
(1) Permisul de mic trafic de frontieră, eliberat străinului în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezintă
documentul care dă dreptul rezidenţilor din zona de frontieră să treacă frontiera de stat comună, în regim de mic trafic
de frontieră, conform Regulamentului (CE) nr. 1.931/2006 şi în baza acordurilor prevăzute la art. 16 1 .
(2) Titularul permisului de mic trafic de frontieră are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa documentul, de a nu-l
înstrăina şi de a-l prezenta organelor autorităţilor competente ori de câte ori i se solicită aceasta.
(3) Titularul permisului de mic trafic de frontieră este obligat să anunţe organele poliţiei de frontieră competente despre
furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de mic trafic, în termen de cel mult 5 zile de la constatarea
vreuneia dintre aceste situaţii.
(4) Străinului i se eliberează de către organele emitente prevăzute la art. 162 alin. (1) un nou permis de mic trafic de
frontieră în locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus, după reluarea integrală a procedurii de eliberare.
(5) Forma şi conţinutul permiselor de mic trafic de frontieră se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Ministerul Afacerilor
Externe comunică Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene modelul de permis de trecere
locală a frontierei.
(6) În temeiul art. 12 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006, evidenţa permiselor de mic trafic de frontieră
solicitate, eliberate, anulate sau revocate se ţine la nivel naţional într-un registru central, în format electronic, de către
oficiul Român pentru Imigrări, care este desemnat şi punct de contact naţional, responsabil cu gestionarea şi furnizarea
datelor cuprinse în acest registru. Registrul central se alimentează şi se actualizează de către toate autorităţile cu
atribuţii în domeniul micului trafic la frontieră.
Art. 16 4 : Anularea şi revocarea permiselor de mic trafic de frontieră
(1) Permisul de mic trafic de frontieră poate fi anulat sau revocat în străinătate de către misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României, iar în ţară de către organele poliţiei de frontieră, cu ocazia controlului pentru trecerea
frontierei de stat, sau de către Oficiul Român pentru Imigrări atunci când străinii se află pe teritoriul statului român.
(2) Punerea în executare a măsurii anulării sau revocării permisului de mic trafic de frontieră se face de către organele
poliţiei de frontieră ori, după caz, ale Oficiului Român pentru Imigrări.
(3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) pot lua măsura anulării permisului de mic trafic de frontieră în următoarele situaţii:
a) se constată ulterior că, la data solicitării permisului de mic trafic de frontieră, străinii nu îndeplineau condiţiile
prevăzute de acordurile care reglementează regimul juridic privind micul trafic la frontiera comună;
b) străinii au obţinut permisul de mic trafic de frontieră pe baza unor documente sau informaţii false;
c) străinii au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alţi străini ori au înlesnit transportul sau cazarea
acestora;
d) străinii au încălcat reglementările vamale sau au trecut ori au încercat să treacă ilegal frontiera de stat;
(la data 31-iul-2011 Art. 16^4, alin. (3), litera D. din capitolul II^1 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 157/2011 )

e) străinii au intrat în România în perioada de interdicţie dispusă anterior.
(4) Măsura revocării permisului de mic trafic de frontieră poate fi dispusă de către autorităţile prevăzute la alin. (1) în
următoarele situaţii:
a) străinii nu mai îndeplinesc condiţiile cerute la acordarea permisului de mic trafic de frontieră;
b) după acordarea permisului de mic trafic de frontieră străinii au fost declaraţi indezirabili sau împotriva lor a fost
dispusă măsura interzicerii intrării în România;
c) străinii recidivează în depăşirea zonei de frontieră prevăzută pentru micul trafic.
(5) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a permisului de mic trafic de frontieră, luată de autoritatea
competentă conform alin. (1), se comunică străinului, în scris, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, de
către:
a) misiunea diplomatică sau oficiul consular care a eliberat permisul de mic trafic de frontieră, atunci când solicitantul se
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află în străinătate;
b) de către organele poliţiei de frontieră, atunci când acesta se află în punctul de trecere a frontierei de stat;
c) Inspectoratul General pentru Imigrări, atunci când cel în cauză se află în România, prin decizia de returnare.
(la data 28-nov-2014 Art. 16^4, alin. (5), litera C. din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 15. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(6) De la data comunicării, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor.
Art. 16 5 : Contravenţii şi sancţiuni
(1) În situaţia în care titularul permisului de mic trafic de frontieră depăşeşte perioada de şedere stabilită prin acordul
care reglementează regimul juridic privind micul trafic la frontiera comună, împotriva acestuia se dispune măsura
sancţionării contravenţionale cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei şi se emite decizia de returnare prevăzută la art. 83
alin. (1).
(la data 28-nov-2014 Art. 16^5, alin. (1) din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 16. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(2) În situaţia în care titularul permisului de mic trafic de frontieră depăşeşte zona de frontieră stabilită prin acordul care
reglementează regimul juridic privind micul trafic la frontiera comună, împotriva acestuia se dispune măsura sancţionării
contravenţionale cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei şi se emite decizia de returnare prevăzută la art. 83 alin. (1).
(la data 28-nov-2014 Art. 16^5, alin. (2) din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 16. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(3) În situaţia în care titularul permisului de mic trafic de frontieră nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 16 3 alin. (2),
împotriva acestuia se dispune măsura sancţionării contravenţionale cu amendă de la 100 lei la 500 lei.
(4) În situaţia în care titularul permisului de mic trafic de frontieră nu respectă termenul de declarare a furtului, pierderii,
deteriorării sau distrugerii permisului de mic trafic de frontieră, prevăzut la art. 16 3 alin. (3), împotriva acestuia se
dispune măsura sancţionării contravenţionale cu amendă de la 100 lei la 500 lei.
(5) Împotriva titularului permisului de mic trafic de frontieră va fi dispusă măsura interzicerii intrării în România, după
cum urmează:
a) pentru străinii prevăzuţi la alin. (1):
(i)un an în cazul unei şederi ilegale de la 30 de zile la un an sau în cazul în care străinul nu a respectat decizia de
returnare;
(ii)2 ani în cazul unei şederi ilegale de peste un an;
b) 3 ani pentru străinii prevăzuţi la art. 16 4 alin. (4) lit. c).
(6) Pentru străinii prevăzuţi la art. 16 4 alin. (3) lit. e) şi alin. (4) lit. b), interdicţia va fi egală cu perioada de interdicţie
dispusă anterior, dar nu mai mică de 5 ani.
(7) Interzicerea intrării se dispune în condiţiile prevăzute la art. 106 3 .
(la data 28-nov-2014 Art. 16^5, alin. (7) din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 16. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(8) În cazurile prevăzute la alin. (5) lit. a), durata interdicţiei se stabileşte cu aplicarea prevederilor art. 106 4 alin. (4).
(la data 28-nov-2014 Art. 16^5, alin. (8) din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 16. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(9) În temeiul art. 17 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006, evidenţa tuturor cazurilor de utilizare abuzivă a
regimului specific micului trafic de frontieră şi a sancţiunilor aplicate se ţine la nivel naţional într-un registru special, în
format electronic, de către Oficiul Român pentru Imigrări, care este responsabil cu gestionarea şi furnizarea datelor
cuprinse în acest registru. Registrul special se alimentează şi se actualizează de către toate autorităţile cu atribuţii în
domeniul micului trafic la frontieră.
(la data 01-mar-2010 capitolul II completat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 12/2010 )

CAPIT OLUL III: Regimul acordării vizelor
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 17: Forma şi conţinutul vizei
Forma, conţinutul şi elementele de securizare ale vizei se aprobă prin hotărâre a Guvernului României, la propunerea
Ministerului Afacerilor Externe cu consultarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi în conformitate cu
standardele Uniunii Europene în domeniu.
Art. 18: Limitele drepturilor conferite de viză
(1) Viza dă dreptul titularului de a intra pe teritoriul României numai în situaţia în care, în momentul prezentării acestuia
în punctul de trecere a frontierei de stat, se constată de către organele Poliţiei de Frontieră Române că nu există
vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării în România, prevăzute la art. 8 alin. (1)şi (2).
(2) Dreptul de şedere acordat prin viză se poate exercita numai în perioada de valabilitate a vizei.
Art. 19: Exceptarea de la regimul obligativităţii vizelor
(1) Sunt exceptaţi de la obligativitatea vizelor cetăţenii statelor cu care România a încheiat acorduri în acest sens, în
condiţiile şi pentru perioadele de şedere stabilite prin aceste acorduri.
(2) Străinii piloţi de aeronave şi ceilalţi membri ai echipajului, titulari ai unei licenţe de zbor sau ai unui certificat de
echipaj, prevăzute la anexa nr. 9 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie
1944, sunt scutiţi de obligativitatea de a avea paşaport şi de a avea viză numai în situaţiile în care se află în exerciţiul
funcţiunii şi:
a) nu părăsesc aeroportul de escală;
b) nu părăsesc aeroportul de destinaţie;
c) nu părăsesc teritoriul oraşului situat în apropierea aeroportului;
d) nu părăsesc aeroportul decât pentru a merge la un alt aeroport românesc.
(3) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea vizelor.
(la data 05-iun-2008 Art. 19, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1303/2004 )

SECŢ IUNEA 2: T ipuri de vize
Art. 20: Tipuri de vize
În funcţie de scopurile pentru care se acordă, vizele pot fi:
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 20, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
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"Autorităţile române acordă următoarele tipuri de vize:"
(la data 31-iul-2011 Art. 20 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 4. din Legea 157/2011 )

a) viza de tranzit aeroportuar, identificată prin simbolul A;
b) viza de tranzit, identificată prin simbolul B;
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 20, litera b) se abrogă.
(la data 31-iul-2011 Art. 20, litera B. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 5. din Legea 157/2011 )

c) viza de scurtă şedere, identificată prin simbolul C;
d) viza de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să
o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:
(i)desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE;
(ii)desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP;
(iii)desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC;
(iv)angajare în muncă, identificată prin simbolul D/AM;
(iv1 )detaşare, identificată prin simbolul D/DT;
(la data 31-iul-2011 Art. 20, litera D. din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 27. din Legea 157/2011 )

(v)studii, identificată prin simbolul D/SD;
(vi)reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF;
(vii)activităţi religioase, identificată prin simbolul D/AR;
(la data 31-iul-2011 Art. 20, litera D. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 157/2011 )

(viii)activităţi de cercetare ştiinţifică, identificată prin simbolul D/CS;
(ix)viza diplomatică şi viza de serviciu, identificată prin simbolul DS;
(x)alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS.
Art. 21: Viza de tranzit aeroportuar
(1) Viza de tranzit aeroportuar se acordă în situaţiile prevăzute la art. 3 din Codul de vize.
(2) Incidenţa situaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Codul de vize se stabileşte prin ordin comun al ministrului
afacerilor externe şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Ministerul Afacerilor Externe informează Comisia Europeană cu privire la emiterea, respectiv abrogarea ordinului
comun prevăzut la alin. (2).
(la data 31-iul-2011 Art. 21 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 157/2011 )

Art. 22: Viza de tranzit
Viza de tranzit este viza care permite unui străin să tranziteze teritoriul României. Viza de tranzit poate fi eliberată
pentru unul, două sau mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile.
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, articolul 22 se abrogă.
(la data 31-iul-2011 Art. 22 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 6. din Legea 157/2011 )

Art. 23: Viza de scurtă şedere
(1) Viza de scurtă şedere este viza care permite străinilor să solicite intrarea pe teritoriul României, pentru alte motive
decât imigrarea, în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de
zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României. Acest tip de
viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări.
(la data 28-nov-2014 Art. 23, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 17. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(2) [textul din Art. 23, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 30. din
Legea 157/2011]
(3) În cazul străinilor care călătoresc în mod frecvent în România, pentru relaţii de afaceri-cooperare, la solicitarea
autorităţilor administrative centrale sau a societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu mare capacitate economico-financiară, viza de scurtă şedere cu intrări multiple poate fi
acordată şi pe o perioadă de un an şi, în mod excepţional, pe o perioadă de până la 5 ani. Şi în aceste situaţii durata
şederii nu poate depăşi 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe
teritoriul României.
(la data 28-nov-2014 Art. 23, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 17. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(4) Viza de scurtă şedere se acordă pentru următoarele scopuri:
a) misiune - străinilor care, pentru raţiuni ce ţin de funcţia lor politică, administrativă sau de utilitate publică, trebuie să
se deplaseze în România. Acest tip de viză se eliberează străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor,
administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi pentru cei care, prin scopul şederii lor în România,
prezintă interes pentru relaţiile dintre statul român şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi
membrilor de familie care îi însoţesc pe aceştia;
b) turism - pentru străinul care urmează să călătorească în România pentru motive turistice;
c) vizită - pentru străinul care intenţionează să se deplaseze în România în vizită la cetăţeni români sau străini posesori
ai unui permis de şedere valabil;
d) afaceri - pentru străinul care intenţionează să călătorească în România în scopuri economice sau comerciale, pentru
contracte ori tratative, pentru amplasarea, punerea în funcţiune sau verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor
achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, pentru instruirea personalului în
acest sens, precum şi pentru străinul care este sau urmează să devină asociat ori acţionar al unei societăţi comerciale
din România;
(la data 31-iul-2011 Art. 23, alin. (4), litera D. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 157/2011 )

pag. 10

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Ordonanta urgenta 194/2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

e) transport - pentru străinul care urmează să călătorească pentru perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi
profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane;
f) activităţi sportive - pentru străinul care urmează să intre în România pe o durată de timp limitată, în vederea
participării la activităţi sportive ocazionale;
(la data 31-iul-2011 Art. 23, alin. (4), litera F. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 157/2011 )

g) activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin
legilor române - în condiţiile justificării prezenţei în România.
(5) Dreptul de şedere pe teritoriul României, conferit străinului prin viza de scurtă şedere, nu poate fi prelungit.
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 23: Viza de scurtă şedere
Viza de scurtă şedere se acordă în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute de Codul de vize."
(la data 31-iul-2011 Art. 23 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 7. din Legea 157/2011 )

Art. 24: Viza de lungă şedere
(1) Viza de lungă şedere se acordă străinilor, la cerere, pe o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii,
pentru următoarele scopuri:
a) desfăşurarea de activităţi economice - străinilor care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi
economice organizate şi reglementate prin legi speciale;
(la data 28-nov-2014 Art. 24, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 18. din titlul II din Ordonanta 25/2014
)

b) desfăşurarea de activităţi profesionale - străinilor care urmează să exercite pe teritoriul României profesii liberale
reglementate prin legi speciale;
(la data 28-nov-2014 Art. 24, alin. (1), litera B. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 18. din titlul II din Ordonanta 25/2014
)

c) desfăşurarea de activităţi comerciale - străinilor care sunt sau urmează să devină acţionari sau asociaţi cu atribuţii
de conducere şi administrare a unor societăţi comerciale din România;
d) angajare în muncă - străinilor care urmează să intre în România în vederea încadrării în muncă. Viza acordată în
acest scop se va elibera şi sportivilor care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din România, în baza
unui contract individual de muncă în condiţiile legii;
(la data 28-nov-2014 Art. 24, alin. (1), litera D. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 18. din titlul II din Ordonanta 25/2014
)

d1 ) detaşare - străinilor calificaţi, angajaţi ai unei persoane juridice cu sediul în străinătate, care urmează să desfăşoare
activităţi în muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii.
(la data 28-nov-2014 Art. 24, alin. (1), litera D^1. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 18. din titlul II din Ordonanta
25/2014 )

e) studii - străinilor care urmează să intre în România pentru a urma cursuri în învăţământul preuniversitar, universitar
sau postuniversitar, după caz, ori pentru obţinerea unor titluri ştiinţifice în cadrul instituţiilor de stat sau particulare
acreditate, potrivit legii;
f) reîntregirea familiei - străinilor care urmează să intre în România în scopul redobândirii unităţii familiale;
g) activităţi religioase - străinilor care urmează să intre în România pentru a desfăşura activităţi în domeniul cultelor
recunoscute, la cererea acestora;
(la data 31-iul-2011 Art. 24, alin. (1), litera G. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 157/2011 )

h) activităţi de cercetare ştiinţifică - străinilor care urmează să intre în România pentru desfăşurarea de activităţi de
cercetare ştiinţifică.
i) alte scopuri.
(2) Prin viza de lungă şedere străinilor li se acordă dreptul de şedere temporară şi posibilitatea de a solicita prelungirea
acestuia şi obţinerea unui permis de şedere.
(la data 28-nov-2014 Art. 24, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 19. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 25: Viza diplomatică şi viza de serviciu
(1) Viza diplomatică şi viza de serviciu permit intrarea în România, pentru o şedere, de regulă, de lungă durată,
străinilor titulari ai unui paşaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmează să îndeplinească o funcţie oficială ca
membri ai unei reprezentanţe diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului de apartenenţă în România.
(2) Aceste tipuri de vize se eliberează titularilor de paşapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate
acestora, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe al statului trimiţător sau a unei reprezentanţe diplomatice ori
consulare a acestuia, precum şi membrilor de familie, împreună cu care titularul locuieşte, şi sunt valabile pe perioada
misiunii sau în conformitate cu înţelegerile bilaterale la care România este parte.
Art. 26:
[textul din Art. 26 din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 34. din Legea
157/2011]
SECŢ IUNEA 3: Condiţii generale de acordare a vizelor
Art. 27: Acordarea vizei române
(1) Viza română poate fi acordată străinilor, la cerere, în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute în prezentul capitol,
(1 1 ) Cererea de viză se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror
circumscripţie solicitantul îşi are domiciliul ori reşedinţa, iar în cazuri deosebite, urgente, la misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României din statul pe al cărui teritoriu solicitantul se află legal.
(la data 28-nov-2014 Art. 27, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 20. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(2) Viza română se acordă numai dacă:
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a) sunt îndeplinite condiţiile cu privire la intrarea în România, prevăzute la ari, 6 alin. (1) lit. a), c)-h);
b) nu există vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării în România, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) sau alin.
(2) lit. c);
(la data 28-nov-2014 Art. 27, alin. (2), litera B. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 22. din titlul II din Ordonanta 25/2014
)

c) pe numele străinului nu a fost introdusă alertă privind refuzul eliberării vizei în Sistemul informatic integrat pe
probleme de migraţie, azil şi vize;
d) pe numele străinului nu au fost primite semnalări privind nepermiterea intrării din partea reprezentanţilor statelor
membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, precum şi ai statelor părţi la Acordul privind eliminarea
treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, denumit în continuare Acordul
Schengen, în cadrul cooperării consulare;
e) nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale;
f) străinul nu a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni săvârşite în străinătate, incompatibile cu scopul pentru care
solicită acordarea vizei;
g) sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute în prezenta secţiune, precum şi condiţiile speciale de acordare a vizei în
funcţie de scopul pentru care este solicitată.
h) documentul de călătorie nu este contrafăcut, fals sau falsificat;
i) nu există îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea documentelor justificative înaintate de către solicitant sau cu
privire la veridicitatea datelor pe care acestea le cuprind, la gradul de încredere care poate fi acordat declaraţiilor
solicitantului, sau cu privire la intenţia acestuia de a părăsi teritoriul României înainte de expirarea vizei pe care o
solicită.
(la data 28-nov-2014 Art. 27, alin. (2), litera G. din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 23. din titlul II din Ordonanta 25/2014
)

(3) Străinilor a căror şedere pe teritoriul României este în interesul statului român li se poate acorda viza română, la
solicitarea expresă a Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului sau autorităţilor administraţiei publice
centrale de specialitate adresată Centrului Naţional de Vize, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2), dacă nu
prezintă pericol pentru ordinea publică sau securitatea naţională.
(la data 28-nov-2014 Art. 27, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 21. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(la data 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

"- Art. 27: Acordarea vizei
(la data 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(3)Lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul României este cea prevăzută în anexa
nr. I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului.
(la data 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(4)Viza de lungă şedere se acordă numai dacă:
(la data 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

a)sunt îndeplinite condiţiile cu privire la intrarea pe teritoriul României, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c)-h);
(la data 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

b)nu există vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării în România, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) şi alin.
(2) lit. c);
(la data 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

c)pe numele străinului nu a fost introdusă alerta privind refuzul eliberării vizei în Sistemul informatic integrat pentru
managementul migraţiei şi azilului;
(la data 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

d)nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale;
(la data 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

e)străinul nu a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni săvârşite în străinătate, incompatibile cu scopul pentru care
solicită acordarea vizei;
(la data 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

f)sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute în prezenta secţiune, precum şi condiţiile speciale de acordare a vizei, în
funcţie de scopul pentru care este solicitată;
(la data 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

g)documentul de călătorie nu este contrafăcut, fals sau falsificat;
h)nu există îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea documentelor justificative înaintate de către solicitant sau cu
privire la veridicitatea datelor pe care acestea le cuprind ori la gradul de încredere care poate fi acordat declaraţiilor
solicitantului.
(5)În situaţia în care străinii nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. a), deoarece fac obiectul unor semnalări
introduse în Sistemul de informaţii Schengen de către alt stat Schengen în scopul nepermiterii intrării, viza de lungă
şedere se acordă numai pentru motive justificate, în special din motive umanitare sau datorită obligaţiilor internaţionale
şi numai în urma consultării statului Schengen care a introdus semnalarea, în conformitate cu procedura prevăzută în
Manualul Sirene.
(6)Străinilor a căror şedere pe teritoriul României este în interesul statului român li se acordă viza de lungă şedere, la
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solicitarea expresă a Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului sau autorităţilor administraţiei publice
centrale de specialitate adresată Centrului Naţional de Vize, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4), dacă nu
prezintă pericol pentru ordinea publică sau securitatea naţională.»
(la data 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(1)Autorităţile române acordă străinilor, la cerere, vize dintre cele prevăzute la art. 20, în condiţiile şi pentru scopurile
prevăzute în Codul de vize sau în prezenta ordonanţă de urgenţă, după caz.
(la data 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(2)Ministerul Afacerilor Externe informează Comisia Europeană cu privire la înţelegerile de reprezentare încheiate în
temeiul art. 8 din Codul de vize.
(la data 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 28: Condiţii cu privire la valabilitatea documentelor de călătorie
(1) Documentul de călătorie în care urmează să fie aplicată viza trebuie să fi fost eliberat în ultimii 10 ani, iar
valabilitatea acestuia trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin 3 luni.
(la data 28-nov-2014 Art. 28, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 24. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(2) Pe cale de excepţie, pentru motive de urgenţă, cu caracter umanitar sau de interes naţional ori în virtutea unor
obligaţii internaţionale asumate de România, pot fi acordate vize şi străinilor care se află în posesia unor documente de
trecere a frontierei de stat, a căror valabilitate este mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), cu condiţia ca durata de
valabilitate a vizei să nu o depăşească pe cea a documentului.
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 28: Condiţii cu privire la valabilitatea documentelor de călătorie
(1)Condiţiile cu privire la valabilitatea documentului de călătorie pe care urmează să fie aplicată viza de tranzit
aeroportuar sau viza de scurtă şedere sunt cele prevăzute la art. 12 din Codul de vize.
(2)Condiţiile cu privire la valabilitatea documentului de călătorie prevăzute la art. 12 din Codul de vize se aplică şi
pentru documentele de călătorie în care urmează să fie aplicată viza de lungă şedere."
(la data 31-iul-2011 Art. 28 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 9. din Legea 157/2011 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, după articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28 1 , cu următorul cuprins:
"- Art. 28 1 : Condiţii cu privire la solicitarea vizei de tranzit aeroportuar şi a vizei de scurtă şedere
Condiţiile cu privire la depunerea cererilor pentru acordarea vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurtă şedere,
precum şi cele referitoare la admisibilitatea acestor cereri sunt cele prevăzute la art. 9 şi 10, respectiv la art. 19 din
Codul de vize."
(la data 31-iul-2011 Art. 28 din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. III, punctul 10. din Legea 157/2011 )

Art. 29: Condiţii cu privire la solicitarea vizei
(1) Cererea de acordare a vizei trebuie să fie însoţită de documentul de trecere a frontierei de stat, valabil potrivit art.
28, în care să poată fi aplicată viza, de documente care să justifice scopul şi condiţiile călătoriei, precum şi de dovada
că posedă mijloace de întreţinere pe timpul şederii în România şi pentru a părăsi teritoriul României.
(2) Pot fi acceptate ca dovadă a mijloacelor de întreţinere sumele de bani în valută convertibilă, cecuri de călătorie,
carnete de cec asupra unui cont în devize, cărţi de credit cu extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult două zile
înaintea solicitării vizei, sau orice alte mijloace care dovedesc existenţa resurselor financiare corespunzătoare.
(3) La depunerea cererii de acordare a vizei române, solicitantul este, de regulă, chemat la interviu.
(4) Cererea de acordare a vizei de intrare în România nu se preia, fiind considerată inadmisibilă, iar examinarea
dosarului de viză este oprită, în următoarele cazuri:
a) este depusă cu mai mult de 3 luni înainte de data preconizată a sosirii în România;
b) solicitantul nu prezintă formularul de cerere completat, semnat şi două fotografii conforme standardelor;
c) atunci când taxa de viză nu a fost plătită.
(la data 28-nov-2014 Art. 29, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 25. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(5) La solicitarea vizei de intrare în România străinii trebuie să se prezinte personal la autorităţile competente să
acorde viza.
(6) Pot face excepţie de la prevederile alin. (3) şi (5) personalităţile marcante ale vieţii sociale, culturale, politice sau
economice ori cazurile în care străinii trebuie să parcurgă o distanţă foarte mare pentru a se prezenta la misiunea
diplomatică sau la oficiul consular şi numai dacă nu există niciun dubiu cu privire la buna-credinţă a solicitantului, precum
şi în cazul unor grupuri organizate, când un organism recunoscut şi demn de încredere răspunde de buna-credinţă a
solicitanţilor.
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(la data 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

"- Art. 29: Condiţii cu privire la solicitarea vizei de lungă şedere
(la data 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(1)Cererea de acordare a vizei de lungă şedere trebuie să fie însoţită de documentul de trecere a frontierei de stat,
care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, potrivit art. 28 alin. (2), în care să poată fi aplicată viza, de documente care
să justifice scopul şi condiţiile călătoriei, precum şi de dovada că străinul posedă mijloace de întreţinere pe timpul şederii
în România şi pentru a părăsi teritoriul României.
(la data 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(2)Pot fi acceptate ca dovadă a mijloacelor de întreţinere sumele de bani în valută convertibilă, cecurile de călătorie,
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carnetele de cec asupra unui cont în devize, cărţile de credit cu extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult două
zile înaintea solicitării vizei de lungă şedere, sau orice alte mijloace care dovedesc existenţa resurselor financiare
corespunzătoare.
(la data 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

a)nu este depusă cu cel mult 3 luni înainte de data preconizată a sosirii în România;
(la data 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

b)solicitantul nu prezintă formularul de cerere completat, semnat şi două fotografii conforme standardelor;
c)atunci când taxa de viză nu a fost plătită.
(la data 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(5)La solicitarea vizei de lungă şedere, străinii trebuie să se prezinte personal la autorităţile competente să acorde
viza.
(la data 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(6)Pot face excepţie de la prevederile alin. (3) şi (5) personalităţile marcante ale vieţii sociale, culturale, politice sau
economice, străinii care trebuie să parcurgă o distanţă foarte mare pentru a se prezenta la misiunea diplomatică ori la
oficiul consular şi numai dacă nu există dubiu cu privire la buna-credinţă a solicitantului, precum şi grupurile organizate,
când un organism recunoscut şi demn de încredere răspunde de buna-credinţă a solicitanţilor.»
(la data 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(3)La depunerea cererii de acordare a vizei de lungă şedere, solicitantul este, de regulă, chemat la interviu.
(la data 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(4)Cererea de acordare a vizei de lungă şedere nu se preia, fiind considerată inadmisibilă, iar examinarea dosarului de
viză este oprită, în următoarele cazuri:
(la data 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 29 1 : Cooperarea cu prestatorii externi de servicii
(1) Prin excepţie de la art. 29 alin. (5), cererile de acordare a vizelor pot fi depuse şi prin intermediul prestatorilor
externi de servicii contractaţi de Ministerul Afacerilor Externe potrivit legii.
(2) Condiţiile şi modalităţile de cooperare cu prestatorii externi de servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor
externe.
(la data 16-mai-2018 Art. 29^1, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 652/2018 )

(3) Prestatorilor externi de servicii nu li se permite accesul la Sistemul naţional de informaţii privind vizele şi nu le pot fi
delegate atribuţii privind examinarea cererilor, efectuarea interviurilor cu solicitanţii de vize, decizia asupra cererilor,
tipărirea şi aplicarea colantelor de vize.
(4) Pe baza contractelor de cooperare încheiate cu Ministerul Afacerilor Externe, prestatorii externi de servicii pot
îndeplini, după caz, una sau mai multe dintre următoarele sarcini:
a) furnizarea de informaţii privind condiţiile de acordare a vizelor şi formularele pentru cererile de viză;
b) informarea solicitantului cu privire la documentele justificative solicitate, pe baza unei liste de control;
c) colectarea datelor, inclusiv, după caz, a elementelor biometrice de identificare şi a cererilor de acordare a vizelor,
precum şi transmiterea acestora, în condiţiile legii, către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României
competente;
d) perceperea taxelor de viză şi transferul acestora către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României
competente;
e) gestionarea programărilor pentru prezentarea în persoană la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României
competente;
f) depunerea şi ridicarea documentelor de călătorie la şi de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României şi
returnarea acestora solicitanţilor.
(5) Ministerul Afacerilor Externe urmăreşte ca taxele suplimentare de servicii percepute de prestatorii externi de servicii
să fie proporţionale cu cheltuielile suportate de aceştia pentru îndeplinirea sarcinilor care le-au fost încredinţate şi să nu
depăşească jumătate din cuantumul taxei aferente procesării unei cereri de viză.
(6) Cooperarea cu prestatorii externi de servicii nu exclude posibilitatea depunerii cererilor de acordare a vizei direct la
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
(7) În eventualitatea încetării cooperării cu un prestator extern de servicii, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României competente asigură continuitatea furnizării de servicii complete în materie de acordare a vizelor.
(la data 28-nov-2014 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 26. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, art. 29 1 se abrogă.
(la data 28-nov-2014 Art. 29^1 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 5. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 30: Organele competente să acorde viza română
(1) Viza română se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
(2) Lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul României este cea prevăzută în anexa
nr. I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină
viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie,
publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 81 din 21 martie 2001.
(3) Viza de scurtă şedere se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, astfel:
a) fără aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize, pentru străinii care provin din statele prevăzute în lista
menţionată la alin. (2), pentru care nu este necesară procedura invitaţiei;
b) cu aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize, pentru străinii care provin din statele menţionate în lista
prevăzută la art. 37 alin. (2), precum şi în cazul în care sunt necesare verificări suplimentare pentru soluţionarea
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cererilor depuse de străinii care provin din statele prevăzute în lista menţionată la alin. (2), pentru care nu este
necesară procedura invitaţiei.
(la data 28-nov-2014 Art. 30, alin. (3), litera B. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 27. din titlul II din Ordonanta 25/2014
)

(4) În vederea aprobării cererilor pentru acordarea vizelor de scurtă şedere, Centrul Naţional de Vize solicită avizul
Oficiului Român pentru Imigrări numai în cazurile stabilite prin protocol aprobat prin ordin comun al ministrului afacerilor
externe şi al ministrului internelor şi reformei administrative.
(la data 21-iun-2016 Art. 30, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Protocolul de Cooperare G5-2/730/2016 )
(la data 21-iun-2016 Art. 30, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Protocolul de Cooperare 2676303/2016 )

(5) Avizul Oficiului Român pentru Imigrări prevăzut la alin. (4) constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin.
(1) lit. a), e), g) şi h), art. 8 alin. (1) lit. b)-d), precum şi la art. 27 alin. (2) lit. c) şi e).
(la data 31-iul-2011 Art. 30, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 157/2011 )

(6) Oficiul Român pentru Imigrări emite avizul în termen de până la 7 zile lucrătoare de la data primirii solicitării
Centrului Naţional de Vize. în situaţii temeinic justificate, termenul poate fi prelungit cu până la 7 zile lucrătoare.
(7) Viza de lungă şedere se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, cu aprobarea
Centrului Naţional de Vize, numai după obţinerea avizului Oficiului Român pentru Imigrări.
(8) Avizul Oficiului Român pentru Imigrări prevăzut la alin. (7) constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin.
(1) lit. a), e), g) şi h), art. 8 alin. (1) lit. b)-d), art. 27 alin. (2) lit. c) şi e), precum şi a condiţiilor speciale pentru fiecare
tip de viză.
(la data 31-iul-2011 Art. 30, alin. (8) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 157/2011 )

(9) Oficiul Român pentru Imigrări emite avizul prevăzut la alin. (7) în termen de până la 30 de zile de la data primirii
solicitării Ministerului Afacerilor Externe. În cazuri temeinic justificate, când este necesară o examinare mai aprofundată
a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile.
(la data 31-iul-2011 Art. 30, alin. (9) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 157/2011 )

(10) Viza pentru străinii care sunt membri de familie ai cetăţenilor români şi viza de scurtă şedere pentru străinii
prevăzuţi la art. 16 alin. (4) din Codul de vize se acordă de misiunile diplomatice şi de oficiile consulare ale României,
fără plata taxelor.
(la data 28-nov-2014 Art. 30, alin. (10) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 28. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(11) În cazul în care misiunea diplomatică sau oficiul consular emitent identifică o eroare după ce autocolantul de viză
a fost aplicat în documentul de călătorie, autocolantul de viză se anulează barându-l cu o cruce cu cerneală neradiabilă
şi se aplică un alt autocolant de viză pe o pagină diferită.
(12) În scopul primirii cererilor de vize şi al eliberării vizelor, România poate încheia acorduri bilaterale de reprezentare,
cu oricare dintre statele Schengen. Aceste acorduri se încheie de Ministerul Afacerilor Externe în formă simplificată şi
vor menţiona durata şi aria de aplicabilitate, competenţele în materie de acceptare sau respingere a cererilor de vize,
precum şi modalităţile de încetare. România, în situaţia în care este stat reprezentat, va notifica Comisia Europeană cu
privire la acordurile încheiate, la momentul intrării în vigoare şi încetării acestora.
(la data 31-iul-2011 Art. 30, alin. (10) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 36. din Legea 157/2011 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

" - Art. 30: Autorităţile competente să acorde viza
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(1)Viza de tranzit aeroportuar şi viza de scurtă şedere se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României:
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

a)fără aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize, pentru străinii care provin din statele prevăzute în lista
menţionată la art. 27 alin. (3), pentru care nu este necesară procedura invitaţiei;
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

b)cu aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize, pentru străinii care provin din statele menţionate în lista
prevăzută la art. 37 alin. (2), precum şi în cazul în care sunt necesare verificări suplimentare pentru soluţionarea
cererilor depuse de străinii care provin din statele prevăzute în lista menţionată la art. 27 alin. (3), pentru care nu este
necesară procedura invitaţiei.
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(2)În vederea aprobării cererilor pentru acordarea vizelor de scurtă şedere, Centrul Naţional de Vize poate:
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(3)Avizul Inspectoratului General pentru Imigrări prevăzut la alin. (2) lit. a) constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la
art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) şi h) şi la art. 8 alin. (1) lit. b)-d).
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(4)Inspectoratul General pentru Imigrări emite avizul prevăzut la alin. (2) lit. a) în termen de până la 7 zile lucrătoare
de la data primirii solicitării Centrului Naţional de Vize. În situaţii temeinic justificate, termenul poate fi prelungit cu până
la 7 zile lucrătoare.
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(5)Viza de tranzit aeroportuar şi viza de scurtă şedere se acordă de către autorităţile competente ale altor state
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Schengen, potrivit înţelegerilor de reprezentare încheiate în temeiul art. 8 din Codul de vize.
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(6)Viza de scurtă şedere se acordă de către organele poliţiei de frontieră, la punctele de trecere a frontierei externe,
potrivit prevederilor art. 35 şi 36 din Codul de vize.
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

a)solicita avizul Inspectoratului General pentru Imigrări, în cazurile stabilite prin protocol, aprobat prin ordin al
ministrului afacerilor externe şi al ministrului afacerilor interne;
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(7)Viza de lungă şedere se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, cu aprobarea
Centrului Naţional de Vize, numai după obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări.
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

b)consulta autorităţile competente ale statelor membre, potrivit prevederilor art. 22 din Codul de vize.
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(8)Avizul Inspectoratului General pentru Imigrări prevăzut la alin. (7) constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.
6 alin. (1) lit. a), e), g) şi h), art. 8 alin. (1) lit. b)-d) şi la art. 27 alin. (4) lit. c) şi d), precum şi a condiţiilor speciale
pentru fiecare tip de viză de lungă şedere.
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(9)Inspectoratul General pentru Imigrări emite avizul prevăzut la alin. (7) în termen de până la 30 de zile de la data
primirii solicitării Ministerului Afacerilor Externe. În cazuri temeinic justificate, când este necesară o examinare mai
aprofundată a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile.
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(10)Viza pentru străinii care sunt membri de familie ai cetăţenilor români se acordă de misiunile diplomatice şi de
oficiile consulare ale României, fără plata taxelor.»
(la data 28-nov-2014 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 6. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 31: Soluţionarea cererilor de viză
(1) Cererile pentru acordarea vizei de lungă şedere se soluţionează în sensul acordării sau refuzului acordării vizei de
lungă şedere, în termen de până la 60 de zile de la data depunerii acestora, în urma verificării îndeplinirii condiţiilor
generale şi speciale stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Viza se eliberează de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României numai dacă la data eliberării vizei
mai sunt îndeplinite condiţiile ce au stat la baza aprobării acesteia.
(3) Decizia misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României prin care se refuză acordarea vizei se comunică
solicitantului, împreună cu motivele pe care aceasta se întemeiază.
(la data 03-sep-2016 Art. 31 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta 25/2016 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi vor avea următorul cuprins:
- Art. 31:Soluţionarea cererilor de viză
(1)Condiţiile în care se soluţionează cererile pentru acordarea vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurtă şedere
sunt cele prevăzute la art. 23 din Codul de vize.
(2)Cererile pentru acordarea vizei de lungă şedere se soluţionează în sensul acordării vizei de lungă şedere sau în
sensul refuzului acordării vizei de lungă şedere, în termen de până la 60 de zile de la data depunerii acestora, în urma
verificării îndeplinirii condiţiilor generale şi speciale stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(3)Atunci când rezultatele interviului, documentele prezentate şi circumstanţele personale ale străinilor care solicită
vize de lungă şedere indică neclarităţi, pentru soluţionarea cererilor pot fi solicitate şi alte documente decât cele
prevăzute la art. 41-49.
(4)Decizia autorităţilor române competente prin care se refuză acordarea vizei se comunică solicitantului, de către
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, împreună cu motivele pe care aceasta se întemeiază.
(5)Decizia autorităţilor române competente prin care se refuză acordarea vizei poate fi contestată în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 10-nov-2018 Art. 31 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. II din Legea 247/2018 )

*) Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului
Schengen, modificările introduse prin punctele 13 şi 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
(la data 10-nov-2018 Art. 31 din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018 )

*) Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului
Schengen, modificările introduse prin punctele 13 şi 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
(la data 10-nov-2018 Art. 31 din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018 )

Art. 32: Acordarea vizei de către organele poliţiei de frontieră
Organele poliţiei de frontieră aplică prevederile art. 35 şi 36 din Codul de vize pentru acordarea, cu titlu de excepţie, în
punctele de trecere a frontierei de stat, a vizelor de scurtă şedere şi a vizelor de tranzit.
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(la data 31-iul-2011 Art. 32 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 157/2011 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, articolul 32 se abrogă.
(la data 31-iul-2011 Art. 32 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 14. din Legea 157/2011 )

Art. 33: Anularea şi revocarea vizei
(1) Viza poate fi anulată sau revocată în străinătate de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României,
iar în ţară de către organele poliţiei de frontieră, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat sau cu ocazia
depistării persoanelor care au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat, ori de către Oficiul Român pentru
Imigrări, atunci când străinii se află pe teritoriul statului român. Punerea în executare a măsurii anulării sau revocării
vizei în ţară se face de către organele poliţiei de frontieră ori, după caz, ale Oficiului Român pentru Imigrări.
(la data 31-iul-2011 Art. 33, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 157/2011 )

(2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) pot lua măsura anulării vizei în următoarele situaţii:
a) se constată că la data solicitării vizei străinii nu îndeplineau condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) străinii au obţinut viza de intrare pe baza unor documente sau informaţii false;
c) străinii au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alţi străini ori au înlesnit transportul sau cazarea
acestora;
d) străinii au încălcat reglementările vamale ori au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat;
(la data 31-iul-2011 Art. 33, alin. (2), litera D. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 157/2011 )

e) străinii au intrat în România în perioada de interdicţie, dispusă anterior.
(la data 31-iul-2011 Art. 33, alin. (2), litera D. din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 40. din Legea 157/2011 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 33, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2)Autorităţile prevăzute la alin. (1) pot lua măsura anulării vizei de lungă şedere în următoarele situaţii:"
(la data 31-iul-2011 Art. 33, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 15. din Legea 157/2011 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2 1 ), cu următorul cuprins:
"(2 1 )Situaţiile în care autorităţile prevăzute la alin. (1) anulează sau revocă vizele de tranzit aeroportuar sau vizele de
scurtă şedere sunt cele prevăzute la art. 34 din Codul de vize."
(la data 31-iul-2011 Art. 33, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. III, punctul 16. din Legea 157/2011 )

*) Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului
Schengen, modificările introduse prin punctele 13 şi 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
(la data 10-nov-2018 Art. 33, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018 )

(3) Măsura revocării vizei poate fi dispusă de către autorităţile prevăzute la alin. (1) în următoarele situaţii:
a) străinii nu mai îndeplinesc condiţiile cerute la acordarea vizei;
b) nu se respectă scopul pentru care a fost acordată viza de intrare;
c) după acordarea vizei, împotriva străinilor a fost dispusă măsura interzicerii intrării în România sau au fost declaraţi
indezirabili.
(la data 31-iul-2011 Art. 33, alin. (3), litera C. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 157/2011 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 33, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3)Măsura revocării vizei de lungă şedere poate fi dispusă de către autorităţile prevăzute la alin. (1) în următoarele
situaţii:"
(la data 31-iul-2011 Art. 33, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 17. din Legea 157/2011 )

*) Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului
Schengen, modificările introduse prin punctele 13 şi 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
(la data 10-nov-2018 Art. 33, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018 )

(4) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a vizei se comunică străinului, în scris, împreună cu motivele care au
stat la baza acesteia, de către misiunea diplomatică sau de oficiul consular care a acordat viza, atunci când solicitantul
se află în străinătate, de către organele poliţiei de frontieră, atunci când acesta se află în punctul de trecere a frontierei
de stat, şi de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin decizia de returnare, atunci când cel în cauză se află în
România. De la data comunicării, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru
viitor.
(la data 28-nov-2014 Art. 33, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 29. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(4 1 ) (4 1 ) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare dispusă de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale
României ori, după caz, de organele poliţiei de frontieră poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia de anulare sau de revocare dispusă de
către Inspectoratul General pentru Imigrări poate fi contestată în condiţiile art. 85.
(la data 28-nov-2014 Art. 33, alin. (4^1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 29. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
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emise în acest sens, la articolul 33, alineatul (4 1 ) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(4 1 )Decizia de anulare sau, după caz, de revocare dispusă de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României
poate fi contestată la comisia prevăzută la art. 31 alin. (3). Decizia de anulare sau de revocare dispusă de organele
poliţiei de frontieră poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare. Decizia de anulare sau de revocare dispusă de Inspectoratul General pentru Imigrări poate fi
contestată în condiţiile art. 85.»
(la data 28-nov-2014 Art. 33, alin. (4^1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 7. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 33, după alineatul (4 1 ) se introduce un nou alineat, alineatul (4 2 ), cu următorul cuprins:
"(4 2 )Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurtă şedere se
comunică străinului de către autorităţile prevăzute la alin. (4), utilizându-se formularul prevăzut în anexa VI la Codul de
vize."
(la data 31-iul-2011 Art. 33, alin. (4^1) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 18. din Legea 157/2011 )

*) Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului
Schengen, modificările introduse prin punctele 13 şi 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
(la data 10-nov-2018 Art. 33, alin. (4^1) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018 )

(5) Dacă o viză este anulată sau revocată se aplică o ştampilă cu menţiunea "ANULAT" sau "REVOCAT", iar elementul
optic variabil al autocolantului de viză, elementul de securitate "efect de imagine latentă", precum şi termenul "viză" se
anulează prin haşurare.
(la data 31-iul-2011 Art. 33, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 157/2011 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 33, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5)Anularea sau revocarea vizelor de tranzit aeroportuar, a vizelor de scurtă şedere şi a vizelor de lungă şedere se
materializează pe colantul de viză prin realizarea operaţiunilor prevăzute la art. 34 alin. (5) din Codul de vize."
(la data 31-iul-2011 Art. 33, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 20. din Legea 157/2011 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 33, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5 1 ), cu următorul cuprins:
"(5 1 )În situaţia anulării sau revocării vizei emise de un alt stat Schengen, autoritatea care a dispus măsura comunică
acest lucru Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea informării statului emitent."
(la data 31-iul-2011 Art. 33, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. III, punctul 21. din Legea 157/2011 )

*) Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului
Schengen, modificările introduse prin punctele 13 şi 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
(la data 10-nov-2018 Art. 33, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018 )

(6) La controlul pentru trecerea frontierei de stat organele poliţiei de frontieră limitează perioada de valabilitate a vizei
în situaţia în care constată că străinul nu posedă mijloacele de întreţinere pentru întreaga perioadă de valabilitate a
acesteia. Limitarea vizei se materializează prin înscrierea pe viză a perioadei pentru care străinul are mijloace de
întreţinere, potrivit legii.
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 33, alineatul (6) se abrogă.
(la data 31-iul-2011 Art. 33, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 22. din Legea 157/2011 )

*) Conform art. III din Legea nr. 247/2018, de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului
Schengen, modificările introduse prin punctele 13 şi 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
(la data 10-nov-2018 Art. 33, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Legea 247/2018 )

(7) Dacă se constată o eroare pe o viză emisă care nu a fost încă aplicată în documentul de călătorie ori după ce viza
a fost aplicată în documentul de călătorie, aceasta va fi anulată din motive tehnice, conform procedurii prevăzute la
alin. (5), şi va fi eliberată o altă viză în baza aceleiaşi solicitări.
(la data 10-nov-2018 Art. 33, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 10. din Legea 247/2018 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, după articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33 1 , cu următorul cuprins:
" - Art. 33 1 : Prelungirea valabilităţii vizei de scurtă şedere sau a dreptului de şedere conferit străinului prin viză
(1)Durata valabilităţii şi/sau a dreptului de şedere stabilit prin viza de scurtă şedere eliberată de autorităţile române sau
de către un alt stat Schengen poate fi prelungită în condiţiile art. 33 din Codul de vize.
(2)Autoritatea naţională competentă să prelungească viza prevăzută la alin. (1), aplicată pe paşapoartele simple, este
Oficiul Român pentru Imigrări şi formaţiunile teritoriale ale acestuia, iar pentru cele aplicate pe paşapoartele de serviciu
sau diplomatice este Ministerul Afacerilor Externe."
(la data 31-iul-2011 Art. 33 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. III, punctul 23. din Legea 157/2011 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
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emise în acest sens, art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi vor avea următorul cuprins:
- Art. 33:Anularea şi revocarea vizei
(1)Viza poate fi anulată sau revocată în străinătate de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României,
iar în ţară, de către organele poliţiei de frontieră, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat sau cu ocazia
depistării persoanelor care au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat, ori de către Inspectoratul General
pentru Imigrări, atunci când străinii se află pe teritoriul statului român. Punerea în executare a măsurii anulării sau
revocării vizei în ţară se face de către organele poliţiei de frontieră ori, după caz, ale Inspectoratului General pentru
Imigrări.
(2)Autorităţile prevăzute la alin. (1) pot lua măsura anulării vizei de lungă şedere, în următoarele situaţii:
a)se constată că la data solicitării vizei străinii nu îndeplineau condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b)străinii au obţinut viza de intrare pe baza unor documente sau informaţii false;
c)străinii au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alţi străini ori au înlesnit transportul sau cazarea
acestora;
d)străinii au încălcat reglementările vamale ori au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat;
e)străinii au intrat în România în perioada de interdicţie, dispusă anterior.
(3)Situaţiile în care autorităţile prevăzute la alin. (1) anulează sau revocă vizele de tranzit aeroportuar sau vizele de
scurtă şedere sunt cele prevăzute la art. 34 din Codul de vize.
(4)Măsura revocării vizei poate fi dispusă de către autorităţile prevăzute la alin. (1) în următoarele situaţii:
a)străinii nu mai îndeplinesc condiţiile cerute la acordarea vizei;
b)nu se respectă scopul pentru care a fost acordată viza de intrare;
c)după acordarea vizei, împotriva străinilor a fost dispusă măsura interzicerii intrării în România sau au fost declaraţi
indezirabili;
d)la solicitarea titularului.
(5)Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a vizei se comunică străinului, în scris, împreună cu motivele care au
stat la baza acesteia, de către misiunea diplomatică sau de oficiul consular care a acordat viza, atunci când solicitantul
se află în străinătate, de către organele poliţiei de frontieră, atunci când acesta se află în punctul de trecere a frontierei
de stat, şi de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin decizia de returnare, atunci când cel în cauză se află în
România. De la data comunicării, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru
viitor.
(6)Decizia de anulare sau, după caz, de revocare dispusă de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României
şi de organele poliţiei de frontieră poate fi contestată în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare. Decizia de anulare sau de revocare dispusă de Inspectoratul General pentru Imigrări poate fi contestată în
condiţiile prevăzute la art. 85.
(7)Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurtă şedere se
comunică străinului de către autorităţile prevăzute la alin. (5), utilizându-se formularul prevăzut în anexa VI la Codul de
vize.
(8)Anularea sau revocarea vizelor de tranzit aeroportuar, a vizelor de scurtă şedere şi a vizelor de lungă şedere se
materializează pe colantul de viză prin realizarea operaţiunilor prevăzute la art. 34 alin. (5) din Codul de vize.
(9)În situaţia anulării sau revocării vizei emise de un alt stat Schengen, autoritatea care a dispus măsura comunică
acest lucru Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea informării statului emitent.
(10)Dacă se constată o eroare pe o viză emisă care nu a fost încă aplicată în documentul de călătorie ori după ce viza
a fost aplicată în documentul de călătorie, aceasta va fi anulată din motive tehnice, conform procedurii prevăzute la
alin. (8), şi va fi eliberată o altă viză în baza aceleiaşi solicitări.
(la data 10-nov-2018 Art. 33 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. II din Legea 247/2018 )

SE C Ţ IU NE A 4: C ondiţii speciale de acordare a vizelor de tranzit aeroportuar, de tranzit şi de scurtă
şedere
Art. 34: Condiţii de acordare a vizei de tranzit aeroportuar
(1) Viza de tranzit aeroportuar se acordă, în situaţiile prevăzute la art. 3 din Codul de vize, de către misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale României, cu aprobarea prealabilă a Departamentului consular din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe, în condiţiile existenţei vizei unui stat terţ care permite străinilor continuarea călătoriei.
Această viză se poate acorda în condiţiile prezentării biletului de avion valabil până la destinaţie şi permite străinilor
rămânerea în zona aeroportuară cel mult 5 zile.
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 34
(1)Viza de tranzit aeroportuar se acordă de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, cu aprobarea
prealabilă a Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în condiţiile stabilite de Codul de vize."
(la data 31-iul-2011 Art. 34, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. III, punctul 25. din Legea 157/2011 )

(2) Acest tip de viză nu este necesar în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (5) din Codul de vize.
(la data 31-iul-2011 Art. 34 din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 44. din Legea 157/2011 )

Art. 35: Condiţii de acordare a vizei de tranzit
(1) Viza de tranzit se acordă solicitanţilor în următoarele condiţii:
a) sunt în posesia vizei unui stat terţ şi, dacă este cazul, a unui stat limitrof României, care permite străinilor
continuarea călătoriei;
b) posedă bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau prezintă permisul de conducere, cartea verde şi documentele
de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto.
(2) Sunt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) însoţitorii conducătorilor auto, care călătoresc
împreună cu aceştia.
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
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emise în acest sens, articolul 35 se abrogă.
(la data 31-iul-2011 Art. 35 din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. III, punctul 26. din Legea 157/2011 )

Art. 36: Condiţii de acordare a vizelor de scurtă şedere
(1) În funcţie de scopul pentru care a fost solicitată viza de scurtă şedere^ este necesară îndeplinirea următoarelor
condiţii:
a) misiune - viza se acordă străinilor care fac dovada că au una dintre calităţile prevăzute la art. 23 alin. (4) lit. a) şi se
deplasează în România în virtutea acestor calităţi;
b) turism - viza se acordă străinilor, dacă prezintă:
(i)voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică şi itinerarul călătoriei;
(ii)bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare
ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
(iii)asigurare medicală;
(iv)dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro
ori echivalentul în valută convertibilă;
c) vizită - viza se acordă străinilor, dacă prezintă:
(i)bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare
ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
(ii)asigurare medicală;
(iii)invitaţie autentificată din partea persoanei vizitate, din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind
îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere
stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă, mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
(iv)dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro
ori echivalentul în valută convertibilă, dacă persoana vizitată nu asigură mijloacele de întreţinere;
(v)dovada asigurării condiţiilor de cazare, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de
proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului, dacă persoana vizitată nu asigură
cazarea;
d) afaceri - viza se acordă străinilor, dacă prezintă:
(i)bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare
ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
(ii)asigurare medicală;
(iii)invitaţie din partea unei societăţi comerciale sau autorităţi publice de a participa la întâlniri, conferinţe, târguri ori
congrese având legătură cu comerţul sau cu industria, din care să rezulte faptul că societatea comercială ori
autoritatea publică respectivă va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte
România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau prin alte documente care dovedesc
scopul călătoriei;
(iv)dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro
ori echivalentul în valută convertibilă;
(v)dovada asigurării condiţiilor de cazare;
e) transport - viza se acordă străinilor dacă prezintă:
(i)documente care să ateste profesia solicitantului, precum şi activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe durata şederii;
(ii)asigurare medicală;
(iii)permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport;
(iv)licenţă de transport şi licenţă de execuţie;
f) activităţi sportive - viza se acordă străinilor dacă prezintă:
(i)invitaţia organizatorilor, care să ateste asigurarea medicală şi a cazării;
(ii)lista oficială a delegaţiei sportive străine, cu specificarea calităţii fiecărui membru;
[textul din Art. 36, alin. (1), litera F. din capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 45. din
Legea 157/2011]
g) activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin
legilor române - viza se acordă străinilor dacă prezintă:
(i)documente emise de instituţiile la care urmează să se deplaseze pentru a justifica prezenţa în România;
(ii)bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare
ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
(iii)dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi ori echivalentul în valută convertibilă, pentru întreaga
perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.
(la data 31-iul-2011 Art. 36, alin. (1), litera G. din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 157/2011 )

(iv)asigurare medicală;
(v)dovada asigurării condiţiilor de cazare.
(2) Sunt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (ii), lit. c) pct. (i), lit. d) pct. (i) şi lit. g)
pct. (ii) însoţitorii conducătorilor auto care călătoresc împreună cu aceştia şi de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin.
(1) lit. b) pct. (iv) solicitanţii de vize care fac dovada achitării anticipate şi integrale a pachetelor de servicii turistice
privind cel puţin cazarea şi hrana.
(la data 28-nov-2014 Art. 36, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. 41, punctul 30. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(2 1 ) Străinii membri de familie ai cetăţenilor români, categorie de persoane în care sunt încadraţi soţul sau soţia
cetăţeanului român, descendenţii direcţi ai cetăţeanului român, în vârstă de cel mult 21 de ani, precum şi ascendenţii
direcţi ai cetăţeanului român sau ai soţului ori soţiei, care se află în întreţinerea sa, sunt exceptaţi de la îndeplinirea
condiţiilor stabilite la alin. (1) lit. c) pct. (iii)-(v), dacă prezintă următoarele documente:
a) paşaportul sau actul de identitate al cetăţeanului român, în original, însoţit de declaraţia cetăţeanului român privind
asigurarea condiţiilor de cazare sau invitaţie autentificată din partea cetăţeanului român în care se menţionează
asigurarea condiţiilor de cazare, însoţită de copia paşaportului sau actului de identitate al cetăţeanului român;
b) documente doveditoare ale căsătoriei cu cetăţeanul român, eliberate în conformitate cu legislaţia română, respectiv
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documente doveditoare ale legăturii de rudenie cu cetăţeanul român.
(la data 28-nov-2014 Art. 36, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 4 completat de Art. 41, punctul 31. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(3) Refuzul acordării vizei de scurtă şedere nu poate fi contestat.
(4) Atunci când rezultatele interviului, documentele prezentate şi circumstanţele personale ale solicitantului vizei indică
neclarităţi, pot fi solicitate şi alte documente decât cele prevăzute la alin. (1) sau (2 1 ).
(la data 28-nov-2014 Art. 36, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 4 completat de Art. 41, punctul 32. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 36: Documente necesare obţinerii vizei de scurtă şedere
În funcţie de scopul pentru care a fost solicitată viza de scurtă şedere, este necesară prezentarea de către străin a
unor documente justificative, în conformitate cu prevederile art. 14 şi ale anexei II din Codul de vize."
(la data 31-iul-2011 Art. 36 din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. III, punctul 27. din Legea 157/2011 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, titlul secţiunii a 4-a a capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- SECŢIUNEA 4: Condiţii speciale de acordare a vizelor de tranzit aeroportuar şi a vizelor de scurtă şedere"
(la data 31-iul-2011 capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. III, punctul 24. din Legea 157/2011 )

SECŢ IUNEA 5: Condiţii speciale de acordare a vizelor de scurtă şedere pe bază de invitaţie
Art. 37: Domeniul de aplicare
(1) Acordarea vizelor de scurtă şedere străinilor proveniţi din statele menţionate în lista prevăzută la art. 30 alin. (2)
pentru care este stabilită procedura invitaţiei se face potrivit prevederilor art. 27-29, cu respectarea condiţiilor speciale
din prezenta secţiune.
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1)Acordarea vizelor de scurtă şedere străinilor proveniţi din statele menţionate în lista prevăzută la art. 27 alin. (3),
pentru care este stabilită procedura invitaţiei, se face cu respectarea condiţiilor pentru acordarea acestora şi a
prevederilor speciale din prezenta secţiune."
(la data 31-iul-2011 Art. 37, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III, punctul 28. din Legea 157/2011 )

(2) Lista statelor pentru ai căror cetăţeni sunt aplicabile aceste prevederi se stabileşte de către Ministerul Afacerilor
Externe, cu avizul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
(la data 19-oct-2010 Art. 37, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1743/2010 )

Art. 38: Procedura invitaţiei
(1) Străinilor din categoria prevăzută la art. 37 alin. (1), posesori de paşapoarte simple, li se poate acorda viza de
scurtă şedere cu una sau mai multe călătorii, dacă prezintă misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare invitaţie scrisă din
partea unei persoane fizice sau juridice, din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul
în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, în
următoarele scopuri:
a) vizită - pot face invitaţii cetăţenii români, cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic
European, cetăţenii Confederaţiei Elveţiene sau străinii posesori ai unui document care atestă rezidenţa sau şederea pe
teritoriul României, cu prezentarea, după caz, a următoarelor documente:
(la data 31-iul-2011 Art. 38, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 47. din Legea 157/2011 )

(i)cartea de identitate sau paşaportul pentru cetăţenii români, cartea de identitate sau paşaportul şi certificatul de
înregistrare, cartea de rezidenţă sau cartea de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii
Europene şi ale Spaţiului Economic European şi pentru cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi pentru membrii de
familie ai acestora şi paşaportul şi permisul de şedere pentru străini, în original şi în copie;
(la data 31-iul-2011 Art. 38, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 48. din Legea 157/2011 )

(ii)dovada asigurării condiţiilor de cazare;
(iii)dovada posibilităţilor de asigurare a întreţinerii străinului în cuantum de cel puţin 30 euro/zi pentru întreaga perioadă
pentru care este invitat;
(iv)copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat, aparţinând străinului invitat;
(v)două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;
b) turism - pot face invitaţii, nominal pentru fiecare străin invitat, societăţile comerciale cu profil turistic, cu prezentarea
următoarelor documente:
(i)actele de înfiinţare ale persoanei juridice care face invitaţia;
(la data 31-iul-2011 Art. 38, alin. (1), litera B. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 157/2011 )

(ii)certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi, după caz, împuternicirea din partea
societăţii comerciale pentru persoana desemnată să invite în numele acesteia;
(la data 31-iul-2011 Art. 38, alin. (1), litera B. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 157/2011 )

(iii)cartea de identitate sau permisul de şedere, după caz, al persoanei împuternicite;
(iv)copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat;
(v)două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;
c) afaceri - pot face invitaţii, de regulă, pentru 3 persoane simultan, societăţile comerciale cu sediul în România. în
numele societăţilor comerciale pot invita numai persoanele care sunt desemnate, conform legii, să reprezinte
societatea^comercială ori sunt deţinătoare ale majorităţii capitalului social. în acest caz este necesară prezentarea
următoarelor documente:
(i)actele de înfiinţare ale persoanei juridice care face invitaţia;
(la data 31-iul-2011 Art. 38, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 157/2011 )
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(ii)certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi, după caz, împuternicirea din partea
societăţii comerciale pentru persoana desemnată să invite în numele acesteia;
(la data 31-iul-2011 Art. 38, alin. (1), litera C. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 157/2011 )

(iii)cartea de identitate sau permisul de şedere, după caz, al persoanei împuternicite;
(iv)copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat;
(v)două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;
(vi)dovada asigurării condiţiilor de cazare a străinului invitat pe perioada şederii în România.
(2) Invitaţiile se completează în două exemplare şi se depun la sediul formaţiunilor teritoriale ale Oficiului Român pentru
Imigrări, în vederea aprobării.
(3) Invitaţia se aprobă dacă străinul invitat îndeplineşte condiţiile legale de intrare în România, dacă nu prezintă risc de
migraţie ilegală sau risc la adresa securităţii naţionale şi dacă există suficiente garanţii că va părăsi teritoriul ţării la
expirarea vizei. Pentru străinii care provin din state cunoscute cu problematică teroristă activă se consultă autoritatea
naţională în domeniul combaterii terorismului.
(la data 28-nov-2014 Art. 38, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. 41, punctul 33. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(4) Soluţionarea cererilor de aprobare a invitaţiilor se face în termen de până la 45 de zile de la data depunerii. În
cazuri temeinic justificate, când este necesară o examinare mai aprofundată a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15
zile. Pentru străinii care urmează să vină în România în scop turistic, în grupuri organizate de minimum 20 de persoane,
la solicitarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
membre ale Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România, aprobarea invitaţiilor se face în termen de 30 de
zile de la data depunerii.
(la data 10-nov-2018 Art. 38, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 247/2018 )

(5) În cazul aprobării, un exemplar al invitaţiei va fi înmânat persoanei care invită, în scopul transmiterii către străinul
invitat în vederea prezentării în original la misiunea diplomatică sau la oficiul consular unde solicită acordarea vizei
române.
(6) Străinul poate solicita acordarea vizei în termen de 30 de zile de la aprobarea invitaţiei.
(7) Nu se aprobă o nouă invitaţie depusă de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, dacă una dintre persoanele
invitate anterior de acesta nu a părăsit teritoriul ţării în termenul de valabilitate al vizei.
(8) Vizele se acordă cu un drept de şedere de până la 90 de zile, în funcţie de perioada pentru care străinul este invitat.
Art. 39: Forma şi conţinutul invitaţiei
(1) Forma, conţinutul şi elementele de siguranţă ale invitaţiei prevăzute de prezenta secţiune se stabilesc de către
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative va asigura, prin Oficiul Român pentru Imigrări, confecţionarea formularelor.
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1)Forma, conţinutul şi elementele de siguranţă ale formularului invitaţiei prevăzute de prezenta secţiune se stabilesc
de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, cu respectarea prevederilor art.
14 alin. (4) din Codul de vize. Ministerul Administraţiei şi Internelor comunică Comisiei Europene modelul formularului şi
asigură, prin Oficiul Român pentru Imigrări, confecţionarea acestuia."
(la data 31-iul-2011 Art. 39, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III, punctul 29. din Legea 157/2011 )

(2) Costul formularelor se suportă de către persoanele fizice sau juridice care invită.
Art. 40: Excepţii de la procedura invitaţiei
(1) Centrul Naţional de Vize poate aproba acordarea vizelor, cu avizul prealabil al Oficiului Român pentru Imigrări, fără
îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta secţiune, pentru următoarele categorii de străini:
a) străinul minor al cărui părinte este beneficiar al statutului de refugiat sau are protecţie subsidiară ori se află în
posesia unui permis de şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării
vizei de intrare;
(la data 31-iul-2011 Art. 40, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 157/2011 )

b) soţul/soţia şi părinţii străinului beneficiar al statutului de refugiat sau care are protecţie subsidiară ori care se află în
posesia unui permis de şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării
vizei de intrare;
(la data 31-iul-2011 Art. 40, alin. (1), litera B. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 157/2011 )

c) străinul major al cărui părinte este cetăţean român;
d) străinul, părinte al unui cetăţean român.
(2) Centrul Naţional de Vize poate aproba acordarea vizei, fără avizul Oficiului Român pentru Imigrări şi fără îndeplinirea
condiţiilor prevăzute în prezenta secţiune, pentru următoarele categorii de străini:
a) străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;
b) străinii copii minori ai cetăţenilor români;
c) străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen, fără ca valabilitatea vizei să depăşească valabilitatea
permisului de şedere;
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 40 alineatul (2), litera c) se abrogă.
(la data 31-iul-2011 Art. 40, alin. (2), litera C. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III, punctul 30. din Legea 157/2011 )

d) străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în state pentru ai căror cetăţeni nu există obligativitatea vizei de
intrare în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen;
e) străinii care au aplicate în documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale Uniunii Europene,
Spaţiului Economic European, ale statelor părţi la Acordul Schengen sau ale statelor pentru ai căror cetăţeni nu există
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obligativitatea vizei de intrare în aceste state. Viza română nu poate depăşi valabilitatea acestei vize;
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 40 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e)străinii care au aplicate în documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale Uniunii Europene,
ale Spaţiului Economic European, ale statelor părţi la Acordul Schengen sau ale statelor pentru ai căror cetăţeni nu
există obligativitatea vizei de intrare în aceste state."
(la data 31-iul-2011 Art. 40, alin. (2), litera E. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. III, punctul 31. din Legea 157/2011 )

f) străinii care urmează să vină în România în scop de afaceri, la solicitarea autorităţilor administrative, precum şi a
societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt înscrise
pe listele contribuabililor la bugetul de stat, stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
publicat în Monitorul Oficial al României, şi care îşi asumă, printr-o scrisoare de garanţie adresată în original Centrului
Naţional de Vize, obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de executare a măsurilor
de îndepărtare;
(la data 28-nov-2014 Art. 40, alin. (2), litera F. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. 41, punctul 34. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

g) străinii care urmează să vină în România în scop de vizită, la solicitarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare
străine acreditate în România;
h) străinii pentru care s-a solicitat acordarea vizei, în scris, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, din partea
autorităţilor publice centrale ori a camerelor de comerţ străine;
i) persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei la Centrul Naţional de Vize din partea următoarelor instituţii din
România: Administraţia Prezidenţială, Parlamentul, Guvernul şi alte autorităţi publice centrale şi locale, Camera de
Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, precum şi cele teritoriale şi a prefecturilor, care îşi asuma
obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de executare a măsurilor de îndepărtare,
printr-o scrisoare de garanţie transmisă în original;
(la data 28-nov-2014 Art. 40, alin. (2), litera I. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. 41, punctul 34. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

j) şoferii de TIR;
k) personalităţile din diaspora românească şi descendenţii acestora.
l) părinţii elevilor sau studenţilor străini, acceptaţi la studii în România, care sosesc în vederea primei instalări a
acestora, sub rezerva prezentării unui document apostilat sau, după caz, supralegalizat, eliberat de autorităţile din
statul de origine care să ateste legătura de rudenie.
(la data 31-iul-2011 Art. 40, alin. (2), litera K. din capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 53. din Legea 157/2011 )

m) străinii care urmează să vină în România la solicitarea unei persoane juridice de interes public, care funcţionează în
mod legal şi care îşi asumă obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de executare
a măsurilor de îndepărtare, printr-o scrisoare de garanţie adresată în original Centrului Naţional de Vize.
(la data 28-nov-2014 Art. 40, alin. (2), litera L. din capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. 41, punctul 35. din titlul II din Ordonanta 25/2014
)

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3)Vizele acordate de autorităţile române străinilor prevăzuţi la alin. (2) lit. d) şi e) nu pot depăşi valabilitatea vizelor
aplicate în documentele acestora sau valabilitatea permiselor de şedere ai căror titulari sunt."
(la data 31-iul-2011 Art. 40, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. III, punctul 32. din Legea 157/2011 )

SECŢ IUNEA 6: Condiţii speciale de acordare a vizei de lungă şedere
Art. 41: Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi economice
(1) Viza de lungă şedere pentru activităţi economice se acordă străinilor care urmează să desfăşoare pe teritoriul
României activităţi economice organizate şi reglementate prin legi speciale şi care prezintă următoarele documente:
a) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legea specială;
b) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.
(2) Străinilor li se aplică în mod corespunzător prevederile legislaţiei speciale privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.
(la data 28-nov-2014 Art. 41 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 41, punctul 36. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 42: Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale
Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale se acordă străinilor care urmează să exercite pe
teritoriul României profesii liberale reglementate prin legi speciale, cu prezentarea următoarelor documente:
a) dovada îndeplinirii condiţiilor legale de exercitare a profesiilor respective;
b) dovada faptului că în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care intenţionează să o desfăşoare în
România;
c) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;
d) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.
(la data 28-nov-2014 Art. 42 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 41, punctul 37. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 43: Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale
(1) Acest tip de viză se acordă, pe baza avizului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor
Străine, străinilor care sunt acţionari ori asociaţi, cu atribuţii de conducere sau de administrare, ai unor societăţi
comerciale, persoane juridice române, care urmează să realizeze o investiţie, în condiţiile prezentului articol.
(2) Avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine se acordă străinilor prevăzuţi la alin.
(1) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) prezintă un plan de afaceri care va cuprinde date referitoare la: identificarea firmei, obiectul de activitate al acesteia,
obiectul şi valoarea investiţiei, numărul estimat de locuri noi de muncă şi etapele de creare a acestora, etapele derulării
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procesului de investiţie şi sumele aferente acestora, locaţia investiţiei, durata investiţiei şi amortizării acesteia, proiecţia
activităţii financiare pe o perioadă de minimum 3 ani;
b) fac dovada, printr-un singur extras de cont eliberat de o bancă din România pe numele persoanei fizice cetăţean
străin, solicitant al avizului, că dispun de fondurile necesare desfăşurării activităţii, în valoare de cel puţin 100.000 euro,
pentru străinii asociaţi într-o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 150.000 euro, pentru străinii acţionari într-o
societate pe acţiuni;
c) vor realiza, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, o investiţie potrivit planului de afaceri
prevăzut la lit. a), aducând un aport de capital sau tehnologie în valoare de minimum 100.000 euro pentru o societate
cu răspundere limitată şi de cel puţin 150.000 euro pentru o societate pe acţiuni;
d) prin activitatea pe care o presupune investiţia propusă, aceasta va crea, în maximum 12 luni de la data obţinerii
permisului de şedere, cel puţin 10 noi locuri de muncă pentru o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 15 noi locuri
de muncă pentru o societate pe acţiuni.
(3) În cazul societăţilor cu 2 sau mai mulţi asociaţi ori acţionari, care solicită acordarea avizului, condiţiile prevăzute la
alin. (2) vor trebui analizate pentru fiecare solicitant în mod separat, valoarea investiţiei ce urmează a fi realizată şi
numărul locurilor de muncă ce urmează a fi create majorându-se în mod corespunzător, în funcţie de numărul
solicitanţilor de aviz.
(4) Străinii care au mai obţinut anterior un aviz din partea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine sau a Centrului
Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine pot solicita eliberarea unui alt aviz, în condiţiile prezentului
articol, în următoarele situaţii:
a) dovedesc imposibilitatea obiectivă de realizare a planului de afaceri anterior;
b) dovedesc că au realizat planul de afaceri anterior.
(5) Solicitarea de viză va fi însoţită de următoarele documente:
a) avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine;
b) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică;
c) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;
d) dovada asigurării condiţiilor de cazare.
(6) Cererea însoţită de documentele prevăzute la alin. (5) se depune la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare
ale României şi se transmite, prin intermediul Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe,
Oficiului Român pentru Imigrări, pentru avizare conform competenţelor.
(7) Avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine este valabil 6 luni de la data emiterii şi
are drept scop constatarea îndeplinirii condiţiilor tehnice, de utilitate şi fezabilitate economică a investiţiei ce urmează a
fi implementată de către cetăţeanul străin.
(la data 31-iul-2011 Art. 43 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 54. din Legea 157/2011 )

Art. 44: Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă
(1) Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă străinilor în scopul încadrării în muncă pe teritoriul
României la un angajator.
(2) Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) copia avizului de angajare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe
teritoriul României sau, după caz, documente prin care să se facă dovada că solicitantul se încadrează în categoriile
prevăzute la alin. (3);
b) dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga
perioadă înscrisă în viză;
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu
ori de reşedinţă;
d) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.
(2 1 ) Solicitarea de viză depusă în baza unui aviz de angajare pentru lucrători sezonieri, în cuprinsul căruia nu se
menţionează că angajatorul asigură cazarea solicitantului, trebuie să fie însoţită, suplimentar faţă de documentele
prevăzute la alin. (2), de dovada asigurării condiţiilor de cazare de natură să îi asigure un nivel de trai adecvat pentru
toată durata şederii preconizate, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate ori de
închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului sau a unei declaraţii autentificate privind asigurarea
condiţiilor de cazare adecvată pentru solicitant, dată de titularul unui drept de proprietate sau de folosinţă a unei
locuinţe de pe teritoriul României.
(la data 03-sep-2016 Art. 44, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta 25/2016 )

(3) Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă fără prezentarea copiei avizului de angajare străinilor din
următoarele categorii:
a) străinilor al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state;
b) străinilor care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice în instituţii
de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale, şi personalul cu calificare
specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii
de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;
c) străinilor care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi solicitate de ministere ori de alte organe ale
administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;
d) străinilor care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei
companii care are sediul în străinătate, iar la data solicitării nu sunt asociaţi, acţionari sau administratori la o persoană
juridică română şi, la filiala, reprezentanţa sau sucursala respectivă, nu mai există un alt străin care beneficiază de un
drept de şedere în acest scop.
e) cetăţenilor din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract
individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic.
(la data 13-sep-2020 Art. 44, alin. (3), litera D. din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I din Legea 200/2020 )

(4) Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 60 de zile de la data obţinerii
avizului de angajare de către angajator. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, în termen de 10 zile de la data
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depunerii cererii de eliberare a vizei, fără a mai fi necesară obţinerea avizului prevăzut la art. 30 alin. (7).
(5) Pentru străinii prevăzuţi la alin. (3) este necesară obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări,
prevăzut la art. 30 alin. (7).
(6) Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă atestă şi dreptul de muncă al străinului pe teritoriul României.
(la data 28-nov-2014 Art. 44 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 41, punctul 38. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(7) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 24 alin. (1), în cazul străinilor care prezintă un aviz de angajare pentru lucrători
sezonieri, viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă pe o perioadă egală cu durata preconizată a
contractului plus 5 zile, fără a depăşi 90 de zile.
(8) La rubrica «observaţii» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă şedere în scop de muncă se înscrie tipul de
lucrător conform avizului de angajare prezentat.
(9) Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în calitate de lucrător sezonier este însoţită de o informare scrisă,
redactată în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, în cuprinsul căreia sunt prezentate informaţii despre drepturile
şi obligaţiile care revin străinului titular al vizei, inclusiv procedurile referitoare la reclamaţii.
(la data 03-sep-2016 Art. 44, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta 25/2016 )

Art. 44 1 : Viza de lungă şedere pentru detaşare
(1) Viza de lungă şedere pentru detaşare se acordă străinilor în scopul desfăşurării de activităţi lucrative pe teritoriul
României la un beneficiar al prestării de servicii.
(2) Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) copia avizului de detaşare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe
teritoriul României;
b) dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga
perioadă înscrisă în viză;
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu
ori de reşedinţă;
d) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.
(3) Viza de lungă şedere pentru detaşare se acordă fără prezentarea copiei avizului de detaşare străinilor din
următoarele categorii:
a) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului
Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din
acel stat;
b) străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter
temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale, şi
personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară
activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;
c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte
organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome.
(4) Solicitarea de viză prevăzută la alin. (3) trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) copia contractului individual de muncă, înregistrat la autorităţile competente din statul membru respectiv, tradus şi
legalizat;
b) permisul de şedere valabil eliberat de statul în care îşi are sediul angajatorul, în original şi în copie;
c) copia actului de detaşare, tradus şi legalizat;
d) dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga
perioadă înscrisă în viză;
e) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu
sau de reşedinţă;
f) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.
(5) Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru detaşare în termen de 60 de zile de la data obţinerii avizului de
detaşare de către beneficiarul prestării de servicii. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, în termen de 10 zile de la
data depunerii cererii de eliberare a vizei, fără a mai fi necesară obţinerea avizului prevăzut la art. 30 alin. (7).
(6) Pentru străinii prevăzuţi la alin. (3) este necesară obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări,
prevăzut la art. 30 alin. (7).
(7) Viza de lungă şedere pentru detaşare atestă şi dreptul de muncă al străinului pe teritoriul României.
(la data 28-nov-2014 Art. 44^1 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 41, punctul 39. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 45: Viza de lungă şedere pentru studii
(1) Viza de lungă şedere pentru studii poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României
în calitate de student, stagiar, elev sau care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educaţional.
(2) Solicitarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) în cazul studenţilor:
(i)dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale, din care să rezulte că va urma o formă de
învăţământ cu frecvenţă, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particulară, acreditată ori autorizată
provizoriu potrivit legii;
(ii)dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii;
(iii)dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată,
lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
(iv)certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică;
(v)asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei;
(vi)încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este
minor;
(vii)dovada cunoaşterii limbii în care se va desfăşura programul de studii pe care îl va urma, cu excepţia anului
pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini;
b) în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educaţional:
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(i)dovada acceptării la studii eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale, din care să rezulte că va urma o formă de
învăţământ cu frecvenţă;
(ii)dovada participării într-un program de schimb de elevi sau proiect educaţional, realizat de o organizaţie constituită
în condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop;
(iii)dovada din partea organizaţiei care realizează schimbul de elevi sau proiectul educaţional, din care să rezulte că
aceasta va asigura mijloacele de întreţinere, inclusiv cheltuielile de şcolarizare, precum şi eventualele costuri privind
executarea măsurilor de îndepărtare;
(iv)asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei;
(v)dovada privind asigurarea cazării la o familie selectată de către organizaţia care realizează schimbul de elevi sau
proiectul educaţional şi care deţine un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie din România sau într-o unitate
specială de cazare selecţionată de către organizaţia care realizează schimbul de elevi sau proiectul educaţional;
(vi)încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este
minor;
c) în cazul stagiarilor care participă la un program de formare profesională neremunerată:
(i)acord de formare profesională;
(ii)angajament scris al entităţii-gazdă în sensul că, în cazul în care un stagiar rămâne în mod ilegal pe teritoriul
României, entitatea respectivă răspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru şederea şi
îndepărtarea stagiarului respectiv;
(iii)dovada deţinerii unei diplome de absolvire a învăţământului superior în ultimii doi ani care precedă data cererii sau
dovada participării la un ciclu de studii care conduce la obţinerea unei astfel de diplome;
(iv)dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
(v)dovada asigurării condiţiilor de cazare.
(3) Acordul de formare profesională prevăzut la alin. (2) lit. c) pct. (i) cuprinde cel puţin următoarele elemente:
(i)o descriere a programului de formare profesională, inclusiv obiectivul educaţional sau componentele de învăţare ale
acestuia;
(ii)durata stagiului;
(iii)condiţiile de plasare şi de monitorizare ale stagiului;
(iv)orarul stagiului;
(v)raporturile juridice dintre stagiar şi entitatea-gazdă.
(4) Străinii care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educaţional trebuie să aibă vârsta cuprinsă între
13 şi 19 ani.
(5) Străinii bursieri ai statului român nu sunt obligaţi să prezinte documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. (ii) şi (iii),
iar cei de origine română nu sunt obligaţi să prezinte documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. (iii).
(6) Viza prevăzută la alin. (1) se acordă şi străinilor acceptaţi la studii în baza tratatelor internaţionale la care România
este parte.
(7) La rubrica «observaţii» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă şedere pentru studii se înscrie, după caz,
menţiunea «student», «elev» sau «stagiar».
(la data 10-nov-2018 Art. 45 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 247/2018 )

Art. 46: Viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei
(1) Sponsorul posesor al unui permis de şedere temporară valabil un an, al unei Cărţi albastre a UE, al unui permis
ICT, al unui permis «mobile ICT», al unui permis de şedere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al
protecţiei subsidiare poate solicita reîntregirea familiei pentru:
(la data 03-sep-2016 Art. 46, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 6. din Ordonanta 25/2016 )

a) soţ/soţie;
b) copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului şi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi;
c) copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului, inclusiv cei adoptaţi, aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora sponsorul
exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul
celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor;
d) copiii minori necăsătoriţi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora soţul/soţia
exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul
celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor.
(la data 31-iul-2011 Art. 46, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 58. din Legea 157/2011 )

(2) Oficiul Român pentru Imigrări poate aproba, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, reîntregirea familiei şi
pentru următoarele categorii:
a) rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale soţului/soţiei, în cazul în care nu se pot întreţine singure
şi nu se bucură de un sprijin familial adecvat în ţara de origine;
b) copiii adulţi necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din
motive medicale.
(3) Minorii neînsoţiţi, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, pot solicita reîntregirea familiei
pentru:
a) rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal; ori
b) atunci când aceştia nu există sau nu pot fi identificaţi, orice altă rudă a acestuia.
(4) [textul din Art. 46, alin. (4) din capitolul III, sectiunea 6 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 59. din
Legea 157/2011]
(5) [textul din Art. 46, alin. (5) din capitolul III, sectiunea 6 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 59. din
Legea 157/2011]
(6) Străinii prevăzuţi la alin. (1), titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică
şi străinii posesori ai Cărţii albastre a UE, ai unui permis ICT sau ai unui permis «mobile ICT» pot solicita reîntregirea
familiei chiar dacă valabilitatea permisului de şedere temporară este mai mică de un an.
(la data 03-sep-2016 Art. 46, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 6. din Ordonanta 25/2016 )
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(7) Cererea-tip se depune la formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări pe a cărei rază solicitantul
locuieşte în mod legal şi va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de căsătorie sau, după caz, dovada legăturii de rudenie;
b) declaraţia solicitantului, în formă autentică, din care să reiasă că membrii de familie vor locui împreună cu acesta;
c) copia documentului care atestă dreptul de şedere pe teritoriul României;
d) dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit pentru o locuinţă considerată normală pentru o familie similară în
România;
(la data 31-iul-2011 Art. 46, alin. (7), litera D. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 61. din Legea 157/2011 )

e) dovada mijloacelor de întreţinere;
f) dovada asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului;
(la data 31-iul-2011 Art. 46, alin. (7), litera F. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 61. din Legea 157/2011 )

g) declaraţia scrisă a persoanei care deţine împreună cu sponsorul custodia comună a copilului minor pentru care se
solicită reîntregirea familiei, din care să rezulte consimţământul ca acesta să locuiască împreună cu sponsorul pe
teritoriul României;
h) copia documentului de călătorie al membrului de familie pentru care se solicită reîntregirea familiei.
(la data 31-iul-2011 Art. 46, alin. (7), litera F. din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 62. din Legea 157/2011 )

(8) În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei ori legătura de rudenie, Oficiul Român pentru Imigrări
poate solicita şi alte dovezi pentru stabilirea acestora.
(la data 31-iul-2011 Art. 46, alin. (8) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 63. din Legea 157/2011 )

(9) Cererea se aprobă în cazul îndeplinirii următoarelor condiţii:
a) să nu existe o stare de bigamie sau de poligamie;
b) solicitantul să deţină un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie similară din România;
c) solicitantul să posede mijloace de întreţinere, pe lângă cele necesare pentru propria întreţinere potrivit legii, în
cuantum corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru fiecare membru de familie;
(la data 10-nov-2018 Art. 46, alin. (9), litera C. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 247/2018 )

d) persoana pentru care se solicită reîntregirea familiei îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e) şi h).
(la data 31-iul-2011 Art. 46, alin. (9), litera C. din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 64. din Legea 157/2011 )

(10) Pentru beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, care solicită reîntregirea familiei, nu este
obligatorie prezentarea documentelor prevăzute la alin. (7) lit. d)-f) şi nici îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (9)
lit. b) şi c).
(11) Cererea va fi soluţionată în termen de maximum 3 luni de la data depunerii.
(12) Aprobarea cererii se comunică în scris solicitantului, în vederea transmiterii acesteia membrilor de familie
interesaţi, care o prezintă la misiunea diplomatică sau la oficiul consular în termen de 60 de zile de la data emiterii,
odată cu cererea de acordare a vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.
(la data 31-iul-2011 Art. 46, alin. (12) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 65. din Legea 157/2011 )

(13) în cazul respingerii cererii, motivele vor fi comunicate străinului în scris.
(14) Viza se eliberează de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care membrii de
familie îşi au reşedinţa sau domiciliul.
(15) Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) comunicarea Oficiului Român pentru Imigrări, prevăzută la alin. (12);
b) dovada asigurării medicale pe perioada valabilităţii vizei;
c) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu
sau de reşedinţă a străinului.
(16) Pot solicita viză pentru reîntregirea familiei şi următoarele categorii de persoane:
a) străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;
b) străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi
în continuare parteneri;
c) copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care:
(i)nu au împlinit vârsta de 21 de ani;
(ii)se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 de ani;
(iii)deşi sunt adulţi, aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
(la data 28-nov-2014 Art. 46, alin. (16), litera C. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 41, punctul 40. din titlul II din Ordonanta 25/2014
)

d) rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia.
e) străinul părinte al cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreţinerea sa sau că
există obligaţia plăţii pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate;
f) străinii, membrii de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat
membru în această calitate.
(la data 31-iul-2011 Art. 46, alin. (16), litera D. din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 66. din Legea 157/2011 )

(17) Solicitarea de viză depusă de persoanele prevăzute la alin. (16) lit. a)-e) va fi însoţită de certificatul de căsătorie
eliberat de autorităţile române sau transcris în condiţiile legii ori, după caz, de dovada existenţei legăturii de rudenie sau
a calităţii de partener.
(la data 31-iul-2011 Art. 46, alin. (17) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 67. din Legea 157/2011 )

(17 1 ) Solicitarea de viză depusă de persoanele prevăzute la alin. (16) lit. f) va fi însoţită de documente care să ateste
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că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru, în calitate de membru de familie al cetăţeanului român.
(la data 31-iul-2011 Art. 46, alin. (17) din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 68. din Legea 157/2011 )

(18) Adopţia trebuie să fie dispusă printr-o decizie a unei autorităţi române competente, în condiţiile legii, sau printr-o
decizie a unei autorităţi a altui stat, care produce efecte juridice pe teritoriul României.
(19) Acordarea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei poate fi refuzată atunci când solicitarea se întemeiază
pe o căsătorie de convenienţă constatată anterior, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sau când se constată
existenţa unei stări de bigamie sau poligamie.
(la data 31-iul-2011 Art. 46, alin. (19) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 69. din Legea 157/2011 )

Art. 47: Viza de lungă şedere pentru activităţi religioase
Viza de lungă şedere pentru activităţi religioase se acordă străinilor, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul, în următoarele condiţii:
a) existenţa avizului Secretariatului de Stat pentru Culte. Avizul se acordă străinilor care desfăşoară activităţi similare în
ţara de origine sau de reşedinţă, după consultarea autorităţii naţionale în domeniul combaterii terorismului;
(la data 28-nov-2014 Art. 47, litera A. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. 41, punctul 41. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

b) dovada calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţate în România;
c) dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere, la nivelul a 3 salarii medii pe economia naţională;
d) dovada asigurării medicale şi că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică;
e) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau a altui document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile
din ţara de origine a străinului.
(la data 31-iul-2011 Art. 47 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 70. din Legea 157/2011 )

Art. 48: Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică
(1) Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică se acordă străinilor în baza avizului
Ministerului Cercetării şi Inovării şi al Inspectoratului General pentru Imigrări.
(2) Avizul Ministerului Cercetării şi Inovării se eliberează la solicitarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, cu
îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) unităţile de cercetare-dezvoltare să fie atestate în condiţiile legii;
b) să existe un acord de primire între unităţile prevăzute la lit. a) şi cercetătorul care a fost acceptat să desfăşoare
activităţi în cadrul unui proiect de cercetare ştiinţifică. Forma şi condiţiile în care se încheie acordul de primire vor fi
stabilite prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.
(3) Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) acordul de primire avizat de Ministerul Cercetării şi Inovării;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu
sau de reşedinţă;
c) asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilităţii vizei.
(4) Acordul de primire conţine cel puţin următoarele elemente:
a) titlul sau scopul activităţii de cercetare sau al domeniului de cercetare;
b) angajamentul străinului că va face eforturi pentru finalizarea activităţii de cercetare;
c) angajamentul unei unităţi de cercetare-dezvoltare privind primirea străinului în scopul finalizării activităţii de
cercetare;
d) data de început şi data de sfârşit sau durata estimată a activităţii de cercetare;
e) informaţii privind intenţiile de mobilitate în alte state membre, în cazul în care mobilitatea este cunoscută la
momentul depunerii cererii;
f) o menţiune privind încetarea în mod automat a acordului de primire, în cazul în care străinul nu este admis sau în
cazul în care raportul juridic dintre cercetător şi unitatea de cercetare-dezvoltare încetează.
(5) La rubrica «observaţii» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de
cercetare ştiinţifică se înscrie menţiunea «cercetător».
(la data 10-nov-2018 Art. 48 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 247/2018 )

Art. 49: Viza de lungă şedere pentru alte scopuri
(1) Viza de lungă şedere pentru alte scopuri se acordă, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul, următoarelor categorii de străini:
a)
[textul din Art. 49, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 6 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 71. din
Legea 157/2011]
b) [textul din Art. 49, alin. (1), litera B. din capitolul III, sectiunea 6 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 71.
din Legea 157/2011]
c) celor desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ
următoarele condiţii:
(i)au calitatea de administrator;
(ii)la data solicitării nu sunt asociaţi sau acţionari la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română
şi nu au avut aceste calităţi în ultimii 2 ani;
(iii)la societatea comercială în cauză nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop;
(iv)societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro;
d) celor care solicită intrarea pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unui furnizor
de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat autorizate în condiţiile legii
să desfăşoare astfel de activităţi, dacă fac dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
(i)au încheiat un contract de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire în cadrul unui furnizor
de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat autorizate în condiţiile legii
să desfăşoare astfel de activităţi;
(ii)dispun de mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul mediu brut pe economie lunar pentru întreaga
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perioadă înscrisă în viză;
(iii)au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este
minor.
(la data 31-iul-2011 Art. 49, alin. (1), litera D. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 72. din Legea 157/2011 )

e) celor care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod
cumulativ următoarele condiţii:
(i)au încheiat un contract de voluntariat cu o entitate-gazdă, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la
activitatea pe care urmează să o desfăşoare, condiţiile în care sunt monitorizaţi în îndeplinirea sarcinilor, orele de lucru,
precum şi, după caz, formarea profesională la care participă străinul, necesară îndeplinirii serviciului de voluntariat;
(la data 10-nov-2018 Art. 49, alin. (1), litera E. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 247/2018 )

(ii)entitatea-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de
valabilitate a vizei, cheltuielile şi/sau banii de buzunar, precum şi eventualele costuri privind executarea măsurilor de
îndepărtare;
(la data 10-nov-2018 Art. 49, alin. (1), litera E. din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 247/2018 )

(iii)au vârsta de peste 14 ani inclusiv;
(iv)au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este
minor;
(v)entitatea-gazdă face dovada că a încheiat o poliţă de asigurare civilă, cu excepţia voluntarilor care participă la
Serviciul european de voluntariat;
(la data 10-nov-2018 Art. 49, alin. (1), litera E. din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 16. din Legea 247/2018 )

f) celor care urmează tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, dacă
prezintă scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata
tratamentului. Această viză poate fi acordată şi pentru un eventual însoţitor, care asistă străinul aflat în imposibilitatea
de a se îngriji singur, dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare;
g) celor care desfăşoară alte activităţi ce nu contravin legilor române, dacă îşi justifică prezenţa pe teritoriul României.
(2) Străinilor din categoriile prevăzute la alin. (1) li se acordă viză dacă:
a) prezintă dovada asigurării medicale pe perioada de valabilitate a vizei;
b) prezintă dovada asigurării condiţiilor de cazare;
c) prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de
origine.
(3) La rubrica «observaţii» a autocolantului de viză de lungă şedere pentru alte scopuri, eliberată străinilor prevăzuţi la
alin. (1) lit. e), se înscrie menţiunea «voluntar».
(la data 10-nov-2018 Art. 49, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 17. din Legea 247/2018 )

C AP IT O LU L IV: P relungirea dreptului de şedere temporară. Acordarea dreptului de şedere
permanentă
SECŢ IUNEA 1: Prelungirea dreptului de şedere temporară în România
Art. 50: Condiţii de prelungire a dreptului de şedere temporară
(1) Străinilor care au intrat în România în baza unei vize de lungă şedere, precum şi celor care sunt exceptaţi de la
obligativitatea obţinerii vizei de lungă şedere li se poate prelungi dreptul de şedere temporară de către Oficiul Român
pentru Imigrări sau de formaţiunile sale teritoriale, în condiţiile prevăzute în prezenta secţiune.
(2) Dreptul de şedere temporară în România se poate prelungi succesiv pentru perioade de până la un an, numai dacă:
a) sunt îndeplinite în continuare condiţiile cu privire la intrarea în România, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) şi e);
(la data 10-nov-2018 Art. 50, alin. (2), litera A. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 247/2018 )

a1 ) nu sunt semnalaţi de autorităţile competente că prezintă un pericol pentru apărarea şi securitatea naţională ori
sănătatea publică;
(la data 10-nov-2018 Art. 50, alin. (2), litera A. din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 19. din Legea 247/2018 )

b) nu a intervenit, pe perioada şederii în România, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării prevăzute la art. 8
alin. (1)lit. b)-d) şi alin. (2);
c) posedă document de călătorie valabil, cu excepţia cazurilor în care documentul de călătorie a expirat după intrarea în
România şi, din motive independente de voinţa străinului, acesta nu a putut fi prelungit;
d) solicită prelungirea dreptului de şedere pentru acelaşi scop pentru care i s-a acordat viza de lungă şedere sau i s-a
prelungit dreptul de şedere în baza căruia se află pe teritoriul României, cu excepţia membrilor de familie ai cetăţeanului
român sau ai străinului beneficiar al unui drept de şedere pe termen lung, dacă solicită prelungirea dreptului de şedere
temporară pentru reîntregirea familiei, a străinilor care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de
muncă, precum şi a străinilor care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară cu aplicarea art. 64 alin. (5);
(la data 03-sep-2016 Art. 50, alin. (2), litera D. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta 25/2016 )

e) a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobat şederea în România;
f) face dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit şi locuieşte efectiv la adresa la care declară că are reşedinţa pe
teritoriul României. În cazul străinilor care beneficiază de un drept de şedere pentru reîntregirea familiei, dovada deţinerii
legale a spaţiului de locuit se poate face de către sponsorul sau cetăţeanul român ai cărui membri de familie sunt şi cu
care aceştia locuiesc efectiv.
(la data 31-iul-2011 Art. 50, alin. (2), litera F. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 73. din Legea 157/2011 )

g) prezintă dovada asigurării sociale de sănătate. La prima prelungire a dreptului de şedere, străinii pot prezenta o
asigurare de sănătate pentru toate riscurile acoperite în mod obişnuit pentru cetăţenii români;
(la data 03-sep-2016 Art. 50, alin. (2), litera G. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta 25/2016 )
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h) prezintă dovada achitării taxelor aferente prelungirii dreptului de şedere şi a costului documentului ce se emite în
acest scop;
i) sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute în prezenta secţiune, precum şi condiţiile speciale de prelungire a
dreptului de şedere în funcţie de scopul pentru care este solicitată aceasta.
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2 1 ), cu următorul cuprins:
"(2 1 )În situaţia în care străinii nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) deoarece fac obiectul unor semnalări
introduse în Sistemul de informaţii Schengen de către alt stat Schengen în scopul nepermiterii intrării, dreptul de şedere
poate fi prelungit, dar numai pentru motive justificate, în special din motive umanitare sau datorită obligaţiilor
internaţionale şi numai în urma consultării statului Schengen care a introdus semnalarea, în conformitate cu procedura
prevăzută în Manualul Sirene."
(la data 31-iul-2011 Art. 50, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. III, punctul 33. din Legea 157/2011 )

(3) Străinii sunt obligaţi ca, la expirarea valabilităţii documentelor prevăzute la alin. (2) lit. c), f) şi g), să întreprindă
demersurile necesare prelungirii valabilităţii sau reînnoirii acestora.
(4) Prelungirea dreptului de şedere temporară se poate acorda şi pentru perioade mai mari de un an în condiţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă sau pe bază de reciprocitate.
(la data 31-iul-2011 Art. 50, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 74. din Legea 157/2011 )

(5) Străinilor a căror şedere pe teritoriul României este în interesul statului român li se prelungeşte dreptul de şedere
temporară, la solicitarea expresă a Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului sau autorităţilor administraţiei
publice centrale de specialitate adresată Inspectoratului General pentru Imigrări, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la
alin. (2), dacă nu prezintă pericol pentru ordinea publică ori securitatea naţională.
(la data 28-nov-2014 Art. 50, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. 41, punctul 43. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 51: Solicitarea prelungirii dreptului de şedere temporară
(1) Cererile de prelungire a dreptului de şedere temporară se depun personal de către solicitanţi, cu cel puţin 30 de zile
înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat şederea, la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru
Imigrări de la locul de reşedinţă.
(2) Cererea va fi însoţită de documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie, de un certificat medical
eliberat de o instituţie sanitară publică sau privată, din care să rezulte că nu suferă de boli care pot pune în pericol
sănătatea publică, de dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care declară că are reşedinţa pe teritoriul
României, de dovada asigurării sociale de sănătate, a mijloacelor de întreţinere şi a taxelor aferente prelungirii dreptului
de şedere şi costului documentului ce se emite în acest scop, precum şi de celelalte acte prevăzute în prezentul capitol,
în funcţie de scopul pentru care solicită aprobarea şederii în România.
(3) Dovada mijloacelor de întreţinere poate fi făcută cu adeverinţă de salariu, talon de pensie, declaraţie privind
impozitul pe venitul global, extras de cont bancar ori alte documente echivalente.
(4) Cererea va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. în cazurile în care, pentru
constatarea îndeplinirii condiţiilor de prelungire a dreptului de şedere, sunt necesare verificări suplimentare, termenul de
soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
(4 1 ) În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului
de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului
informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de
zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a
informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele
suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.
(la data 10-nov-2018 Art. 51, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 20. din Legea 247/2018 )

(5) Când prelungirea dreptului de şedere este solicitată în baza căsătoriei şi sunt necesare verificări suplimentare
conform art. 63, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit până la maximum 90 de zile, caz în care dreptul de
şedere se prelungeşte de drept până la soluţionarea cererii.
(6) Dacă este necesar, solicitantul poate fi chemat la interviu. Neprezentarea la interviu poate constitui motiv de refuz
al prelungirii dreptului de şedere, cu excepţia cazurilor în care solicitantul face dovada că neprezentarea se datorează
unor motive independente de voinţa acestuia.
(la data 31-iul-2011 Art. 51, alin. (6) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 75. din Legea 157/2011 )

(7) În situaţia solicitării prelungirii dreptului de şedere în scopul reîntregirii familiei, interviul prevăzut la alin. (6) va fi
susţinut de către ambii soţi.
(8) Cererea de prelungire a dreptului de şedere formulată de posesorul Cărţii albastre a UE obţinute într-un alt stat
membru se soluţionează în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
(la data 31-iul-2011 Art. 51, alin. (6) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 76. din Legea 157/2011 )

Art. 52: Refuzul prelungirii dreptului de şedere temporară în România
(1) Dacă la data depunerii cererii nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile generale şi condiţiile speciale în funcţie de scopul
şederii, prevăzute în prezenta secţiune, sau străinul se găseşte în una dintre situaţiile de revocare a dreptului de şedere
temporară prevăzute la art. 77 alin. (3), prelungirea dreptului de şedere temporară se refuză.
(la data 31-iul-2011 Art. 52, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 77. din Legea 157/2011 )

(1 1 ) Decizia de refuz al prelungirii dreptului de şedere ia în considerare circumstanţele specifice fiecărui caz în parte,
respectând principiul proporţionalităţii.
(la data 03-sep-2016 Art. 52, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 8. din Ordonanta 25/2016 )

(2) Decizia de refuz al prelungirii dreptului de şedere, precum şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică
solicitantului prin decizia de returnare.
(la data 28-nov-2014 Art. 52, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 44. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )
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Subsecţiunea 1: Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi economice,
profesionale şi comerciale
Art. 53
Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinii care desfăşoară activităţi economice Străinului intrat în
România în scopul desfăşurării de activităţi economice i se prelungeşte dreptul de şedere temporară în acest scop
dacă:
a) prezintă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legea specială;
b) face dovada mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru
care se solicită prelungirea dreptului de şedere.
(la data 28-nov-2014 Art. 53 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 45. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 54: Prelungirea dreptului de şedere pentru activităţi profesionale
Străinului intrat în România în scopul exercitării unei profesii liberale reglementate prin legi speciale i se prelungeşte
dreptul de şedere temporară dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
a) face dovada faptului că exercită în mod efectiv activitatea profesională în condiţiile prevăzute de legea specială;
b) face dovada mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru
care se solicită prelungirea dreptului de şedere.
(la data 28-nov-2014 Art. 54 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 46. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 55: Prelungirea dreptului de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale
(1) Străinului intrat în România în scopul desfăşurării de activităţi comerciale i se poate prelungi dreptul de şedere
temporară, în următoarele condiţii:
a) are avizul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine;
b) deţine legal spaţiul pentru sediul social;
c) este acţionar sau asociat al societăţii comerciale, cu atribuţii de conducere sau de administrare;
d) deţine mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, dacă este acţionar, şi 500 euro lunar, dacă
este asociat.
(2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară se pot acorda dacă străinul îndeplineşte următoarele
condiţii:
a) activitatea societăţii comerciale se desfăşoară în conformitate cu planul de afaceri;
b) obiectul activităţii desfăşurate este cel iniţial ori o continuare sau un rezultat al acestuia;
c) deţine legal spaţiul pentru sediul social;
d) este acţionar sau asociat al societăţii comerciale, cu atribuţii de conducere sau de administrare;
e) investiţia este concretizată în aport de capital sau tehnologie în valoare de 70.000 euro, în cazul acţionarului, sau
50.000 euro, în cazul asociatului, şi în crearea a cel puţin 15 locuri de muncă, în cazul acţionarului, respectiv 10 locuri
de muncă, în cazul asociatului. În cazul creării de locuri de muncă, acestea trebuie să fie încadrate cu persoane
angajate cu normă întreagă de muncă, în condiţiile legii;
(la data 31-iul-2011 Art. 55, alin. (2), litera E. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 78. din Legea 157/2011 )

f) deţine mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, dacă este acţionar, şi 500 euro lunar, dacă
este asociat, obţinute din activitatea desfăşurată pe teritoriul României.
(3) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentul articol se face cu următoarele documente:
a) planul de afaceri avizat de Agenţia Română pentru Investiţii Străine;
b) document eliberat de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, care să ateste că
activitatea se desfăşoară în conformitate cu planul de afaceri;
(la data 31-iul-2011 Art. 55, alin. (3), litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 79. din Legea 157/2011 )

c) certificatul constatator, din care să rezulte calitatea solicitantului, denumirea, sediul social şi obiectul principal de
activitate al societăţii comerciale, menţiunile efectuate la comunicarea instanţelor de judecată, durata de funcţionare a
societăţii comerciale, principalii indicatori economico-financiari, respectiv total active imobilizate, cifra de afaceri, profit
net sau pierderi, număr mediu de salariaţi.
(la data 31-iul-2011 Art. 55, alin. (3), litera C. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 79. din Legea 157/2011 )

d) înscrierile de menţiuni prevăzute de lege, corespunzătoare modificărilor intervenite cu privire la actul constitutiv al
societăţii comerciale;
e) [textul din Art. 55, alin. (3), litera E. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 a fost abrogat la 31-iul-2011 de
Art. I, punctul 80. din Legea 157/2011]
f) adeverinţă eliberată de inspectoratul teritorial de muncă, din care să rezulte numărul persoanelor angajate.
(la data 31-iul-2011 Art. 55, alin. (3), litera F. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 81. din Legea 157/2011 )

(4) În cazul investiţiilor de cel puţin 150.000 euro sau dacă au fost create cel puţin 25 de locuri de muncă, dovada
mijloacelor de întreţinere se poate face şi cu alte documente legale. Pentru investiţiile de cel puţin 200.000 euro sau
dacă au fost create cel puţin 50 de locuri de muncă, nu este necesară dovada mijloacelor de întreţinere.
(la data 31-iul-2011 Art. 55, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 82. din Legea 157/2011 )

(5) Dreptul de şedere temporară în acest scop se prelungeşte succesiv pentru perioade de până la un an, iar în cazul
străinilor care fac dovada că au efectuat investiţii de minimum 500.000 euro sau că au creat peste 50 de locuri de
muncă cu normă întreagă dreptul de şedere se prelungeşte pe perioade de 3 ani.
(la data 31-iul-2011 Art. 55, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 82. din Legea 157/2011 )

(6) Cuantumul investiţiei şi numărul locurilor de muncă se calculează în funcţie de cota de participare a asociatului sau
acţionarului la societatea comercială.
Subsecţiunea 2: Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinii angajaţi în muncă
Art. 56: Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă
pag. 31

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Ordonanta urgenta 194/2002 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

(1) Străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de
muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a
salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În
cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut.
(la data 10-nov-2018 Art. 56, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 247/2018 )

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la nivelul salariului înscris în contractul de muncă nu se aplică în cazul străinilor
angajaţi în sistemul bugetar, al căror salariu este stabilit potrivit legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu excepţia lucrătorilor înalt calificaţi.
(la data 10-nov-2018 Art. 56, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 247/2018 )

(3) [textul din Art. 56, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 a fost abrogat la 10-nov-2018 de Art. I,
punctul 22. din Legea 247/2018]
(4) Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă dacă străinul prezintă
următoarele documente:
a) contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă;
b) dovada menţinerii salariului cel puţin la nivelul prevăzut la alin. (1) pe toată perioada şederii acordată anterior.
(5) Prin excepţie de la alin. (1) şi (4), străinilor care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale
de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în baza unui contract de mandat ori a altui
document cu aceeaşi valoare juridică, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă fără prezentarea
unui contract de muncă, dacă fac dovada mijloacelor de întreţinere obţinute din activitatea desfăşurată în această
calitate, cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
(la data 10-nov-2018 Art. 56, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 247/2018 )

(6) Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte în condiţiile alin. (1) sau (4) pentru o perioadă egală
cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de un an.
(6 1 ) Dreptul de şedere temporară pentru lucrătorii stagiari se prelungeşte în condiţiile alin. (1) sau (4) pentru o
perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, fără a depăşi o durată totală de şedere de un an pe
teritoriul României, în această calitate.
(la data 10-nov-2018 Art. 56, alin. (6) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 completat de Art. I, punctul 24. din Legea 247/2018 )

(7) Străinilor, lucrători înalt calificaţi, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă în condiţiile alin.
(1) sau (4) pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 3 luni, dar nu mai mult de
2 ani.
(la data 03-sep-2016 Art. 56, alin. (7) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta 25/2016 )

(7 1 ) Străinilor, lucrători sezonieri, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă în condiţiile alin. (1)
sau (4) pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 5 zile, fără a depăşi o durată
totală de şedere pe teritoriul României în calitate de lucrător sezonier de 180 de zile în decursul oricărei perioade de
365 de zile precedente fiecărei zile de şedere a străinului pe teritoriul României în calitate de lucrător sezonier.
(la data 03-sep-2016 Art. 56, alin. (7) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 completat de Art. II, punctul 10. din Ordonanta 25/2016 )

(8) Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă fără îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la alin. (4) pentru întreaga perioadă în care străinul beneficiază de indemnizaţie de şomaj potrivit
prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare.
(9) Dacă raportul de muncă al străinului încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberat permisul
unic sau Cartea albastră a UE, acestea rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost eliberate, dar nu
mai mult decât perioada în care străinul beneficiază de indemnizaţie de şomaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, sau nu mai mult de 90 de zile de la data înregistrării încetării raportului de
muncă dacă străinul nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.
(la data 03-sep-2016 Art. 56, alin. (9) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta 25/2016 )

(9 1 ) Dacă în termenul de valabilitate a permisului unic sau a Cărţii albastre a UE, calculat potrivit alin. (9), se solicită
eliberarea unui aviz de angajare pentru străinul în cauză, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi
detaşarea străinilor pe teritoriul României, dreptul de şedere temporară în scop de muncă nu încetează mai devreme
de 5 zile lucrătoare de la data soluţionării cererii de eliberare a avizului de angajare.
(la data 03-sep-2016 Art. 56, alin. (9) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 completat de Art. II, punctul 11. din Ordonanta 25/2016 )

(10) Pot solicita prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cu
prezentarea copiei avizului de angajare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere pentru angajare în muncă, străinii
din următoarele categorii:
a) străinii, titulari ai unui drept de şedere temporară pentru studii, care solicită prelungirea dreptului de şedere în scop
de muncă după finalizarea studiilor;
b) străinii, titulari ai unui drept de şedere temporară în scop de muncă, în calitate de lucrători sezonieri sau ai unui drept
de şedere temporară în scop de detaşare, care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă, în
calitate de lucrători permanenţi;
c) străinii care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară cu aplicarea art. 64 alin. (5).
(la data 03-sep-2016 Art. 56, alin. (10) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta 25/2016 )

(11) Străinii, posesori ai unui permis de şedere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au
beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român
şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2), pot solicita prelungirea dreptului de şedere în scop de
muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1), fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere pentru angajare în
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muncă.
(la data 03-sep-2016 Art. 56, alin. (11) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta 25/2016 )

(11 1 ) Străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă în calitate de lucrător au pair li se prelungeşte dreptul de
şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu timp parţial, înregistrat în registrul
general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că durata timpului de muncă nu depăşeşte 25 de ore pe săptămână,
iar cuantumul salariului este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, calculat la fracţia
de timp lucrată.
(11 2 ) Dreptul de şedere temporară pentru lucrătorii au pair se prelungeşte în condiţiile prevederilor alin. (111 ) pentru o
perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă cu timp parţial, fără a depăşi o durată totală de
şedere de un an pe teritoriul României, în această calitate.
(la data 10-nov-2018 Art. 56, alin. (11) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 completat de Art. I, punctul 25. din Legea 247/2018 )

(12) Aprobarea sau respingerea cererii de eliberare a Cărţii albastre a UE se comunică de către Inspectoratul General
pentru Imigrări, în scris, primului stat membru, în termen de 30 de zile de la data deciziei, atunci când România este al
doilea stat membru.
(la data 28-nov-2014 Art. 56 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 47. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 56 1 : Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de detaşare
(1) Străinilor intraţi în România în scopul detaşării li se prelungeşte dreptul de şedere temporară de la data depunerii
cererii, dacă:
a) beneficiarul prestării de servicii a obţinut un aviz de detaşare, în condiţiile legii;
b) prezintă decizia de detaşare, tradusă şi legalizată;
c) prezintă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată.
(la data 10-nov-2018 Art. 56^1, alin. (1), litera C. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea
247/2018 )

(2) Străinilor prevăzuţi la art. 441 alin. (3) lit. b) şi c) li se prelungeşte dreptul de şedere temporară dacă prezintă
următoarele documente:
a) ordinul ministrului de resort sau, după caz, solicitarea expresă a organelor administraţiei publice centrale sau locale
ori a autorităţilor administrative autonome;
b) adresă din partea beneficiarului prestării de servicii din care să rezulte activitatea desfăşurată de străin şi durata
acesteia;
c) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
(la data 10-nov-2018 Art. 56^1, alin. (2), litera C. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea
247/2018 )

(3) Dreptul de şedere se prelungeşte pentru o perioadă de până la un an într-un interval de 5 ani de la data depunerii
cererii de prelungire a dreptului de şedere.
(4) Străinilor angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau
ale Spaţiului Economic European ori pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, detaşaţi în România, li se prelungeşte dreptul
de şedere temporară, fără a fi limitaţi la intervalul prevăzut la alin. (3), dacă prezintă următoarele documente:
a) copia contractului individual de muncă, înregistrat la autorităţile competente din statul membru respectiv, tradus şi
legalizat;
b) permisul de şedere valabil eliberat de statul în care îşi are sediul angajatorul, în original şi în copie;
c) copia actului de detaşare, tradus şi legalizat;
d) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
(la data 10-nov-2018 Art. 56^1, alin. (4), litera D. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 28. din Legea
247/2018 )

(5) Străinilor care au obţinut un aviz de detaşare în baza avizului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice li se prelungeşte dreptul de şedere dacă prezintă documentele prevăzute la alin. (1), fără a fi
limitaţi la intervalul prevăzut la alin. (3).
(la data 28-nov-2014 Art. 56 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 completat de Art. 41, punctul 48. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 56 2 : Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 56 1 , străinilor intraţi în România în scopul detaşării în calitate de lucrători ICT li se
prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de detaşare de la data depunerii cererii, dacă:
a) beneficiarul prestării de servicii a obţinut un aviz de detaşare pentru lucrătorul ICT în cauză, în condiţiile legislaţiei
speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
b) prezintă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată.
(la data 10-nov-2018 Art. 56^2, alin. (1), litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea
247/2018 )

(2) În situaţia în care prima şedere a străinului se efectuează pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene,
dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit pe teritoriul României prevăzută la art. 51 alin. (2) se comunică
Inspectoratului General pentru Imigrări cel mai târziu la data începerii activităţii în muncă la beneficiarul prestării de
servicii din România.
(3) [textul din Art. 56^2, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 a fost abrogat la 10-nov-2018 de Art. I,
punctul 30. din Legea 247/2018]
(4) Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT se prelungeşte pentru toată durata
transferului în cadrul aceleiaşi companii, dar nu mai mult de 3 ani pentru cadrele de conducere şi specialişti şi de un an
pentru angajaţii stagiari de la data intrării pe teritoriul României în acest scop.
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(5) Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT se acordă fără
a depăşi în total 3 ani pentru cadrele de conducere şi specialişti şi un an pentru angajaţii stagiari de la data intrării pe
teritoriul României în acest scop, în situaţia în care durata iniţială a transferului în cadrul aceleiaşi companii a fost
prelungită, dacă străinul prezintă următoarele documente;
a) copia actului prin care a fost prelungită detaşarea, tradus şi legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte durata pentru
care a fost prelungit transferul în cadrul aceleiaşi companii şi menţinerea celorlalte condiţii de detaşare;
b) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
(la data 10-nov-2018 Art. 56^2, alin. (5), litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 31. din Legea
247/2018 )

(6) În situaţia în care, imediat după prelungirea dreptului de şedere temporară potrivit alin. (5), străinul urmează să
efectueze o şedere pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit pe
teritoriul României prevăzută la art. 51 alin. (2) se comunică Inspectoratului General pentru Imigrări cel mai târziu la
data începerii activităţii în muncă la beneficiarul prestării de servicii din România.
Art. 563 : Dreptul de şedere temporară m scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul unei
mobilităţi
(1) Străinul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne
pe teritoriul României pentru a desfăşura activităţi în muncă în calitate de lucrător ICT, fără obligativitatea obţinerii unei
vize, de la data depunerii de către beneficiarul prestării de servicii din România, în condiţiile legislaţiei speciale privind
încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, a cererii de eliberare a avizului de detaşare pentru
lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detaşaţi pe teritoriul României pentru o
perioadă de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, situaţie denumită în continuare mobilitate pe termen
scurt, sau a avizului de detaşare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi
detaşaţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, situaţie denumită în continuare mobilitate pe
termen lung, până la soluţionarea acesteia.
(2) Străinul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne
pe teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize, pentru a desfăşura activităţi în muncă în calitate de lucrător
ICT în cadrul unei mobilităţi la beneficiarul prestării de servicii din România care a obţinut, în condiţiile legislaţiei speciale
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, un aviz de detaşare în cadrul unei mobilităţi pe
termen scurt sau pe termen lung.
(3) Perioadele de şedere potrivit alin. (1) şi (2), cumulate, nu pot depăşi o perioadă de 90 de zile în orice perioadă de
180 de zile.
(4) Străinului, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, i se prelungeşte
dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilităţii pe termen lung dacă:
a) beneficiarul prestării de servicii a obţinut un aviz de detaşare în cadrul mobilităţii pe termen lung pentru lucrătorul ICT
în cauză, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
b) prezintă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată.
(la data 10-nov-2018 Art. 56^3, alin. (4), litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
247/2018 )

(5) [textul din Art. 56^3, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 a fost abrogat la 10-nov-2018 de Art. I,
punctul 33. din Legea 247/2018]
(6) Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilităţi pe termen lung
se prelungeşte pentru toată durata detaşării pe teritoriul României, fără a depăşi o perioadă egală cu durata de şedere
prevăzută a se efectua pe teritoriul primului stat membru sau valabilitatea permisului ICT eliberat de primul stat
membru.
(7) Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul
mobilităţii pe termen lung se acordă, cu aplicarea alin. (4) şi (6), în situaţia în care durata iniţială a detaşării pe teritoriul
României sau valabilitatea permisului ICT eliberat de primul stat membru a fost prelungită, dacă străinul prezintă
următoarele documente:
a) copia actului prin care a fost prelungită detaşarea pe teritoriul României, tradus şi legalizat, din cuprinsul căruia să
rezulte durata pentru care a fost prelungită detaşarea pe teritoriul României şi menţinerea celorlalte condiţii de
detaşare, sau, după caz, copia noului permis ICT valabil, eliberat de primul stat;
b) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
(la data 10-nov-2018 Art. 56^3, alin. (7), litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 34. din Legea
247/2018 )

(8) Aprobarea cererii de prelungire a dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în
cadrul mobilităţii pe termen lung se comunică de către Inspectoratul General pentru Imigrări autorităţilor competente
din primul stat membru.
(la data 03-sep-2016 Art. 56^1 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 completat de Art. II, punctul 12. din Ordonanta 25/2016 )

Art. 57: Prelungirea dreptului de şedere pentru străinii al căror acces pe piaţa muncii din România este
reglementat prin acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state
(1) Condiţiile referitoare la intrarea şi şederea străinilor al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat
prin acorduri bilaterale încheiate cu alte state sunt prevăzute în aceste acorduri.
(2) Angajatorul sau beneficiarul prestării de servicii, după caz, are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la intrarea în
România a străinilor prevăzuţi la alin. (1), să comunice, în scris, formaţiunii Inspectoratului General pentru Imigrări
competente teritorial situaţia nominală a acestora.
(la data 03-sep-2016 Art. 57, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 13. din Ordonanta 25/2016 )

Subsecţiunea 3: Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinii veniţi în scop de studii
Art. 58: Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru studii
(1) Străinii intraţi în România pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de şedere, astfel:
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a) în cazul studenţilor sau elevilor, pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă:
(i)sunt înscrişi la studii la o instituţie de învăţământ de stat ori particulară, acreditată sau autorizată provizoriu potrivit
legii, forma de învăţământ cursuri cu frecvenţă;
(la data 10-nov-2018 Art. 58, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 247/2018
)

(ii)fac dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
pentru o perioadă de cel puţin 6 luni;
(la data 28-nov-2014 Art. 58, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 49. din titlul II din
Ordonanta 25/2014 )

b) în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi sau program educaţional, pe o perioadă care să nu
depăşească un an, dacă:
(i)sunt înscrişi la o unitate de învăţământ de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii,
forma de învăţământ cu frecvenţă;
(ii)participă într-un program de schimb de elevi sau într-un program educaţional, realizat de o organizaţie constituită în
condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop;
(iii)organizaţia care realizează schimbul de elevi sau programul educaţional îşi asumă responsabilitatea pentru
asigurarea cazării, a mijloacelor de întreţinere şi a eventualelor costuri privind executarea măsurii de îndepărtare.
(la data 10-nov-2018 Art. 58, alin. (1), litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 247/2018
)

(1 1 ) Străinilor care nu au absolvit studiile în perioada acordată iniţial li se poate aproba prelungirea ulterioară a dreptului
de şedere, în scopul finalizării studiilor, pentru o perioadă de maximum un an.
(la data 31-iul-2011 Art. 58, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 completat de Art. I, punctul 85. din Legea 157/2011 )

(2) Bursierilor statului român, precum şi străinilor de origine română li se poate prelungi dreptul de şedere temporară
pentru studii, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii).
(la data 28-nov-2014 Art. 58, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 50. din titlul II din Ordonanta
25/2014 )

(2 1 ) Permisele de şedere pentru bursierii statului român se acordă cu scutire de la plata taxelor.
(la data 28-nov-2014 Art. 58, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 51. din titlul II din Ordonanta
25/2014 )

(3) Dreptul de şedere temporară pentru studii se poate prelungi cu cel mult 6 luni după absolvirea studiilor, în vederea
definitivării situaţiei şcolare sau universitare, precum şi pentru autentificarea documentelor de studii în acest scop.
(la data 10-nov-2018 Art. 58, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 247/2018 )

(4) Dreptul de şedere temporară pentru studii se poate prelungi cu 9 luni după absolvirea studiilor, pentru căutarea
unui loc de muncă şi efectuarea formalităţilor de angajare în muncă sau în vederea deschiderii unei afaceri, cu
prezentarea documentelor care atestă finalizarea studiilor.
(5) Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere al străinilor prevăzuţi la alin. (4) se acordă în condiţiile prevăzute la
art. 55 sau art. 56, după caz, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere.
(la data 10-nov-2018 Art. 58, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 completat de Art. I, punctul 38. din Legea 247/2018 )

Art. 58 1 : Dreptul de şedere temporară în scop de studii în cadrul unei mobilităţi
(1) Străinul, titular al unui permis de şedere în scop de studii sau al unei vize de lungă şedere în scop de studii, valabile,
eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă de
până la 360 de zile, denumită în continuare mobilitatea studentului, fără obligativitatea obţinerii unei vize, dacă:
a) participă la cursurile unei instituţii de învăţământ superior în cadrul unor programe ale Uniunii Europene sau
multilaterale care cuprind măsuri de mobilitate sau al unui acord între două sau mai multe instituţii de învăţământ
superior;
b) a fost transmisă o notificare de către instituţia de învăţământ superior la formaţiunea teritorială a Inspectoratului
General pentru Imigrări pe a cărei rază străinul urmează să îşi desfăşoare activitatea.
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se transmite cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii cursurilor şi cuprinde în
mod obligatoriu cel puţin următoarele documente:
a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil;
b) copia permisului de şedere sau a vizei de lungă şedere eliberate de primul stat membru;
c) dovada că studiile sunt desfăşurate în cadrul unui program al Uniunii Europene sau multilateral care cuprinde măsuri
de mobilitate sau în baza unui acord între două sau mai multe instituţii de învăţământ superior;
d) scrisoarea de acceptare la studii eliberată de instituţia de învăţământ superior acreditată;
e) dovada duratei şi a datelor planificate pentru participarea la studii în cazul în care acestea nu sunt specificate în
dovada de acceptare la studii;
f) dovada că studentul deţine asigurare de sănătate pentru toate riscurile împotriva cărora sunt în mod normal
asiguraţi cetăţenii români;
g) dovada că pe perioada şederii în România studentul deţine mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru o perioadă de cel puţin 6 luni;
h) adresa la care studentul va locui pe teritoriul României.
(3) În termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării, formaţiunea teritorială competentă a
Inspectoratului General pentru Imigrări poate formula obiecţii cu privire la mobilitatea studentului, atunci când:
a) străinul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b) şi c) sau art. 81 alin. (2) lit. a)-d) şi f);
b) notificarea nu conţine documentele prevăzute la alin. (2);
c) valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (2) a expirat;
d) notificarea nu a fost transmisă în termenul prevăzut la alin. (2).
(4) Obiecţiile la mobilitatea studentului se comunică în scris, în termen de până la 5 zile de la data formulării acestora,
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autorităţilor competente ale primului stat membru şi instituţiei de învăţământ superior care a transmis notificarea şi au
drept consecinţă interzicerea participării la cursurile instituţiei de învăţământ superior pe teritoriul României.
(la data 10-nov-2018 Art. 58 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 completat de Art. I, punctul 39. din Legea 247/2018 )

Art. 59: Schimbarea profilului de studiu
(1) Străinul căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere în scop de studii în România poate
schimba profilul de studiu sau al specializării profesionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu condiţia ca durata
totală a şederii prevăzută pentru studiile iniţiale să nu fie depăşită.
(2) În situaţia în care, prin schimbarea profilului de studiu sau a specializării profesionale, se depăşeşte durata totală a
şederii prevăzută pentru studiile iniţiale, este necesară obţinerea unei noi vize de lungă şedere în scop de studii.
Art. 60: Activitatea profesională a străinilor admişi la studii
(1) Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere în scop de studii pot lucra pentru a-şi completa mijloacele de
întreţinere numai cu program redus.
(2) [textul din Art. 60, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41,
punctul 52. din titlul II din Ordonanta 25/2014]
Art. 61:
[textul din Art. 61 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 3 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 53.
din titlul II din Ordonanta 25/2014]
Subsecţiunea 4: Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei
Art. 62: Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei
(1) Străinilor intraţi în România în conformitate cu prevederile art. 46, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 46
alin. (16), li se poate prelungi dreptul de şedere, astfel:
a) pentru soţul/soţia sponsorului, dacă:
(i)prezintă documente din care să rezulte existenţa căsătoriei;
(ii)nu există o stare de bigamie sau de poligamie;
(iii)soţii locuiesc împreună;
(iv)fac dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;
(la data 10-nov-2018 Art. 62, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 247/2018
)

b) pentru ceilalţi membri de familie ai sponsorului, dacă:
(i)prezintă documente din care să rezulte existenţa legăturii de rudenie;
(ii)locuiesc împreună cu sponsorul, în cazul minorilor;
(iii)fac dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată.
(la data 10-nov-2018 Art. 62, alin. (1), litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 247/2018
)

(2) Pentru membrii de familie ai beneficiarilor statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare care solicită prelungirea
dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei nu este obligatorie îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1)
lit. a) pct. (iv), respectiv la alin. (1) lit. b) pct. (iii).
(3) Străinilor membri de familie ai unui cetăţean român li se poate prelungi dreptul de şedere, dacă cetăţeanul român,
potrivit legii, are domiciliul sau reşedinţa în România, astfel:
a) pentru străinii căsătoriţi cu cetăţeni români, dacă:
(i)prezintă certificatul de căsătorie, în condiţiile prevăzute de lege;
(ii)nu există o stare de bigamie sau de poligamie;
b) pentru parteneri, dacă:
(i)prezintă certificatul de naştere al copilului;
(ii)atât străinul, cât şi cetăţeanul român fac dovada că sunt necăsătoriţi;
(iii)fac dovada convieţuirii cu cetăţeanul român;
c) pentru copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei ori ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care nu au împlinit vârsta
de 21 de ani, care se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 de ani sau care, deşi sunt adulţi, nu se
pot întreţine singuri din motive medicale, dacă:
(la data 03-sep-2016 Art. 62, alin. (3), litera C. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 14. din Ordonanta
25/2016 )

(i)prezintă documente din care să rezulte existenţa legăturii de rudenie;
(ii)locuiesc împreună cu cetăţeanul român;
(iii)după caz, prezintă documente din care să rezulte că nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
(la data 28-nov-2014 Art. 62, alin. (3), litera C. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. 41, punctul 54. din titlul II din
Ordonanta 25/2014 )

d) pentru rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia, dacă prezintă
documente din care să rezulte existenţa legăturii de rudenie. În situaţia în care străinul este părinte al unui minor
cetăţean român, acesta trebuie să facă dovada faptului că minorul se află în întreţinerea sa sau că există obligaţia plăţii
pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate.
(la data 31-iul-2011 Art. 62, alin. (3), litera D. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 87. din Legea 157/2011 )

(3 1 ) Dacă după 18 luni de şedere legală în primul stat membru ca posesor de Carte albastră a UE străinul se mută în
România în vederea ocupării unui loc de muncă înalt calificat, membrilor de familie ai acestuia care solicită reîntregirea li
se poate prelungi dreptul de şedere conform prevederilor alin. (1), cu obligaţia de a prezenta şi permisul de şedere
eliberat de primul stat membru.
(3 2 ) Străinilor membri de familie ai cetăţenilor români care au fost înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru
în această calitate li se poate prelungi dreptul de şedere dacă:
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a) fac dovada că au fost înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în calitate de membru de familie al
cetăţeanului român cu domiciliul sau reşedinţa în România;
b) la depunerea cererii, prezintă următoarele documente:
(i)paşaport valabil;
(ii)certificatul de căsătorie sau, după caz, dovada existenţei legăturii de rudenie, a parteneriatului înregistrat ori a
relaţiei de convieţuire;
(iii)documente care să ateste că au fost înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru, în calitate de membru de
familie al cetăţeanului român;
(iv)cartea de identitate a cetăţeanului român al cărui membru de familie este străinul.
(la data 31-iul-2011 Art. 62, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 completat de Art. I, punctul 88. din Legea 157/2011 )

(4) Nu se acordă prelungirea dreptului de şedere atunci când se constată:
a) existenţa unei stări de bigamie sau de poligamie;
b) că cei 2 soţi nu mai au împreună o relaţie conjugală sau o relaţie de familie efectivă, pe teritoriul României.
(la data 31-iul-2011 Art. 62, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 89. din Legea 157/2011 )

c) în urma verificărilor efectuate, faptul că străinul a recunoscut filiaţia unui copil român exclusiv în scopul obţinerii
dreptului de şedere.
(la data 10-nov-2018 Art. 62, alin. (4), litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 completat de Art. I, punctul 42. din Legea 247/2018
)

(5) Dreptul de şedere temporară se prelungeşte individual, pentru fiecare membru de familie pe aceeaşi perioadă
pentru care i s-a acordat dreptul de şedere sponsorului. Soţului/soţiei şi membrilor de familie ai unui cetăţean român
sau ai sponsorului titular al unui drept de şedere permanentă li se poate prelungi dreptul de şedere temporară pentru
perioade de până la 5 ani.
(5 1 ) Membrului de familie al cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate i se prelungeşte dreptul de şedere
temporară pe o perioadă care nu depăşeşte perioada de valabilitate a cărţii provizorii de identitate a cetăţeanului
român.
(la data 31-iul-2011 Art. 62, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 completat de Art. I, punctul 90. din Legea 157/2011 )

(6) Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinii prevăzuţi la alin. (3) şi (32 ) se efectuează cu scutire de la
plata taxelor consulare.
(la data 31-iul-2011 Art. 62, alin. (6) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 91. din Legea 157/2011 )

Art. 63: Căsătoria de convenienţă
(1) Oficiul Român pentru Imigrări refuză prelungirea dreptului de şedere obţinut în baza căsătoriei dacă, în urma
verificărilor efectuate, rezultă că acea căsătorie este de convenienţă.
(2) Elementele pe baza cărora se poate constata faptul că o căsătorie este de convenienţă pot fi următoarele:
a) coabitarea matrimonială nu există;
b) soţii nu s-au cunoscut înaintea căsătoriei;
c) lipsa unei contribuţii efective la îndeplinirea obligaţiilor născute din căsătorie;
d) soţii nu vorbesc o limbă înţeleasă de amândoi;
e) există date că anterior unul dintre soţi a încheiat o căsătorie de convenienţă;
f) soţii sunt inconsecvenţi ori există neconcordanţe în declararea datelor cu caracter personal, a circumstanţelor în care
s-au cunoscut ori a altor informaţii relevante despre aceştia;
(la data 31-iul-2011 Art. 63, alin. (2), litera F. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 92. din Legea 157/2011 )

g) încheierea căsătoriei a fost condiţionată de plata unei sume de bani între soţi, cu excepţia sumelor primite cu titlu de
dotă.
(3) Constatarea elementelor prevăzute la alin. (2) se realizează de către ofiţerul de interviu. Aceste elemente pot
rezulta din:
a) datele obţinute în urma interviului;
b) înscrisuri;
c) declaraţiile celor în cauză sau ale unor terţe persoane;
d) controale la domiciliul conjugal ori alte verificări suplimentare.
Art. 64: Dreptul de şedere temporară acordat membrilor de familie în mod independent
(1) Dreptul de şedere temporară se acordă în mod independent, la cerere, străinului care îndeplineşte următoarele
condiţii:
a) este posesorul unui permis de şedere temporară acordat în scopul reîntregirii familiei;
b) a avut drept de şedere temporară în scopul reîntregirii familiei în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii. În cazul
membrilor de familie ai posesorilor de Cărţi albastre ale UE, perioada de 5 ani poate fi calculată prin cumulul perioadelor
de şedere ale acestora în diferite state membre.
(2) Străinul este exceptat, la cerere, de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) în următoarele situaţii:
a) a fost pronunţată desfacerea căsătoriei;
b) a încetat relaţia de parteneriat;
c) sponsorul/cetăţeanul român a decedat;
d) a devenit major sau a împlinit vârsta de 21 de ani, în situaţia în care este membru de familie al unui cetăţean român.
(3) În vederea acordării dreptului de şedere, solicitantul va prezenta suplimentar, după caz, hotărârea judecătorească
de desfacere a căsătoriei, declaraţia notarială pe propria răspundere de încetare a parteneriatului, certificatul de deces
sau certificatul de naştere.
(4) Dreptul de şedere prevăzut la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de până la 6 luni, termen ce curge de la data
depunerii cererii. Pentru străinii aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), termenul curge de la data la care a
intervenit aceasta.
(la data 03-sep-2016 Art. 64, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 15. din Ordonanta 25/2016 )
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(5) Străinii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), inclusiv cu aplicarea alin. (2), precum şi străinii cărora li s-a
acordat dreptul de şedere temporară în mod independent potrivit alin. (1) pot solicita prelungirea dreptului de şedere
temporară în condiţiile şi pentru oricare dintre scopurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, fără
obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere.
(la data 03-sep-2016 Art. 64, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 15. din Ordonanta 25/2016 )

Art. 65
Desfăşurarea de activităţi economice sau profesionale şi angajarea în muncă Străinii, titulari ai unui drept de şedere
pentru reîntregirea familiei, pot desfăşura activităţi economice sau profesionale ori pot fi încadraţi în muncă, cu
aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor din legile speciale care reglementează aceste domenii.
(la data 28-nov-2014 Art. 65 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. 41, punctul 55. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Subsecţiunea 5: Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru activităţi umanitare sau religioase. Alte
situaţii de prelungire a dreptului de şedere
Art. 66: Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru activităţi religioase
(1) Străinii intraţi în România în baza unei vize de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi religioase pot solicita
prelungirea dreptului de şedere temporară în acest scop dacă prezintă avizul valabil acordat de Secretariatul de Stat
pentru Culte în condiţiile art. 47 lit. a).
(la data 28-nov-2014 Art. 66, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. 41, punctul 56. din titlul II din Ordonanta
25/2014 )

(2) Străinul care solicită prelungirea dreptului de şedere pentru activităţi religioase nu trebuie să facă dovada
mijloacelor de întreţinere.
(3) Dreptul de şedere în acest scop se prelungeşte pentru o perioadă egală cu durata avizului.
(la data 31-iul-2011 Art. 66 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 94. din Legea 157/2011 )

Art. 67: Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică
(1) Străinilor intraţi în România în scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică li se prelungeşte dreptul de
şedere temporară dacă prezintă acordul de primire avizat de Ministerul Cercetării şi Inovării.
(2) Dreptul de şedere în acest scop se prelungeşte pentru o perioadă egală cu durata prevăzută în acordul de primire,
dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.
(3) Cercetătorul, posesor al unui permis de şedere în acest scop eliberat de un alt stat membru, aflat pe teritoriul
României, poate depune cerere pentru prelungirea dreptului de şedere temporară în scopul desfăşurării de activităţi de
cercetare ştiinţifică fără a mai fi necesară obţinerea în prealabil a unei vize de lungă şedere în acest scop. Permisul de
şedere se acordă în baza avizului Ministerului Cercetării şi Inovării, prevăzut la art. 48 alin. (2), în condiţiile alin. (2).
(4) Dreptul de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică se poate prelungi cu 9 luni
după încheierea cercetării, în vederea căutării unui loc de muncă şi efectuarea formalităţilor de angajare în muncă sau
deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atestă finalizarea activităţii de cercetare ştiinţifică.
(5) Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere al străinilor cărora li s-a prelungit dreptul de şedere temporară în
condiţiile alin. (4) se acordă în condiţiile art. 55 sau art. 56, după caz, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă
şedere.
(la data 10-nov-2018 Art. 67 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 43. din Legea 247/2018 )

Art. 67 1 : Dreptul de şedere temporară în scop de cercetare ştiinţifică în cadrul unei mobilităţi
(1) Străinul, titular al unui permis de şedere în scop de cercetare ştiinţifică sau al unei vize de lungă şedere în scop de
cercetare ştiinţifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul
României pentru a desfăşura activităţi de cercetare pentru o perioadă de până la 180 de zile în orice perioadă de 360
de zile, denumită în continuare mobilitate pe termen scurt, fără obligativitatea obţinerii unei vize, de la data notificării
transmise de către unitatea de cercetare-dezvoltare la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări
pe a cărei rază urmează să îşi desfăşoare activitatea străinul.
(2) Membrii de familie, posesori ai unor permise de şedere în scop de reîntregire a familiei sau a unor vize de lungă
şedere în scop de reîntregire a familiei, eliberate de primul stat membru şi care însoţesc străinii prevăzuţi la alin. (1),
pot intra şi rămâne pe teritoriul României în aceleaşi condiţii cu aceştia.
(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele documente:
a) copia documentului de trecere a frontierei a cercetătorului, respectiv a membrilor de familie ale acestuia;
b) copia permisului de şedere al cercetătorului sau a vizei de lungă şedere, eliberate de primul stat membru, respectiv
al membrilor de familie ale acestuia;
c) acordul de primire încheiat cu entitatea-gazdă din România;
d) dovada duratei şi a datelor planificate pentru mobilitate, în cazul în care acestea nu sunt specificate în acordul de
primire;
e) copia avizului Ministerului Cercetării şi Inovării, prevăzut la art. 48 alin. (2).
(4) În termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării, formaţiunea teritorială competentă a
Inspectoratului General pentru Imigrări poate formula obiecţii la mobilitatea cercetătorului şi a membrilor de familie,
atunci când:
a) se constată incidenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a)-c) sau art. 81 alin. (2) lit. a)-d) şi f);
b) notificarea nu conţine documentele prevăzute la alin. (3);
c) valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (3) a expirat.
(5) Obiecţiile formulate la mobilitatea cercetătorilor şi a membrilor de familie se comunică în scris autorităţilor
competente ale primului stat membru şi unităţii de cercetare-dezvoltare care a transmis notificarea şi au drept
consecinţă interzicerea desfăşurării activităţii cercetătorului pe teritoriul României.
(6) În scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică pentru o perioadă mai mare de 180 de zile, denumită în
continuare mobilitate pe termen lung, străinul titular al unui permis de şedere în scop de cercetare ştiinţifică sau al unei
vize de lungă şedere în scop de cercetare ştiinţifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene,
precum şi membrii de familie care îl însoţesc, posesori ai unor permise de şedere în scop de reîntregirea familiei sau ai
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unor vize de lungă şedere în scop de reîntregirea familiei eliberate de primul stat membru, pot intra şi solicita
prelungirea dreptului de şedere pe teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere.
(7) Străinilor prevăzuţi la alin. (6) li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de cercetare ştiinţifică,
respectiv în scop de reîntregirea familiei, după caz, în cadrul mobilităţii pe termen lung dacă prezintă următoarele
documente:
a) permisul de şedere sau viza de lungă şedere, eliberate de primul stat membru;
b) acordul de primire încheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare din România;
c) dovada duratei şi a datelor planificate pentru mobilitate în cazul în care acestea nu sunt specificate în acordul de
primire;
d) avizul Ministerului Cercetării şi Inovării, prevăzut la art. 48 alin. (2);
e) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată pentru o perioadă de cel puţin 6 luni.
(8) Cercetătorul prevăzut la alin. (6) poate desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică de la data depunerii cererii de
prelungire a dreptului de şedere.
(9) Dreptul de şedere în scop de cercetare se prelungeşte pentru o perioadă egală cu durata prevăzută în acordul de
primire.
(10) Prelungirea, revocarea sau anularea dreptului de şedere pentru străinii prevăzuţi la alin. (6) se comunică de către
Inspectoratul General pentru Imigrări autorităţilor competente din primul stat membru, în termen de 30 zile de la data
luării măsurii.
(la data 10-nov-2018 Art. 67 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 completat de Art. I, punctul 44. din Legea 247/2018 )

Art. 68: Activitatea didactică
Străinii titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică pot desfăşura activităţi
didactice în condiţiile legii.
Art. 69: Alte situaţii de prelungire a dreptului de şedere temporară
(la data 05-iun-2008 Art. 69 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 585/2003 )
(la data 05-iun-2008 Art. 69 din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 590/2003 )

(1) Străinii intraţi în România în baza unei vize de lungă şedere, pentru alte scopuri, pot solicita prelungirea dreptului de
şedere temporară, după cum urmează:
a) [textul din Art. 69, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 a fost abrogat la 31-iul-2011 de
Art. I, punctul 95. din Legea 157/2011]
b)
[textul din Art. 69, alin. (1), litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art.
I, punctul 95. din Legea 157/2011]
c) străinii care urmează o formă de tratament medical de lungă durată - cu prezentarea scrisorii de acceptare a unei
instituţii medicale publice sau private, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Acest permis de
şedere poate fi acordat şi pentru un eventual însoţitor care asistă străinul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur,
dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare;
d) străinii desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
(i)fac dovada calităţii de administrator;
(ii)fac dovada că, la data solicitării, nu sunt asociaţi sau acţionari la societatea comercială în cauză ori la altă persoană
juridică română şi că nu au avut aceste calităţi în ultimii 2 ani;
(iii)la societatea comercială în cauză să nu mai existe un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop;
(iv)societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro.
La prelungirile ulterioare trebuie să facă dovada că aportul de capital s-a concretizat în realizarea sau achiziţionarea de
construcţii destinate desfăşurării activităţilor prevăzute de Nomenclatorul Clasificării Activităţilor din Economia Naţională
sau în transfer de tehnologie;
e) străinii care au intrat pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unui furnizor de
pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat autorizate în condiţiile legii să
desfăşoare astfel de activităţi - cu prezentarea contractului de formare pentru participarea neremunerată la o formă de
pregătire profesională;
(la data 31-iul-2011 Art. 69, alin. (1), litera E. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 96. din Legea 157/2011 )

f) străinii care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat - cu prezentarea poliţei de asigurare civilă şi
a contractului de voluntariat încheiat cu organizaţia-gazdă, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la activitatea
pe care urmează să o desfăşoare, condiţiile în care sunt monitorizaţi în îndeplinirea sarcinilor, precum şi orele de lucru.
Străinii care participă la Serviciul european de voluntariat sunt exceptaţi de la obligativitatea prezentării poliţei de
asigurare civilă;
(la data 10-nov-2018 Art. 69, alin. (1), litera F. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 45. din Legea 247/2018 )

g) străinii care desfăşoară alte activităţi care nu contravin legilor române - cu avizul autorităţilor competente, atunci
când este necesar, sau dacă prezintă documente prin care să justifice necesitatea şederii în România;
h) apatrizii de origine română - fără îndeplinirea condiţiilor generale de acordare a dreptului de şedere temporară.
(la data 28-nov-2014 Art. 69, alin. (1), litera H. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. 41, punctul 57. din titlul II din
Ordonanta 25/2014 )

(2) [textul din Art. 69, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41,
punctul 58. din titlul II din Ordonanta 25/2014]
(3) La acordarea sau prelungirea dreptului de şedere temporară, străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. c), e), f) şi g) trebuie
să facă dovada mijloacelor de întreţinere, cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru
care se solicită prelungirea dreptului de şedere, iar cei prevăzuţi la alin. (1) lit. d), în cuantum de cel puţin 500 euro
lunar, proveniţi din activitatea desfăşurată în calitate de administrator.
(la data 28-nov-2014 Art. 69, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. 41, punctul 59. din titlul II din Ordonanta
25/2014 )
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(4) Străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. h) sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării dovezii mijloacelor de întreţinere şi sunt
scutiţi de la plata taxelor consulare. Dreptul de şedere pentru această categorie se prelungeşte pe perioade de 4 ani.
(5) Dreptul de şedere pentru străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. e) se acordă pentru o perioadă de maximum un an, fără
posibilitatea prelungirii.
(la data 10-nov-2018 Art. 69, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 46. din Legea 247/2018 )

(6) Dreptul de şedere temporară pentru străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. f) se prelungeşte pentru o perioadă egală cu
perioada de valabilitate a contractului de voluntariat, fără a depăşi o durată totală de şedere de un an pe teritoriul
României, în această calitate.
(la data 10-nov-2018 Art. 69, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 5 completat de Art. I, punctul 47. din Legea 247/2018 )

SECŢ IUNEA 2: Acordarea dreptului de şedere permanentă
Art. 70: Dreptul de şedere pe termen lung
(la data 26-dec-2013 Art. 70 din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 376/2013 )

(1) Dreptul de şedere pe termen lung se acordă, la cerere, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioadă
nedeterminată, străinilor care, la data soluţionării cererii, sunt titulari ai unui drept de şedere temporară sau beneficiari
ai protecţiei internaţionale în România.
(la data 26-dec-2013 Art. 70, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 376/2013 )

(2) Dreptul de şedere pe termen lung nu se acordă următoarelor categorii de străini:
a) titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii;
b) solicitanţi sau beneficiari de protecţie temporară;
c) solicitanţi sau beneficiari de protecţie în România, alta decât protecţia internaţională;
d) solicitanţi de protecţie internaţională;
e) titulari ai dreptului de şedere temporară conferit de viza de scurtă şedere, viza diplomatică sau de serviciu.
(la data 26-dec-2013 Art. 70, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 376/2013 )

f) titulari ai unui drept de şedere obţinut pentru desfăşurarea de activităţi ca lucrător sezonier sau lucrător au pair.
(la data 10-nov-2018 Art. 70, alin. (2), litera E. din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 48. din Legea 247/2018 )

(3) Dreptul de şedere permanentă încetează în următoarele situaţii:
a) în cazul anulării sau revocării;
b) în cazul obţinerii unui drept de şedere permanentă pe teritoriul altui stat;
c) în cazul absenţei de pe teritoriul statului român pentru o perioadă mai mare de 12 luni consecutive, cu excepţia
situaţiei în care, în această perioadă, străinul a beneficiat de un drept de şedere temporară într-un stat membru al
Uniunii Europene sau în care titularul dreptului de şedere pe termen lung este minor, iar unul dintre părinţi este cetăţean
român sau titular al unui drept de şedere pe teritoriul României;
(la data 28-nov-2014 Art. 70, alin. (3), litera C. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 60. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

d) în cazul absenţei de pe teritoriul statului român pe o perioadă mai mare de 6 ani consecutivi, chiar dacă în această
perioadă a beneficiat de un drept de şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene.
e) la cerere sau la dobândirea cetăţeniei române;
f) în cazul absenţei de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau al
Confederaţiei Elveţiene, pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi, a rezidentului pe termen lung, posesor al unui
permis de şedere pe termen lung cu menţiunea "Fost posesor de Carte albastră a UE", sau a membrilor săi de familie
cărora le-a fost acordat statutul de rezident pe termen lung.
(la data 31-iul-2011 Art. 70, alin. (3), litera D. din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 99. din Legea 157/2011 )

g) în cazul anulării protecţiei internaţionale în condiţiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi
completările ulterioare, atunci când dreptul de şedere pe termen lung a fost obţinut în calitate de beneficiar al protecţiei
internaţionale în România.
(la data 26-dec-2013 Art. 70, alin. (3), litera F. din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 3. din Legea 376/2013 )

(4) În situaţia în care, la încetarea dreptului de şedere pe termen lung în cazurile prevăzute la alin. (3) lit. b)-d), străinul
se găseşte pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data comunicării, acesta poate solicita eliberarea unui
permis de şedere temporară pentru scopurile şi în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
(la data 31-iul-2011 Art. 70, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 100. din Legea 157/2011 )

(5) Străinului al cărui drept de şedere pe termen lung a încetat în condiţiile alin. (3) lit. b)-d) i se poate acorda un nou
drept de şedere pe termen lung, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, după o nouă şedere continuă pe teritoriul
României de cel puţin 12 luni.
(la data 10-nov-2018 Art. 70, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 49. din Legea 247/2018 )

(6) Dreptul de şedere pe termen lung al unui fost posesor de Carte albastră a UE nu încetează în cazul în care străinul
poate face dovada că a lipsit de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European
sau al Confederaţiei Elveţiene, pentru a exercita o activitate economică în calitate de angajat remunerat sau de lucrător
independent, pentru a exercita o activitate pe bază de voluntariat sau pentru a studia în ţara de origine.
(la data 31-iul-2011 Art. 70, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 101. din Legea 157/2011 )

Art. 71: Condiţii de acordare a dreptului de şedere permanentă
(1) Dreptul de şedere permanentă se acordă străinilor prevăzuţi la art. 70 alin. (1), dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) au avut drept de şedere temporară sau au beneficiat de protecţie internaţională pe teritoriul României, în mod
continuu în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, astfel:
(la data 26-dec-2013 Art. 71, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 376/2013 )
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(i)în această perioadă nu au absentat de pe teritoriul României mai mult de 6 luni consecutive şi nu depăşesc 10 luni
de absenţă în total;
(ii)în această perioadă împotriva străinului nu a fost dispusă nicio măsură de îndepărtare de pe teritoriul naţional;
(iii)la stabilirea acestei perioade se iau în calcul jumătate din perioada de şedere în scop de studii;
(iv)la stabilirea acestei perioade nu se iau în calcul dreptul de şedere conferit de viza de scurtă şedere, viza diplomatică
sau de serviciu şi nici dreptul de şedere obţinut pentru desfăşurarea de activităţi ca lucrător sezonier sau lucrător au
pair;
(la data 10-nov-2018 Art. 71, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 50. din Legea 247/2018 )

(v)această perioadă se reduce la 4 ani, în cazul beneficiarilor protecţiei internaţionale în România care participă activ la
viaţa economică, socială şi culturală a societăţii româneşti, inclusiv ca urmare a parcurgerii programelor de integrare
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de
protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului
Economic European, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
(la data 26-dec-2013 Art. 71, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 376/2013 )

(i)în această perioadă nu au absentat de pe teritoriul României mai mult de 6 luni consecutive şi nu depăşesc 10 luni
de absenţă în total. Nu se consideră absenţă de pe teritoriul României dacă prin natura serviciului străinul s-a deplasat
în străinătate pentru desfăşurarea unor activităţi de transport internaţional şi prezintă înscrisuri doveditoare în acest
sens.
(la data 28-nov-2014 Art. 71, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 62. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(vii)această perioadă se calculează începând cu data depunerii cererii în baza căreia s-a acordat protecţie
internaţională în România, în cazul beneficiarilor protecţiei internaţionale.
(la data 26-dec-2013 Art. 71, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 376/2013 )

b) fac dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu
excepţia străinilor membri de familie ai cetăţenilor români;
(la data 28-nov-2014 Art. 71, alin. (1), litera B. din capitolul IV, sectiunea 2 rectificat de Actul din Rectificare din 2014 )

c) fac dovada asigurării sociale de sănătate;
d) fac dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit, în condiţiile legii;
e) cunosc limba română cel puţin la un nivel satisfăcător;
f) nu prezintă pericol pentru securitatea naţională;
(la data 12-mar-2018 Art. 71, alin. (1), litera F. din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 14/2018 )

g) nu constituie o ameninţare la adresa ordinii publice. Condiţia se consideră îndeplinită dacă străinul nu a săvârşit, cu
intenţie, infracţiuni pe teritoriul României pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani.
(la data 12-mar-2018 Art. 71, alin. (1), litera F. din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 14/2018 )

*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, la articolul 71, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1 1 ), cu următorul cuprins:
"(1 1 )În situaţia în care străinii îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), dar fac obiectul unor semnalări introduse în
Sistemul de informaţii Schengen de către alt stat Schengen în scopul nepermiterii intrării, dreptul de şedere permanentă
se acordă numai pentru motive justificate, în special din motive umanitare sau datorită obligaţiilor internaţionale şi
numai în urma consultării statului Schengen care a introdus semnalarea, în conformitate cu procedura prevăzută în
Manualul Sirene."
(la data 31-iul-2011 Art. 71, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. III, punctul 34. din Legea 157/2011 )

(2) Străinilor de origine română, străinilor aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 131 alin. (6) posesori ai unui permis de
şedere eliberat potrivit prevederilor art. 131 alin. (4), precum şi celor a căror şedere este în interesul statului român li
se poate acorda dreptul de şedere pe termen lung fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).
(la data 10-nov-2018 Art. 71, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 247/2018 )

(3) Minorii pot obţine drept de şedere pe termen lung numai dacă unul sau ambii părinţi sunt titulari ai unui drept de
şedere pe termen lung. Acestor minori li se poate acorda dreptul de şedere pe termen lung fără îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la alin. (1). În cazul în care numai unul dintre părinţi este titular al unui drept de şedere pe termen lung, este
necesar consimţământul celuilalt părinte, în formă autentică.
(la data 10-nov-2018 Art. 71, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 51. din Legea 247/2018 )

(4) Străinilor care fac dovada că au efectuat, potrivit cotei proprii de participare, investiţii de minimum 1.000.000 euro
sau au creat peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă li se poate acorda dreptul de şedere pe termen lung fără
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).
(la data 03-sep-2016 Art. 71, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 16. din Ordonanta 25/2016 )

(5) Dreptul de şedere pe termen lung se acordă posesorilor de Carte albastră a UE care au avut un drept de şedere
continuă pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei
Elveţiene, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, în calitate de posesor al Cărţii albastre a UE, din care drept de şedere
continuă în ultimii 2 ani dinaintea datei de depunere a cererii în cauză, ca posesor al Cărţii albastre a UE, pe teritoriul
României, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) în această perioadă nu au absentat de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic
European sau al Confederaţiei Elveţiene mai mult de 12 luni consecutive şi nu depăşesc 18 luni de absenţă în total;
b) în această perioadă, împotriva străinului nu a fost dispusă nicio măsură de îndepărtare de pe teritoriul statelor
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene;
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c) fac dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim brut garantat în plată, cu excepţia străinilor
membri de familie ai cetăţenilor români;
d) fac dovada asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
e) fac dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit, în condiţiile legii;
f) cunosc limba română cel puţin la un nivel satisfăcător;
g) nu prezintă pericol pentru ordinea publică şi siguranţa naţională.
(la data 31-iul-2011 Art. 71, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 103. din Legea 157/2011 )

Art. 72: Solicitarea dreptului de şedere permanentă
(1) Străinii prevăzuţi la art. 70 alin. (1) trebuie să depună personal la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru
Imigrări o cerere-tip însoţită de următoarele documente:
a) documentul de trecere a frontierei de stat;
b) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului de locuit;
c) acte doveditoare privind mijloacele de întreţinere;
d) dovada asigurării sociale de sănătate;
e) certificat de cazier judiciar, eliberat de autorităţile române.
(2) Cu prilejul depunerii cererii, solicitanţii vor susţine un interviu în vederea stabilirii nivelului de cunoaştere a limbii
române.
(3) Străinii prevăzuţi la art. 131 alin. (3) sunt exceptaţi de la prezentarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a),
c)-e).
(la data 03-sep-2016 Art. 72, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 17. din Ordonanta 25/2016 )

Art. 73: Aprobarea dreptului de şedere permanentă
(1) Dreptul de şedere permanentă se aprobă de către şeful Oficiului Român pentru Imigrări.
(2) Cererile se analizează de către o comisie special constituită, prin dispoziţie a şefului Oficiului Român pentru Imigrări,
comisie care formulează propuneri motivate pentru fiecare caz în parte.
(3) Termenul de soluţionare a cererilor este de maximum 6 luni de la data înregistrării. Pentru motive obiective, şeful
Oficiului Român pentru Imigrări poate prelungi acest termen cu încă 3 luni, cu înştiinţarea solicitantului.
(4) Aprobarea se comunică în scris solicitantului, în termen de 15 zile lucrătoare de la soluţionarea cererii.
(5) În termen de 30 de zile de la primirea comunicării, străinul căruia i s-a aprobat dreptul de şedere permanentă în
România este obligat să se prezinte la formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări unde a fost înregistrată
cererea, în vederea eliberării permisului de şedere permanentă.
(6) Acordarea dreptului de şedere permanentă pentru străinii membri de familie ai cetăţenilor români se efectuează cu
scutire de la plata taxelor consulare.
Art. 74: Refuzul acordării dreptului de şedere permanentă
(1) Dacă se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta secţiune, comisia constituită potrivit art. 73
alin. (2) propune şefului Oficiului Român pentru Imigrări refuzul acordării dreptului de şedere permanentă.
(2) Refuzul, precum şi motivele care au stat la baza acestuia se comunică, în scris, solicitantului, în termen de 15 zile
lucrătoare de la soluţionarea cererii.
(3) Refuzul acordării dreptului de şedere permanentă poate fi atacat în termen de 30 de zile de la data comunicării, la
Curtea de Apel Bucureşti.
(4) Refuzul acordării dreptului de şedere permanentă nu produce efecte juridice asupra dreptului de şedere al titularului
cererii.
(5) Decizia de refuz al acordării dreptului de şedere pe termen lung se ia ţinând cont de circumstanţele specifice ale
fiecărui caz în parte, precum durata şederii şi existenţa legăturilor cu statul român, respectând principiul
proporţionalităţii. Refuzul nu se bazează pe considerente economice.
(la data 12-mar-2018 Art. 74, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 14/2018 )

Art. 75:
[textul din Art. 75 din capitolul IV, sectiunea 2 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 64. din titlul II din
Ordonanta 25/2014]
Art. 76: Stabilirea domiciliului străinilor în România
Străinii titulari ai unui drept de şedere permanentă au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe domiciliul pe teritoriul
României în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.
SECŢ IUNEA 3: Anularea şi revocarea dreptului de şedere în România
Art. 77: Cazuri de anulare şi revocare
(1) Oficiul Român pentru Imigrări anulează, prin decizie motivată, dreptul de şedere permanentă sau temporară în
România, dacă se constată ulterior că:
a) la data acordării dreptului de şedere permanentă sau a prelungirii dreptului de şedere temporară străinul nu
îndeplinea condiţiile prevăzute de lege în acest sens;
b) dreptul de şedere permanentă sau prelungirea dreptului de şedere temporară a fost obţinut/obţinută prin folosirea
de informaţii false, documente false sau falsificate ori de alte mijloace ilegale;
c) dreptul de şedere a fost obţinut în baza unei căsătorii de convenienţă, constatată în condiţiile art. 63;
d) străinul a fost returnat sau expulzat anterior de pe teritoriul României şi a reintrat, sub o altă identitate, în perioada
interdicţiei de intrare în România.
(la data 28-nov-2014 Art. 77, alin. (1), litera D. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 65. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(2) Inspectoratul General pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de şedere pe termen lung atunci când
se constată că:
a) rezidentul permanent constituie o ameninţare la adresa ordinii publice. Condiţia se consideră îndeplinită dacă a
săvârşit, cu intenţie, infracţiuni pe teritoriul României pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai
mare de 5 ani;
b) rezidentul permanent prezintă pericol pentru securitatea naţională.
(la data 10-nov-2018 Art. 77, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 52. din Legea 247/2018 )
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(3) Oficiul Român pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de şedere temporară atunci când:
a) în urma verificărilor efectuate de Oficiul Român pentru Imigrări sau a sesizărilor primite de la alte autorităţi
competente, potrivit legii, se constată că străinul nu mai îndeplineşte condiţiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul
de şedere ori nu mai respectă scopul pentru care i-a fost acordat acest drept;
a1 ) se constată că, după acordarea dreptului de şedere temporară, străinul căsătorit cu un cetăţean român a avut o
absenţă de pe teritoriul României pentru mai mult de 6 luni în decurs de un an, cu următoarele excepţii:
(i)absenţa de pe teritoriul României pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, indiferent de perioadă;
(ii)absenţa de pe teritoriul României motivată de starea de graviditate şi de naştere;
(iii)absenţa de pe teritoriul României din cauza unei boli grave;
(iv)absenţa de pe teritoriul României ca o consecinţă a unei împrejurări excepţionale care a făcut imposibilă
întoarcerea voluntară.
(la data 31-iul-2011 Art. 77, alin. (3), litera A. din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 104. din Legea 157/2011 )

(v)absenţa de pe teritoriul României ca angajat sau detaşat la o persoană juridică din străinătate;
(la data 28-nov-2014 Art. 77, alin. (3), litera A^1. din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 66. din titlul II din Ordonanta
25/2014 )

a2 ) se constată că, după acordarea dreptului de şedere temporară pentru studii, străinul şi-a suspendat studiile din alte
motive decât cele medicale;
(la data 28-nov-2014 Art. 77, alin. (3), litera A^1. din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 67. din titlul II din Ordonanta
25/2014 )

b) se constată că străinul a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat ori a încălcat reglementările
referitoare la angajarea în muncă a străinilor;
(la data 31-iul-2011 Art. 77, alin. (3), litera B. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 105. din Legea 157/2011 )

c) se constată că străinul suferă de o boală ce pune în pericol sănătatea publică şi nu se supune măsurilor de tratament
medical stabilite de autorităţile competente. În situaţia în care boala a survenit ulterior obţinerii permisului de şedere
temporară, revocarea va fi dispusă dacă străinul nu se supune măsurilor de tratament medical stabilite de autorităţile
competente, iar boala este de natură a împiedica străinul să îşi îndeplinească obligaţiile instituite în sarcina sa prin
dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
(la data 31-iul-2011 Art. 77, alin. (3), litera C. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 105. din Legea 157/2011 )

d) posesorul unei Cărţi albastre a UE, al unui permis ICT sau al unui permis unic pentru lucrători sezonieri solicită
asistenţă socială, cu condiţia ca străinul să fie informat în prealabil, în scris, cu privire la acest aspect;
(la data 03-sep-2016 Art. 77, alin. (3), litera D. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 18. din Ordonanta 25/2016 )

e) se constată că posesorul unei Cărţi albastre a UE sau al unui permis ICT nu are resurse suficiente pentru întreţinerea
sa şi a familiei sale la nivelul salariului minim brut garantat în plată.
(la data 03-sep-2016 Art. 77, alin. (3), litera E. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 18. din Ordonanta 25/2016 )

f) la cerere sau la dobândirea cetăţeniei române;
(la data 03-sep-2016 Art. 77, alin. (3), litera E. din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 19. din Ordonanta 25/2016 )

g) entitatea-gazdă face obiectul unei proceduri de lichidare sau nu derulează nicio activitate economică.
(la data 10-nov-2018 Art. 77, alin. (3), litera F. din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 53. din Legea 247/2018 )

(4) Şomajul nu constituie un motiv de revocare a unei Cărţi albastre a UE, în afara cazului în care perioada de şomaj
depăşeşte 3 luni consecutive sau a cazului în care şomajul survine de mai multe ori în perioada de valabilitate a Cărţii
albastre a UE.
(la data 31-iul-2011 Art. 77, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 107. din Legea 157/2011 )

(5) Şomajul nu constituie un motiv de revocare a dreptului de şedere temporară în scop de muncă în perioada în care
străinul beneficiază de indemnizaţie de şomaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
(la data 28-nov-2014 Art. 77, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 68. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(6) Deciziile de anulare sau revocare a dreptului de şedere se iau ţinând cont de circumstanţele specifice fiecărui caz în
parte, respectând principiul proporţionalităţii.
(la data 03-sep-2016 Art. 77, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 3 completat de Art. II, punctul 20. din Ordonanta 25/2016 )

Art. 78: Comunicarea deciziei de anulare sau revocare
Decizia de anulare sau revocare a dreptului de şedere se comunică:
a) de către Inspectoratul General pentru Imigrări, străinului care se află pe teritoriul României, prin decizia de returnare;
(la data 28-nov-2014 Art. 78, litera A. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 69. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

b) de către Poliţia de Frontieră Română, străinului care se prezintă la frontieră cu scopul de a intra în România, prin
înmânarea deciziei de anulare sau revocare emise de Oficiul Român pentru Imigrări.
(la data 31-iul-2011 Art. 78, litera B. din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 108. din Legea 157/2011 )

SECŢ IUNEA 4: Integrarea în viaţa economică, culturală şi socială a străinilor
Art. 79: Asistenţa pentru integrarea străinilor
(1) Statul român asigură condiţiile pentru integrarea străinilor cărora li s-a acordat un drept de şedere în România, în
viaţa economică, socială şi culturală a ţării, precum şi accesul acestora la sistemul de educaţie.
(la data 31-iul-2011 Art. 79, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 109. din Legea 157/2011 )
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(2) În scopul integrării străinilor pot fi organizate şi desfăşurate următoarele activităţi:
a) cursuri de limba română;
b) cursuri şi alte forme de perfecţionare şi pregătire profesională;
c) asigurarea informării cu privire la drepturile şi obligaţiile străinilor, precum şi asupra oportunităţilor de integrare în
societatea românească;
d) cursuri de cunoaştere a istoriei, culturii, civilizaţiei şi a sistemului de drept din România;
e) întâlniri prilejuite de diferite evenimente, la care să participe şi cetăţeni români, în scopul promovării cunoaşterii şi
înţelegerii reciproce,
Art. 80: Instituţii şi organizaţii implicate
(1) Instituţiile publice vor coopera, potrivit competenţelor, cu organizaţii neguvernamentale şi organizaţii
internaţionale, în scopul promovării şi derulării de programe pentru integrarea străinilor în societate, precum şi pentru
identificarea resurselor financiare necesare în acest sens.
(2) În toate activităţile pe care le desfăşoară, instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale vor asigura protecţia
străinilor împotriva oricărei forme de discriminare.
Art. 80 1 : Tratamentul egal
(1) Străinii, titulari ai dreptului de şedere pe termen lung, beneficiază, în condiţiile legii, de tratament egal cu cetăţenii
români în ceea ce priveşte:
a) accesul la piaţa muncii, inclusiv în privinţa condiţiilor de angajare şi de muncă, la activităţi economice în mod
independent şi la activităţi profesionale, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legislaţiei speciale privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, cu condiţia ca activitatea desfăşurată să nu presupună, chiar şi ocazional, exercitarea unor prerogative ale
autorităţii publice;
b) accesul la toate formele şi nivelurile de învăţământ şi de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de
studiu;
c) echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor
profesionale, în conformitate cu reglementările în vigoare;
d) securitatea socială, asistenţa şi protecţia socială;
e) asistenţa de sănătate publică;
f) deduceri de impozit pe venitul global şi scutiri de taxe;
g) accesul la bunuri şi servicii publice, inclusiv obţinerea de locuinţe;
h) libertatea de asociere, afiliere şi apartenenţă la o organizaţie sindicală sau profesională.
(2) Drepturile beneficiarilor protecţiei internaţionale în România prevăzute de Legea nr. 122/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, nu pot fi limitate ca urmare a obţinerii dreptului de şedere pe termen lung de către aceştia.
(3) Străinii titulari ai unui drept de şedere temporară, încadraţi în muncă, şomeri înregistraţi sau cercetători,
beneficiază, în condiţiile legii, de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte:
(la data 10-nov-2018 Art. 80^1, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 54. din Legea 247/2018 )

a) condiţiile de muncă, inclusiv în ceea ce priveşte salarizarea şi măsurile de protecţie împotriva concedierii sau a altor
tratamente defavorabile din partea angajatorului, plăţile restante care urmează a fi efectuate de către angajatori,
referitoare la eventualele remuneraţii restante, precum şi cerinţele în materie de securitate şi sănătate în muncă;
b) accesul la toate formele şi nivelurile de învăţământ şi de pregătire profesională, inclusiv a acordarea burselor de
studiu;
c) echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor
profesionale, în conformitate cu reglementările în vigoare;
d) securitatea socială;
e) asistenţa şi protecţia socială;
f) asistenţa de sănătate publică;
g) deduceri de impozit pe venitul global şi scutiri de taxe;
h) accesul la bunuri şi servicii publice, inclusiv obţinerea de locuinţe;
i) libertatea de asociere, afiliere şi apartenenţă la o organizaţie sindicală sau profesională, inclusiv în ceea ce priveşte
drepturile şi avantajele conferite de astfel de organizaţii;
j) serviciile oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.
(la data 03-sep-2016 Art. 80^1, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 21. din Ordonanta 25/2016 )

(4) Prevederile alin. (3) lit. e) nu se aplică în cazul străinilor titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă
obţinut în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri sau ai dreptului de şedere temporară în scop de detaşare.
(la data 03-sep-2016 Art. 80^1, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 21. din Ordonanta 25/2016 )

(5) Străinii care au fost încadraţi în muncă pe teritoriul României sau urmaşii acestora beneficiază de dreptul la pensie
pentru limită de vârstă, invaliditate sau deces, chiar dacă nu mai locuiesc în România, în aceleaşi condiţii precum
cetăţenii români ori urmaşii acestora care nu mai locuiesc în România.
(la data 28-nov-2014 Art. 80 din capitolul IV, sectiunea 4 completat de Art. 41, punctul 70. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(6) Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrători ICT beneficiază de
tratamentul aplicat salariaţilor detaşaţi pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale în ceea ce
priveşte condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă, prevăzut de Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în
cadrul prestării de servicii transnaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 03-sep-2016 Art. 80^1, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 4 completat de Art. II, punctul 22. din Ordonanta 25/2016 )

CAPIT OLUL V: Regimul şederii ilegale
SECŢ IUNEA 1: Stabilirea obligaţiei de returnare a străinilor
Art. 81: Situaţiile în care se dispune returnarea
(1) Inspectoratul General pentru Imigrări dispune returnarea împotriva străinilor pentru care constată şederea ilegală,
prin emiterea deciziei de returnare.
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(2) Inspectoratul General pentru Imigrări constată şederea ilegală a străinilor aflaţi în oricare dintre următoarele situaţii:
a) străinul a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României;
b) străinul a intrat în România în perioada interdicţiei de intrare în România dispusă anterior;
c) străinul nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare şi/sau de şedere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
d) dreptul de şedere al străinului, stabilit prin viză, în baza convenţiilor internaţionale sau actelor normative de
desfiinţare a vizelor, sau, după caz, prin permisul de şedere ori de mic trafic de frontieră, a încetat;
(la data 10-nov-2018 Art. 81, alin. (2), litera D. din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 55. din Legea 247/2018 )

e) străinul pentru care s-a finalizat procedura de azil sau care a renunţat la aceasta şi care nu a respectat obligaţia de a
părăsi teritoriul României, stabilită potrivit legislaţiei privind azilul;
f) străinul a fost declarat indezirabil.
(3) Străinilor aflaţi în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) şi care beneficiază de un drept de şedere pe
teritoriul unui alt stat membru li se solicită, în scris, de către Inspectoratul General pentru Imigrări să părăsească în
termen de 3 zile teritoriul României. În cazul în care aceştia nu părăsesc teritoriul României, împotriva lor se dispune
măsura prevăzută la alin. (1).
(4) În cazul străinilor aflaţi în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), dar care se află într-o procedură de preluare
de către un alt stat membru al Uniunii Europene în baza unui acord bilateral, nu se emite decizie de returnare. În cazul
în care la finalizarea procedurii străinii nu sunt preluaţi de celălalt stat membru, împotriva lor se dispune măsura
prevăzută la alin. (1).
(5) În cazul străinilor aflaţi în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), dar şi într-o procedură de prelungire a
dreptului de şedere temporară sau de acordare a dreptului de şedere pe termen lung, în funcţie de circumstanţele
specifice fiecărui caz în parte, respectând principiul proporţionalităţii, Inspectoratul General pentru Imigrări decide cu
privire la emiterea deciziei de returnare sau amânarea emiterii acesteia până la finalizarea procedurii respective.
(la data 10-nov-2018 Art. 81, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 56. din Legea 247/2018 )

(6) În situaţia în care perioada de şedere legală pe teritoriul României nu poate fi stabilită pe baza menţiunilor din
documentul de călătorie al străinului, Inspectoratul General pentru Imigrări sau Inspectoratul General al Poliţiei de
Frontieră procedează potrivit prevederilor art. 11 din Codul frontierelor Schengen.
Art. 82: Interzicerea returnării
(1) Măsura returnării nu poate fi dispusă împotriva străinilor aflaţi în oricare dintre următoarele situaţii:
a) străinul este minor, iar unul dintre părinţii acestuia are drept de şedere în România;
b) străinul este părinte al unui minor care are cetăţenia română, dacă minorul se află în întreţinerea acestuia sau dacă
există obligaţia plăţii pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate;
c) străinul este căsătorit cu un cetăţean român sau cu un străin care are drept de şedere pe termen lung pe teritoriul
României;
d) străinul a depăşit vârsta de 65 de ani.
(la data 03-sep-2016 Art. 82, alin. (1), litera D. din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 23. din Ordonanta 25/2016 )

(2) În cazul în care situaţiile prevăzute la alin. (1) se constată după dispunerea măsurii returnării, dar înainte de
executarea obligaţiei de returnare, Inspectoratul General pentru Imigrări revocă decizia de returnare.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul străinilor aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) dacă se
constată existenţa unei căsătorii de convenienţă sau că soţii nu mai au o relaţie conjugală ori o relaţie de familie
efectivă pe teritoriul României.
(4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul străinilor care constituie un pericol pentru ordinea publică,
securitatea naţională ori care suferă de o boală care ameninţă sănătatea publică şi refuză să se supună măsurilor
stabilite de către autorităţile medicale.
(5) Străinii cărora li se aplică prevederile alin. (1) sau (2) pot solicita acordarea ori, după caz, prelungirea dreptului de
şedere temporară pentru oricare dintre scopurile şi în condiţiile prevăzute la capitolul IV al prezentei ordonanţe de
urgenţă, fără a mai fi necesară obţinerea în prealabil a unei vize de lungă şedere.
Art. 83: Decizia de returnare
(1) Decizia de returnare constituie actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Imigrări constată şederea
ilegală pe teritoriul României a străinului şi stabileşte obligaţia acestuia de returnare, precum şi termenul pentru plecarea
voluntară.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul străinului declarat indezirabil sau care prezintă risc de sustragere de la
executarea voluntară a obligaţiei de returnare, prin decizia de returnare se constată şederea ilegală pe teritoriul
României şi se stabileşte obligaţia de returnare şi îndepărtarea sub escortă.
(3) Prezintă risc de sustragere de la executarea voluntară a obligaţiei de returnare:
a) străinul care a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României;
b) străinul care a intrat în România în perioada de interdicţie dispusă anterior;
c) străinul a cărui identitate nu a putut fi stabilită;
d) străinul pentru care s-a finalizat procedura de azil sau care a renunţat la aceasta şi care nu a respectat obligaţia de a
părăsi teritoriul României, stabilită potrivit legislaţiei privind azilul;
e) străinul a cărui conduită determină suspiciunea rezonabilă că intenţionează să se sustragă de la executarea
voluntară a obligaţiei de returnare.
(4) Decizia de returnare se întocmeşte în scris în două exemplare, fiecare în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională, şi conţine motivele de fapt şi de drept, precum şi informaţiile privind căile de atac posibile.
(5) Inspectoratul General pentru Imigrări furnizează, la cererea străinului, o traducere scrisă sau orală a principalelor
elemente ale deciziei de returnare, inclusiv informaţii cu privire la căile de atac posibile, în limba pe care acesta o
înţelege sau despre care se presupune în mod rezonabil că o înţelege.
(6) Prevederile alin. (5) nu sunt aplicabile străinilor care au trecut ilegal frontiera de stat a României sau a altui stat
membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European ori a Confederaţiei Elveţiene. În acest caz, odată cu
decizia de returnare se comunică şi o fişă, redactată în 5 limbi dintre cele mai des utilizate sau înţelese de către străinii
aflaţi pe teritoriul României, conţinând informaţii care să explice principalele elemente din formularul standard al deciziei
de returnare.
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Art. 84: Comunicarea deciziei de returnare
(1) Comunicarea deciziei de returnare se realizează de către Inspectoratul General pentru Imigrări prin remiterea unui
exemplar al acesteia străinului împotriva căruia a fost emisă.
(2) Remiterea se poate face prin înmânarea exemplarului, sub semnătură, atunci când străinul este prezent, sau prin
trimiterea prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa la care străinul a declarat că locuieşte, atunci când străinul nu
este prezent.
(3) În cazul în care remiterea nu este posibilă, comunicarea deciziei de returnare se face prin afişarea unui exemplar al
acesteia la sediul structurii Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis decizia de returnare.
(4) Se prezumă că remiterea nu este posibilă în următoarele situaţii:
a) străinul refuză să primească exemplarul înmânat sau trimis prin poştă;
b) străinul nu mai locuieşte la adresa declarată;
c) străinul nu a făcut cunoscută adresa la care locuieşte.
Art. 85: Contestarea deciziei de returnare
(1) Decizia de returnare prevăzută la art. 83 alin. (1) poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la
curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află structura Inspectoratului General pentru Imigrări care a
emis decizia de returnare. Instanţa soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.
Hotărârea instanţei este definitivă.
(2) Decizia de returnare prevăzută la art. 83 alin. (2) poate fi contestată în termen de 3 zile de la data comunicării la
instanţa prevăzută la alin. (1) dacă străinul nu este luat în custodie publică ori la curtea de apel în a cărei rază de
competenţă teritorială se află centrul de cazare dacă străinul este luat în custodie publică. Instanţa soluţionează
contestaţia în termen de 5 zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instanţei este definitivă.
(3) Contestaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) suspendă executarea obligaţiei de returnare. În cazul străinilor care solicită
emiterea unei decizii de returnare înainte de a fi depistaţi cu şedere ilegală sau a străinilor declaraţi indezirabili,
contestaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu suspendă executarea obligaţiei de returnare.
(4) Contestarea deciziei de returnare formulată de către străinul luat în custodie publică nu suspendă măsura luării în
custodie publică.
(5) Străinul care contestă decizia de returnare are dreptul de a obţine consiliere juridică, reprezentare şi asistenţă
lingvistică pe cheltuială proprie.
(6) Străinului care contestă decizia de returnare îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008,
cu modificările şi completările ulterioare, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2, 2 1 şi 8 1 din respectiva
ordonanţă de urgenţă.
SECŢ IUNEA 2: Străini indezirabili
Art. 86: Măsura declarării ca indezirabil
(1) Declararea ca indezirabil este măsura ce se dispune împotriva unui străin care a desfăşurat, desfăşoară ori există
indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională sau ordinea
publică.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de Curtea de Apel Bucureşti, la sesizarea procurorului anume desemnat
de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Procurorul sesizează instanţa de judecată la propunerea
instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale care deţin date sau indicii temeinice în sensul
celor prevăzute la alin. (1).
(3) Datele şi informaţiile în baza cărora se propune declararea ca indezirabil pentru raţiuni de securitate naţională se
pun la dispoziţia instanţei de judecată în condiţiile stabilite de actele normative care reglementează regimul activităţilor
referitoare la securitatea naţională şi protejarea informaţiilor clasificate.
(4) Sesizarea prevăzută la alin. (2) se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor. Instanţa de judecată aduce la
cunoştinţă străinului faptele care stau la baza sesizării, cu respectarea prevederilor actelor normative care
reglementează regimul activităţilor referitoare la securitatea naţională şi protejarea informaţiilor clasificate.
(5) Curtea de Apel Bucureşti se pronunţă, prin hotărâre motivată, în termen de 10 zile de la sesizarea formulată în
condiţiile alin. (2). Hotărârea instanţei este executorie. Atunci când declararea străinului ca indezirabil se întemeiază pe
raţiuni de securitate naţională, în conţinutul hotărârii nu se menţionează datele şi informaţiile care au stat la baza
motivării acesteia.
(6) Hotărârea se comunică străinului, precum şi, dacă instanţa dispune declararea ca indezirabil, Inspectoratului
General pentru Imigrări, pentru a fi pusă în executare.
(7) Dreptul de şedere al străinului încetează de la data pronunţării hotărârii prin care acesta a fost declarat indezirabil.
(8) Perioada pentru care un străin poate fi declarat indezirabil este de la 5 la 15 ani, cu posibilitatea prelungirii
termenului pentru o nouă perioadă cuprinsă între aceste limite, în cazul în care se constată că nu au încetat motivele
care au determinat luarea acestei măsuri. Prelungirea termenului se face în condiţiile prevăzute la alin. (2).
(9) Încetarea măsurii declarării ca indezirabil se dispune de Curtea de Apel Bucureşti, la sesizarea procurorului anume
desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în situaţia în care prezenţa străinului pe teritoriul
României este necesară în interesul statului român, iar pericolul determinat de motivele care au stat la baza declarării
ca indezirabil nu mai subzistă. Procurorul sesizează instanţa de judecată la propunerea instituţiei cu atribuţii în domeniul
ordinii publice şi securităţii naţionale care a propus sesizarea instanţei potrivit alin. (2) teza finală.
(10) Sesizarea prevăzută la alin. (9) se judecă în camera de consiliu. Curtea de Apel Bucureşti se pronunţă, prin
hotărâre motivată, în termen de 10 zile de la sesizare. Hotărârea instanţei este definitivă. Hotărârea se comunică
Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru a fi pusă în executare.
(11) Hotărârile prin care străinii au fost declaraţi indezirabili sau prin care s-a dispus încetarea măsurii declarării ca
indezirabil se pun în executare de către Inspectoratul General pentru Imigrări potrivit prevederilor prezentei ordonanţe
de urgenţă.
(12) Datele de identificare ale persoanelor declarate indezirabile sau cu privire la care s-a dispus încetarea măsurii
declarării ca indezirabil se comunică Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe de către
Inspectoratul General pentru Imigrări.
Art. 87: Recursul împotriva hotărârii prevăzute la art. 86 alin. (5)
(1) Hotărârea prevăzută la art. 86 alin. (5) poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la data comunicării, la
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Instanţa se pronunţă în termen de 5 zile de la data primirii cererii.
(2) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a hotărârii prin care străinul a
fost declarat indezirabil. În cazuri temeinic justificate şi pentru a se preveni producerea de pagube iminente, străinul
poate cere instanţei să dispună suspendarea executării hotărârii prin care a fost declarat indezirabil până la soluţionarea
căii de atac. Instanţa soluţionează cererea de suspendare de urgenţă, hotărârea pronunţată în acest caz fiind
executorie de drept.
SECŢ IUNEA 3: Executarea obligaţiei de returnare
Art. 88: Plecarea voluntară
(1) Străinul împotriva căruia a fost emisă decizia de returnare prevăzută la art. 83 alin. (1) are posibilitatea să execute
voluntar obligaţia de returnare oricând în termenul pentru plecarea voluntară.
(2) Termenul pentru plecarea voluntară este de 15 zile de la comunicarea deciziei de returnare pentru:
a) străinul care a fost depistat fără drept de şedere ori care a depăşit perioada de şedere sau zona de frontieră stabilite
prin acordul care reglementează regimul juridic privind micul trafic la frontiera comună;
b) străinul al cărui permis de mic trafic de frontieră sau a cărui viză a fost anulat/ă ori revocat/ă.
(3) Termenul pentru plecarea voluntară este de 30 de zile de la comunicarea deciziei de returnare pentru:
a) străinul care solicită emiterea unei decizii de returnare înainte de a fi depistat cu şedere ilegală;
b) străinul căruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de şedere temporară ori i-a fost refuzată prelungirea acestui
drept;
c) străinul căruia i-a încetat dreptul de şedere pe termen lung şi care nu a solicitat prelungirea dreptului de şedere
temporară potrivit art. 70 alin. (4).
(4) În situaţii temeinic justificate, ţinând seama de circumstanţele specifice ale fiecărui caz în parte, cum ar fi durata
şederii legale, existenţa copiilor care frecventează şcoala şi existenţa altor legături familiale, Inspectoratul General
pentru Imigrări prelungeşte termenele prevăzute la alin. (2) şi (3), la cererea străinului împotriva căruia a fost emisă
decizia de returnare, cu cel mult 30 de zile. Prelungirea se comunică, în scris, străinului.
(5) Până la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emisă în acest sens, obligaţia de returnare se prezumă executată la data la care străinul părăseşte teritoriul României.
Art. 89: Îndepărtarea sub escortă
(1) Străinul împotriva căruia a fost emisă decizia de returnare prevăzută la art. 83 alin. (2) este îndepărtat sub
escortă.
(2) Străinul împotriva căruia a fost emisă decizia de returnare prevăzută la art. 83 alin. (1) este îndepărtat sub
escortă:
a) dacă nu a executat voluntar obligaţia de returnare, după împlinirea termenului pentru plecarea voluntară;
b) dacă se constată că străinul prezintă risc de sustragere de la executarea voluntară a obligaţiei de returnare potrivit
art. 83 alin. (3), chiar înainte de împlinirea termenului pentru plecarea voluntară.
(3) Îndepărtarea sub escortă se realizează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de către personalul specializat
al Inspectoratului General pentru Imigrări prin însoţirea străinului până la frontieră ori până într-o ţară terţă, respectiv
ţara de origine, de tranzit sau de destinaţie.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), străinul, în al cărui permis de şedere pe termen lung era înscrisă menţiunea
privind acordarea protecţiei internaţionale de către un alt stat membru, este îndepărtat sub escortă către statul
membru indicat în respectiva menţiune, dacă, în urma verificărilor realizate de Inspectoratul General pentru Imigrări în
statul membru în cauză, rezultă că acesta beneficiază în continuare de protecţie internaţională. Pentru respectarea
obligaţiilor asumate de România prin tratate, în cazul străinului declarat indezirabil sau care face obiectul expulzării ca
urmare a condamnării pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute în cap. IV din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru o infracţiune contra securităţii naţionale
prevăzută de Codul penal este posibilă îndepărtarea sub escortă şi către un alt stat decât cel în care beneficiază de
protecţie internaţională.
(5) Prin excepţie de la alin. (3), străinul care a avut un drept de şedere temporară potrivit art. 128, în al cărui permis
de şedere pe termen lung eliberat de un alt stat membru este înscrisă menţiunea privind acordarea protecţiei
internaţionale, poate fi îndepărtat sub escortă către o ţară terţă dacă, în urma verificărilor realizate de Inspectoratul
General pentru Imigrări în statul membru în cauză, rezultă că protecţia internaţională a fost retrasă sau dacă a fost
declarat indezirabil ori face obiectul expulzării ca urmare a condamnării pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute în
cap. IV din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru o infracţiune contra securităţii
naţionale prevăzută de Codul penal.
(6) În cadrul procedurii de îndepărtare sub escortă autorităţile române analizează situaţia străinului pentru a se asigura
că acestuia nu îi sunt aplicabile prevederile art. 82 alin. (2) sau art. 96 alin. (1), dar şi că acesta nu este o persoană
vulnerabilă. Îndepărtarea sub escortă a persoanelor vulnerabile se realizează cu luarea în considerare a nevoilor
speciale ale acestora.
Art. 90: Procedura îndepărtării sub escortă
(1) Îndepărtarea sub escortă a străinilor care posedă documente de trecere a frontierei de stat valabile şi mijloace
financiare se realizează în termen de 24 de ore de la depistarea acestora, dacă nu este necesară efectuarea altor
formalităţi.
(2) În cazul în care există indicii temeinice că îndepărtarea sub escortă nu poate fi realizată în termenul prevăzut la alin.
(1), Inspectoratul General pentru Imigrări analizează situaţia străinului şi aplică dispoziţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă privind tolerarea rămânerii pe teritoriul României sau privind custodia publică, după caz.
(3) Străinii care nu posedă documente de trecere a frontierei de stat vor fi prezentaţi misiunilor diplomatice sau oficiilor
consulare acreditate în România ale statelor ai căror cetăţeni sunt, pentru eliberarea documentelor.
(4) Procedurile aplicabile în cazul necooperării unor reprezentanţe diplomatice în legătură cu eliberarea de documente
de călătorie pentru îndepărtarea sub escortă a străinilor de pe teritoriul României se stabilesc prin ordin al ministrului
afacerilor externe şi al ministrului afacerilor interne.
(5) Pentru străinii proveniţi din state care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare în România se solicită
documente de trecere a frontierei de stat din ţara de origine prin Departamentul Consular din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.
(6) În situaţia în care documentele de trecere a frontierei de stat nu au putut fi obţinute în condiţiile alin. (3) sau (5),
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Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează titluri de călătorie pentru străini, potrivit prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(7) Pe timpul îndepărtării sub escortă se poate utiliza forţa numai în cazurile în care aceasta este necesară pentru
protejarea vieţii sau integrităţii fizice a personalului din escortă, a străinului ori a altor persoane, pentru împiedicarea
producerii de pagube materiale sau pentru îndeplinirea obiectivului îndepărtării sub escortă. Măsurile se aplică cu
respectarea demnităţii străinului, gradual şi proporţional cu starea de pericol ce trebuie înlăturată.
(8) La îndepărtarea sub escortă pe cale aeriană sunt respectate prevederile Orientărilor comune privind dispoziţiile de
siguranţă care urmează să fie luate pentru operaţiunile comune de expulzare pe cale aeriană, cuprinse în anexa la
Decizia 2004/573/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind organizarea de zboruri comune pentru expulzarea de pe
teritoriul a două sau mai multe state membre a resortisanţilor ţărilor terţe care fac obiectul măsurilor individuale de
expulzare.
Art. 91: Îndepărtarea sub escortă în baza acordurilor de readmisie
(1) Străinii pot fi îndepărtaţi sub escortă şi potrivit procedurii stabilite prin acordurile de readmisie încheiate de Uniunea
Europeană sau de România cu state terţe, doar în măsura în care dispoziţiile acestora le sunt mai favorabile decât
dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) La cererea unuia dintre statele care au încheiate acorduri de readmisie cu România se poate permite tranzitarea
teritoriului României de către străinul care face obiectul unei proceduri de readmisie către un stat terţ, cu condiţia
escortării şi a prezentării garanţiilor că acesta îşi poate continua călătoria şi poate intra în statul de destinaţie.
Art. 92: Măsuri de asistenţă între statele membre ale Uniunii Europene în cazul îndepărtării sub escortă pe
calea aerului
(1) În situaţia în care executarea măsurii de îndepărtare nu este posibilă prin folosirea zborurilor directe până în ţara de
destinaţie, Inspectoratul General pentru Imigrări poate solicita altor state tranzitul aeroportuar.
(2) Pentru executarea măsurii de îndepărtare a străinului pe calea aerului, Inspectoratul General pentru Imigrări dispune
escortarea acestuia până în ţara de tranzit sau de destinaţie în următoarele cazuri:
a) ţara de tranzit sau de destinaţie solicită ca străinul să fie escortat;
b) este necesară acordarea de asistenţă medicală străinului în timpul îndepărtării sub escortă;
c) străinul trebuie supravegheat pentru a se preveni săvârşirea de fapte de natură penală în timpul îndepărtării sub
escortă;
d) există indicii temeinice că străinul nu va respecta măsura de îndepărtare ori că intenţionează să rămână în ţara de
tranzit;
e) autorităţile române cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale solicită ca străinul să fie escortat.
(3) Pe durata executării măsurilor de îndepărtare, membrii escortei nu sunt înarmaţi şi poartă ţinută civilă. Aceştia sunt
obligaţi să respecte legislaţia statului de tranzit, să folosească forţa, cu respectarea prevederilor art. 90 alin. (7), numai
atunci când reprezentanţii statului de tranzit nu sunt prezenţi sau este necesară acordarea de sprijin acestora.
(4) Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde demersurile necesare pentru întoarcerea în ţară a străinilor dacă,
în timpul executării măsurii de îndepărtare pe calea aerului, a intervenit una dintre următoarele situaţii:
a) autorizaţia de tranzit aeroportuar a fost refuzată sau revocată;
b) străinul a intrat pe teritoriul statului solicitat în timpul tranzitului;
c) îndepărtarea străinului către o altă ţară de tranzit ori către ţara de destinaţie sau îmbarcarea în zborul de legătură nu
a fost realizată;
d) tranzitul aeroportuar nu mai este posibil.
(5) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră poate aproba solicitările de tranzit pentru străinii care fac obiectul unor
măsuri de îndepărtare, adresate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene.
(6) Solicitarea de tranzit prevăzută la alin. (5) poate fi refuzată dacă:
a) străinul este suspect sau inculpat într-o cauză penală ori are de executat o pedeapsă privativă de libertate, ca
urmare a săvârşirii unei infracţiuni pe teritoriul României;
b) tranzitul către alte state sau intrarea în ţara de destinaţie nu este permisă;
c) în timpul tranzitului este necesar transportul către un alt aeroport aflat pe teritoriul României;
d) străinul reprezintă o ameninţare pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică sau relaţiile internaţionale
ale statului român;
e) asistenţa solicitată este imposibilă în acel moment din motive obiective; în acest caz, Inspectoratul General al Poliţiei
de Frontieră informează, în cel mai scurt timp posibil, autorităţile solicitante asupra unei date cât mai apropiate de cea
solicitată iniţial, în care poate fi acordată asistenţa tranzitului.
(7) În situaţia în care, ulterior aprobării tranzitului, survin situaţiile prevăzute la alin. (6), autorizaţiile deja eliberate pot
fi revocate, cu informarea autorităţilor solicitante asupra motivelor care au determinat revoca rea.
(8) Solicitarea de tranzit trebuie transmisă în scris cu cel puţin două zile înainte de tranzit. Acest termen poate fi
scurtat în cazuri urgente şi justificate.
(9) Forma şi conţinutul solicitării de tranzit se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(10) Decizia se comunică statului membru solicitant în termen de două zile. Termenul poate fi prelungit, în cazuri
justificate, cu maximum 48 de ore.
(11) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră stabileşte puncte de contact în toate zonele de tranzit importante.
(12) Operaţiunea de tranzit nu trebuie să depăşească 24 de ore. În cazul în care, din motive obiective, sunt necesare
măsuri de asistenţă suplimentare pentru continuarea operaţiunii de tranzit, acest termen poate fi prelungit cu
maximum 48 de ore.
(13) În limita mijloacelor disponibile şi în conformitate cu standardele internaţionale relevante, Inspectoratul General al
Poliţiei de Frontieră asigură măsurile de asistenţă necesare de la aterizare şi până la părăsirea aeroportului către ţara
de destinaţie, în ceea ce priveşte:
a) întâmpinarea străinului la aeronavă şi escortarea acestuia în perimetrul aeroportului, în special către zborul de
legătură;
b) asigurarea tratamentului medical de urgenţă străinului şi, dacă este cazul, persoanelor din escorta acestuia;
c) asigurarea hranei pentru străin şi, dacă este cazul, pentru persoanele din escorta acestuia;
d) primirea, păstrarea şi predarea documentelor de călătorie, în special în cazul străinilor neescortaţi;
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e) în cazul străinilor neescortaţi, informarea statului solicitant despre locul şi ora plecării străinului de pe teritoriul
statului român;
f) informarea statului solicitant în privinţa oricăror incidente serioase care survin în timpul tranzitului;
g) pe timpul staţionării în aeroportul de tranzit, şeful punctului de trecere a frontierei poate dispune cazarea străinului în
spaţii special amenajate şi folosirea mijloacelor legale pentru prevenirea sau împiedicarea oricărei încercări a străinului
de a se împotrivi tranzitului.
(14) Costurile serviciilor asigurate potrivit alin. (13) se suportă de statul solicitant.
Art. 93: Organizarea unor zboruri comune cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea îndepărtării
sub escortă a străinilor
(1) Inspectoratul General pentru Imigrări poate organiza sau participa la acţiuni comune cu autorităţile competente din
unul ori mai multe state membre ale Uniunii Europene, pentru îndepărtarea sub escortă a străinilor.
(2) Atunci când Inspectoratul General pentru Imigrări decide organizarea unui zbor pentru îndepărtarea sub escortă a
străinilor, la care ar putea să participe şi alte state membre ale Uniunii Europene, informează autorităţile competente
din aceste state.
(3) În vederea unei bune desfăşurări a zborului, Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde măsuri pentru
selecţionarea transportatorului, potrivit dispoziţiilor legale, obţinerea autorizaţiilor necesare de la statele de tranzit şi de
destinaţie, stabilirea în comun cu autorităţile competente ale celorlalte state participante a numărului personalului de
escortă necesar, încheierea înţelegerilor financiare necesare, precum şi alte măsuri ce se impun.
(4) În cazul în care Inspectoratul General pentru Imigrări decide să participe la un zbor pentru îndepărtarea sub escortă
a străinilor organizat de un stat membru al Uniunii Europene, informează autorităţile competente din statul organizator
despre intenţia de a participa, specificând numărul de persoane care fac obiectul îndepărtării sub escortă, şi asigură un
număr suficient de persoane pentru escortă. În cazul în care escorta este realizată numai de către statul organizator,
Inspectoratul General pentru Imigrări asigură prezenţa a cel puţin 2 reprezentanţi la bordul aeronavei, care sunt
responsabili de predarea străinilor de care răspund către autorităţile din statele de destinaţie.
(5) Inspectoratul General pentru Imigrări asigură atât străinilor care fac obiectul îndepărtării sub escortă, cât şi
personalului de escortă propriu documente de călătorie valabile, vize şi alte documente necesare şi, prin intermediul
Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, solicită asistenţă necesară din partea
reprezentanţelor diplomatice ale României.
Art. 94: Recunoaşterea deciziilor de îndepărtare a străinilor emise de alte state membre ale Uniunii
Europene
(1) Deciziile de îndepărtare a străinilor emise de alte state membre ale Uniunii Europene sunt recunoscute de statul
român şi sunt puse în executare de Inspectoratul General pentru Imigrări, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă,
în următoarele cazuri:
a) decizia de îndepărtare este luată pentru motive de ordine publică sau securitate naţională, astfel:
(i)când străinul a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai
mare de un an;
(ii)ca urmare a desfăşurării de către străini ori a existenţei unor indicii temeinice că străinul urmează să desfăşoare
activităţi de natură să pună în pericol ordinea publică sau securitatea naţională;
b) decizia de îndepărtare este luată ca urmare a neîndeplinirii de către străin a condiţiilor referitoare la intrarea şi
şederea străinilor pe teritoriul statului membru în cauză.
(2) Criteriile şi aranjamentele practice de compensare a dezechilibrelor financiare rezultate ca urmare a recunoaşterii
deciziilor de îndepărtare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(3) Pentru a fi puse în executare este necesar ca deciziile de îndepărtare prevăzute la alin. (1) să nu fi fost revocate
sau suspendate de către autorităţile emitente.
(4) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) străinii membri de familie ai cetăţenilor români, precum şi membrii de
familie ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene.
(5) În vederea aplicării prezentului articol, Inspectoratul General pentru Imigrări cooperează şi face schimb de
informaţii cu autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.
(6) Cheltuielile angajate de către Inspectoratul General pentru Imigrări în scopul punerii în executare a deciziilor
prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru
Inspectoratul General pentru Imigrări cu această destinaţie.
(7) Sumele reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (6), recuperate de la statul membru al Uniunii Europene care a
emis decizia de îndepărtare reprezintă reconstituiri de credite bugetare, dacă cheltuielile au fost efectuate pentru anul în
curs, sau se fac venit la bugetul de stat, dacă cheltuielile au fost efectuate în anii precedenţi.
(8) Inspectoratul General pentru Imigrări decontează cheltuielile efectuate de alte state membre ale Uniunii Europene
care pun în executare măsurile de îndepărtare până la împlinirea unei perioade de 4 ani de la data emiterii acestora de
către autorităţile române, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru
Inspectoratul General pentru Imigrări cu această destinaţie.
(9) Solicitările de rambursare a cheltuielilor efectuate de statul membru al Uniunii Europene pot fi respinse de către
Inspectoratul General pentru Imigrări atunci când sunt efectuate după o perioadă mai mare de un an de la punerea în
executare a măsurii de îndepărtare.
(10) În cazul deciziilor de îndepărtare care fac obiectul alin. (1), străinul poate contesta măsurile ce ţin de punerea în
executare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 95: Repatrierea voluntară umanitară asistată
(1) Străinii aflaţi pe teritoriul României pot solicita sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi al
organizaţiilor internaţionale sau neguvernamentale cu atribuţii în domeniu, pentru repatrierea voluntară umanitară
asistată, dacă nu dispun de mijloace financiare.
(2) Inspectoratul General pentru Imigrări, în cooperare cu organizaţii internaţionale cu atribuţii în domeniu, precum şi
cu organizaţii neguvernamentale de profil desfăşoară programe comune pentru identificarea modalităţilor concrete de
sprijinire a străinilor prevăzuţi la alin. (1), în vederea repatrierii voluntare umanitare asistate a acestora, precum şi a
resurselor financiare necesare în acest sens.
(3) Străinilor incluşi în programele de repatriere voluntară umanitară asistată li se eliberează de către Inspectoratul
General pentru Imigrări certificate de repatriere.
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(4) Străinii prevăzuţi la alin. (1) pot beneficia, în mod individual, o singură dată de sprijinul acordat de Inspectoratul
General pentru Imigrări, prin intermediul programelor prevăzute la alin. (2), pentru repatrierea voluntară umanitară
asistată.
Art. 96: Suspendarea executării obligaţiei de returnare
(1) Executarea obligaţiei de returnare se suspendă în perioada în care Inspectoratul General pentru Imigrări constată
incidenţa următoarelor situaţii:
a) returnarea se poate realiza numai către un stat faţă de care există temeri justificate că viaţa străinului este pusă în
pericol ori că va fi supus la tortură, tratamente inumane sau degradante;
(la data 03-sep-2016 Art. 96, alin. (1), litera A. din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 24. din Ordonanta 25/2016 )

b) starea de sănătate a străinului face imposibilă realizarea returnării;
(la data 03-sep-2016 Art. 96, alin. (1), litera B. din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 24. din Ordonanta 25/2016 )

c) străinul este părintele unui minor care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ de stat ori particulare,
acreditate sau autorizate provizoriu potrivit legii, iar anul şcolar este în curs;
d) străinul este căsătorit cu un alt străin care are drept de şedere temporară sau permisiunea de a rămâne pe teritoriul
României, iar căsătoria nu este de convenienţă;
e) străinul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1).
(2) Prevederile alin. (1) lit. c) şi d) nu se aplică în cazul străinilor care constituie un pericol pentru ordinea publică,
securitatea naţională ori care suferă de o boală care ameninţă sănătatea publică şi refuză să se supună măsurilor
stabilite de către autorităţile medicale.
(3) Termenul de plecare voluntară sau îndepărtarea sub escortă, după caz, îşi reia cursul de la data la care
Inspectoratul General pentru Imigrări constată încetarea situaţiilor prevăzute la alin. (1).
(4) Inspectoratul General pentru Imigrări informează în scris străinul cu privire la constatarea incidenţei sau încetării
situaţiilor prevăzute la alin. (1).
Art. 97: Garanţii în aşteptarea returnării
Măsurile luate de autorităţile române competente cu privire la străinii aflaţi pe teritoriul României în termenul pentru
plecarea voluntară sau în perioada suspendării executării obligaţiei de returnare respectă următoarele principii:
a) menţinerea unităţii familiale cu membrii familiei prezenţi pe teritoriul României;
b) asigurarea îngrijirii medicale de urgenţă şi a tratamentului de bază al bolii;
c) acordarea accesului minorilor la sistemul de învăţământ;
d) luarea în considerare a nevoilor speciale ale persoanelor vulnerabile.
Art. 98: Monitorizarea îndepărtării sub escortă
(1) Monitorizarea activităţii de îndepărtare sub escortă se realizează de organizaţiile şi organismele naţionale,
internaţionale şi neguvernamentale cu atribuţii în domeniul migraţiei, care desfăşoară activitatea de supraveghere a
îndepărtării sub escortă a străinilor.
(2) La solicitarea organizaţiilor şi organismelor naţionale, internaţionale şi neguvernamentale cu atribuţii în domeniul
migraţiei, Inspectoratul General pentru Imigrări furnizează informaţii privind organizarea misiunilor de escortă,
asigurând posibilitatea reprezentanţilor acestora de a supraveghea modul în care se desfăşoară acestea.
(3) Rapoartele de evaluare întocmite cu ocazia monitorizării vor fi transmise spre valorificare Avocatului Poporului.
SECŢ IUNEA 4: Expulzarea
Art. 99: Efectuarea expulzării
(1) Expulzarea se efectuează de către Inspectoratul General pentru Imigrări prin îndepărtarea sub escortă a străinului.
Prevederile art. 90-93 şi 98 se aplică în mod corespunzător.
(2) Dreptul de şedere al străinului încetează de drept la data începerii executării pedepsei accesorii, respectiv
complementare, aplicată potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) sau ale art. 66 alin. (1) lit. c) din Codul penal.
Art. 100: Suspendarea expulzării
(1) Expulzarea se suspendă în perioada în care Inspectoratul General pentru Imigrări constată incidenţa următoarelor
situaţii:
a) străinul poate fi îndepărtat sub escortă numai către un stat faţă de care există temeri justificate că viaţa îi este pusă
în pericol ori că va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante;
b) starea de sănătate a străinului face imposibilă realizarea îndepărtării sub escortă;
c) străinul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1).
(2) Îndepărtarea sub escortă îşi reia cursul de la data la care Inspectoratul General pentru Imigrări constată încetarea
situaţiilor prevăzute la alin. (1).
(3) Inspectoratul General pentru Imigrări informează în scris străinul şi instanţa de judecată competentă cu privire la
constatarea incidenţei sau încetării situaţiilor prevăzute la alin. (1).
SECŢ IUNEA 5: Custodia publică
Art. 101: Luarea în custodie publică a străinilor
(1) Luarea în custodie publică este măsura de restrângere temporară a libertăţii de mişcare pe teritoriul României,
dispusă împotriva străinilor în scopul îndeplinirii tuturor demersurilor necesare îndepărtării sub escortă.
(2) Luarea în custodie publică se dispune în scris prin ordonanţă motivată în drept şi în fapt de către procurorul anume
desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pe o perioadă de 30 de zile, la solicitarea
motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, împotriva străinului care nu poate fi îndepărtat sub escortă în
termen de 24 de ore şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) prezintă risc de sustragere de la îndepărtarea sub escortă;
b) evită ori împiedică pregătirea returnării sau procesul de îndepărtare sub escortă;
c) face obiectul expulzării.
(3) Prezintă risc de sustragere de la îndepărtarea sub escortă:
a) străinul care prezintă risc de sustragere de la executarea voluntară a obligaţiei de returnare potrivit art. 83 alin. (3);
b) străinul declarat indezirabil;
c) străinul care nu a respectat termenul de plecare voluntară;
d) străinul căruia i-a fost revocată tolerarea.
(4) Prelungirea duratei de luare în custodie publică prevăzute la alin. (2) pentru străinii care nu pot fi îndepărtaţi de pe
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teritoriul României în termen de 30 de zile se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială
se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări. Instanţa trebuie să se pronunţe
înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instanţei este definitivă.
(5) De îndată ce constată că solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, prevăzută la alin. (4),
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, judecătorul stabileşte primul termen de
judecată şi dispune citarea părţilor. Întâmpinarea nu este obligatorie, iar atunci când străinul depune întâmpinare
aceasta nu se comunică Inspectoratului General pentru Imigrări, care ia cunoştinţă despre conţinutul său din dosarul
cauzei. Cererile de prelungire a duratei de luare în custodie publică sunt scutite de plata taxelor judiciare de timbru.
(6) Perioada de luare în custodie publică a străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura returnării nu poate depăşi 6
luni.
(7) Perioada prevăzută la alin. (6) poate fi extinsă în mod excepţional, în condiţiile prevăzute la alin. (4), pe o perioadă
suplimentară ce nu poate depăşi 12 luni, în cazurile în care Inspectoratul General pentru Imigrări a fost în imposibilitate
de a efectua îndepărtarea sub escortă a străinului, din cauza:
a) acţiunilor acestuia care împiedică procesul de îndepărtare sub escortă;
b) întârzierilor în obţinerea documentaţiei necesare îndepărtării sub escortă din partea ţărilor terţe.
(8) În situaţia în care, ulterior luării în custodie publică a unui străin, se constată că acestuia îi sunt aplicabile prevederile
art. 82 alin. (1) sau art. 96 alin. (1), măsura luării în custodie publică încetează de drept. în situaţia în care străinul
formulează pentru prima dată o cerere de protecţie internaţională, măsura luării în custodie publică încetează la data
acordării accesului la procedura ordinară de azil. La formularea unei cereri de acces la o nouă procedură de azil, măsura
luării în custodie publică încetează la data acordării accesului la noua procedură.
(la data 24-dec-2015 Art. 101, alin. (8) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 2. din Legea 331/2015 )

(9) Fac excepţie de la prevederile alin. (8) situaţiile în care, pentru raţiuni de securitate naţională sau ordine publică, se
impune îndepărtarea sub escortă a străinului sau menţinerea acestuia în custodie publică până la finalizarea procedurii
pentru acordarea unei forme de protecţie.
(10) Străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică, în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot depune, în
termen de 5 zile, plângere la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, care este
obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii. Hotărârea instanţei este definitivă. Plângerea formulată
nu suspendă îndepărtarea sub escortă.
(la data 03-sep-2016 Art. 101, alin. (10) din capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 25. din Ordonanta 25/2016 )

(11) Străinii luaţi în custodie publică, precum şi cei îndepărtaţi sub escortă în termen de 24 de ore sunt amprentaţi şi
fotografiaţi.
(12) În cazul în care Inspectoratul General pentru Imigrări, din oficiu sau la solicitarea străinului, constată faptul că nu
mai există posibilitatea îndepărtării sub escortă în perioada pentru care a fost instituită măsura custodiei publice,
dispune încetarea măsurii luării în custodie publică şi acordarea tolerării. Decizia de respingere a cererii străinului poate fi
contestată în termen de 5 zile la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, care
este obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii. Hotărârea instanţei este definitivă.
(13) Inspectoratul General pentru Imigrări analizează oportunitatea menţinerii măsurii luării în custodie publică, la
intervale de maximum 3 luni. În cazul familiilor cu minori luate în custodie publică, analiza se efectuează la intervale de
maximum o lună.
Art. 102: Dispunerea de măsuri derogatorii în situaţii excepţionale
(1) În situaţiile în care trebuie returnat un număr mare de străini, caz care reprezintă o sarcină neprevăzută şi dificilă
pentru capacitatea centrelor de cazare sau pentru personalul Inspectoratului General pentru Imigrări, cu aprobarea
ministrului afacerilor interne, cazarea străinilor se poate realiza în alte spaţii aflate în administrarea ministerului, separat
de alte persoane împotriva cărora au fost dispuse măsuri privative de libertate, atât timp cât durează situaţia
excepţională.
(2) Pe durata aplicării măsurilor derogatorii prevăzute la alin. (1), termenele prevăzute la art. 101 alin. (10) pot fi
depăşite cu maximum 30 de zile.
(3) Inspectoratul General pentru Imigrări informează Comisia Europeană cu privire la măsurile dispuse potrivit alin. (1),
precum şi la încetarea aplicării acestora.
Art. 103: Centrele de cazare
(1) Străinii luaţi în custodie publică vor fi introduşi în centre de cazare, denumite în continuare centre.
(2) Centrele sunt locuri închise, special amenajate şi destinate cazării temporare a străinilor care au fost luaţi în
custodie publică, administrate de Inspectoratul General pentru Imigrări.
(3) Centrele sunt înfiinţate, organizate, autorizate sanitar, amenajate şi dotate astfel încât să ofere condiţii adecvate
de cazare, hrană, asistenţă medicală şi igienă personală.
(4) Organizaţiilor şi organismelor naţionale, internaţionale şi neguvernamentale cu atribuţii în domeniul migraţiei,
autorizate şi acreditate în condiţiile legii, li se asigură posibilitatea de a vizita centrele, pe baza protocoalelor încheiate
cu Inspectoratul General pentru Imigrări sau a unei autorizări prealabile. În situaţii excepţionale şi temeinic motivate se
poate asigura posibilitatea de a vizita centrele într-un termen de 48 de ore.
Art. 104: Drepturile şi obligaţiile străinilor cazaţi în centre
(1) Străinii cazaţi în centre beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum şi de cele prevăzute în tratatele şi
acordurile internaţionale în materie la care România este parte.
(2) Străinii cazaţi în centre au dreptul la asistenţă juridică, medicală şi socială şi la respectarea opiniei şi specificului
propriu, în materie religioasă, filozofică şi culturală.
(3) Străinii cazaţi în centre au dreptul de a fi informaţi imediat după aducerea lor în aceste locuri, în limba în care
vorbesc sau într-o limbă înţeleasă de ei, despre motivele principale care au condus la luarea măsurii, drepturile şi
obligaţiile pe care le au în timpul şederii în aceste centre. Motivul luării în custodie publică, precum şi drepturile şi
obligaţiile străinilor cazaţi în centre le vor fi comunicate în scris de către persoanele desemnate să conducă aceste
centre.
(4) Pe întreaga perioadă a şederii în centre, străinilor li se asigură posibilitatea comunicării cu reprezentanţii diplomatici
şi consulari ai statului de provenienţă, cu membrii lor de familie, precum şi cu reprezentantul legal.
(5) Personalul centrelor va trata străinii cazaţi în mod nediscriminatoriu pe motiv de rasă, sex, vârstă, cultură,
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naţionalitate, religie sau apartenenţă la un anumit grup social.
(6) Minorii introduşi în centre care însoţesc cel puţin unul dintre părinţi sau reprezentantul legal, luat în custodie publică,
au acces gratuit la sistemul de învăţământ obligatoriu.
(7) Persoanele vulnerabile cazate în centre au dreptul la îngrijire medicală şi tratament adecvat situaţiilor speciale în
care se află.
(8) La introducerea în centre, străinii sunt obligaţi să se supună controlului corporal, medical, amprentării şi fotografierii,
precum şi să predea obiectele periculoase sau interzise de lege, pe cele de valoare, sumele de bani deţinute şi
mijloacele electronice de comunicare la distanţă.
(9) Pe durata cazării în centre, străinii sunt obligaţi să respecte programul zilnic, regulile de igienă individuală şi
colectivă, să nu distrugă bunurile din dotarea centrelor, să se conformeze dispoziţiilor personalului centrelor date în
exerciţiul atribuţiilor profesionale şi să se supună investigaţiilor şi tratamentelor medicale în cazul constatării unor
afecţiuni medicale de natură să pună în pericol sănătatea celorlalte persoane aflate în centru.
(10) Pe durata cazării în centre, străinilor le este interzis să desfăşoare acţiuni care pot aduce prejudicii securităţii şi
ordinii interioare a centrului sau să incite la săvârşirea de astfel de acţiuni, să consume băuturi alcoolice sau substanţe
interzise prin lege, să comercializeze alimente, echipamente ori alte bunuri în incinta centrelor.
(11) În cazul nerespectării de către străini a obligaţiilor stabilite în sarcina acestora se pot lua măsurile necesare,
inclusiv utilizarea forţei, pentru protejarea vieţii sau a integrităţii fizice a personalului centrelor, a străinilor ori a altor
persoane, împiedicarea producerii de pagube materiale, a părăsirii neautorizate a centrului sau pentru restabilirea ordinii
interioare. Măsurile se aplică gradual şi proporţional cu starea de pericol ce trebuie înlăturată.
(12) Regulile de ordine interioară pe care străinii cazaţi în centre sunt obligaţi să le respecte, precum şi modul de
organizare a accesului, pazei, supravegherii şi însoţirii străinilor în şi din centre sunt prevăzute în regulamentul aprobat
prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 105: Asistenţa medicală a străinilor luaţi în custodie
(1) Străinii luaţi în custodie publică şi cazaţi în centre au dreptul la asistenţă medicală, medicamente şi materiale
sanitare gratuite.
(2) Serviciile medicale, medicamentele şi materialele sanitare prevăzute la alin. (1) se asigură, după caz, prin serviciul
medical al centrelor de cazare sau prin unităţile sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne ori ale Ministerului Sănătăţii.
Decontarea cheltuielilor aferente alin. (1) se asigură de către Ministerul Afacerilor Interne, prin bugetul alocat
Inspectoratului General pentru Imigrări, special prevăzut în acest scop.
Art. 106: Alte măsuri în perioada custodiei publice
(1) Străinii declaraţi indezirabili sau care fac obiectul expulzării, luaţi în custodie publică, sunt cazaţi separat de celelalte
categorii de străini.
(2) Pe toată perioada cât străinii se află în custodie publică, deplasarea în afara centrelor se efectuează sub escortă.
(3) Familiile luate în custodie publică sunt cazate separat, asigurându-li-se un nivel corespunzător de intimitate.
SECŢ IUNEA 6: T olerarea rămânerii pe teritoriul României
Art. 106 1 : Acordarea tolerării
(1) Inspectoratul General pentru Imigrări acordă, din oficiu sau la cerere, tolerarea rămânerii pe teritoriul României,
denumită în continuare tolerare, străinilor care nu au drept de şedere şi care, din motive obiective, nu părăsesc
teritoriul României.
(2) Reprezintă motive obiective în sensul alin. (1) următoarele situaţii:
a) străinului îi sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (1) privind nepermiterea ieşirii din România şi nu îndeplineşte
condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru acordarea unui drept de şedere;
b) măsura custodiei publice dispusă împotriva străinului a încetat fără ca străinul să fie îndepărtat sub escortă;
c) prezenţa temporară pe teritoriul României a străinului este cerută de interese publice importante. În acest caz,
tolerarea se acordă la solicitarea autorităţilor sau a instituţiilor publice;
d) străinului îi sunt aplicabile prevederile art. 82 alin. (1) privind interzicerea returnării, dar nu îndeplineşte condiţiile
pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere temporară;
e) străinului îi sunt aplicabile prevederile art. 96 alin. (1) privind suspendarea executării obligaţiei de returnare;
f) îndepărtarea sub escortă nu poate fi executată în termen de 24 de ore de la depistarea străinului şi există indicii
temeinice că nu se impune ca acesta să fie luat în custodie publică;
g) Inspectoratul General pentru Imigrări constată că imposibilitatea temporară de a părăsi România este determinată
de alte împrejurări, independente de voinţa străinului, imprevizibile şi care nu pot fi înlăturate.
(3) Neacordarea tolerării de către Inspectoratul General pentru Imigrări poate fi contestată în termen de 5 zile de la
comunicare la curtea de apel competentă teritorial. Instanţa se pronunţă în termen de 30 de zile, hotărârea instanţei
fiind definitivă.
(4) Procurorul, prin ordonanţă, sau, după caz, instanţa, prin încheiere, acordă tolerarea atunci când există motive
serioase să se considere că un străin care nu are drept de şedere este victimă a traficului de fiinţe umane şi prezenţa
acestuia pe teritoriul României este necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal.
Art. 106 2 : Regimul tolerării
(1) Tolerarea se acordă pentru o perioadă de până la 6 luni, care poate fi prelungită pentru noi perioade de până la 6
luni, până la dispariţia cauzelor.
(2) În cazul prevăzut la art. 106 1 alin. (4) tolerarea se prelungeşte succesiv de către procuror, prin ordonanţă, sau de
către instanţă, prin încheiere, în condiţiile prevăzute la alin. (1), până la încetarea procesului penal.
(3) Pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României, străinii au acces la piaţa forţei de muncă, în
condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români.
(4) Dreptul la muncă acordat străinilor cărora li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României încetează de
drept în toate situaţiile în care încetează tolerarea.
(5) Străinul este obligat să se prezinte periodic, la un interval de două luni sau ori de câte ori este chemat, la structura
Inspectoratului General pentru Imigrări care i-a eliberat documentul de tolerat şi să anunţe orice schimbare a adresei
unde locuieşte.
(6) Tolerarea are valabilitate teritorială limitată la raza de competenţă a structurii Inspectoratului General pentru
Imigrări care i-a eliberat documentul de tolerat, iar orice deplasare în afara acesteia este permisă numai cu aprobare
prealabilă.
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(7) În situaţia prevăzută la art. 106 1 alin. (2) lit. b), dacă au dispărut motivele pentru care străinul nu a putut fi
îndepărtat sub escortă în perioada de custodie publică anterioară, se poate dispune din nou luarea în custodie publică, în
condiţiile art. 101 alin. (2).
(8) Acordarea tolerării nu anulează obligaţia străinului de a părăsi teritoriul României. Termenul de plecare voluntară
sau îndepărtarea sub escortă, după caz, îşi reia cursul de la data la care Inspectoratul General pentru Imigrări,
procurorul sau instanţa, după caz, constată încetarea motivelor care au stat la baza acordării tolerării şi informează
străinul în acest sens.
(9) Tolerarea încetează în următoarele situaţii:
a) prin acordarea ori prelungirea unui drept de şedere în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) în cazul acordării permisiunii de a rămâne pe teritoriul României potrivit Legii nr. 122/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) în momentul părăsirii teritoriului României de către străin.
(10) Inspectoratul General pentru Imigrări poate să revoce tolerarea acordată potrivit art. 1061 alin. (1), prin decizie
motivată, atunci când constată că străinul nu a respectat, din motive imputabile lui, obligaţiile prevăzute la alin. (5) sau
(6).
SECŢ IUNEA 7: Interzicerea intrării pe teritoriul României
Art. 106 3 : Dispunerea măsurii de interzicere a intrării în România
(1) Interzicerea intrării în România se dispune, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de Inspectoratul General
pentru Imigrări, concomitent cu emiterea deciziei de returnare.
(2) Interzicerea intrării în România se dispune, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de Inspectoratul General
pentru Imigrări sau de organele poliţiei de frontieră şi în situaţia în care străinul nu a făcut obiectul unei măsuri de
îndepărtare, precum şi împotriva străinilor prevăzuţi la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) şi art. 8 alin. (2) lit. a)-b1 ) sau care nu
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h).
*) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului
emise în acest sens, art. 106 3 alin. 2 2 va avea următorul cuprins: «(2 2 ) În situaţia în care străinul împotriva căruia se
intenţionează dispunerea interzicerii intrării în România posedă permis de şedere eliberat de un alt stat Schengen, se
declanşează consultarea statului emitent al permisului, în conformitate cu procedura prevăzută în Manualul Sirene.»
(la data 28-nov-2014 Art. 106^3, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 7 modificat de Art. 43, punctul 8. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(3) Interzicerea intrării în România nu se dispune dacă străinul cu şedere ilegală face dovada că s-a aflat în
imposibilitatea de a părăsi teritoriului României din motive umanitare sau din alte motive obiective independente de
voinţa sa.
(4) Dispunerea măsurii de interzicere a intrării în România se comunică străinilor, în scris, de către organul care a luat
măsura şi conţine motivarea în fapt şi în drept, precum şi informaţiile privind căile de atac posibile.
(5) Măsura de interzicere a intrării în România poate fi contestată de către străin în termen de 10 zile de la comunicare
la curtea de apel în a cărei rază de competenţă se află formaţiunea care a dispus această măsură. Contestaţia nu
suspendă executarea măsurilor de îndepărtare. Hotărârea instanţei este definitivă.
Art. 106 4
Stabilirea duratei interdicţiei de intrare
(1) În cazul străinilor care au intrat legal în România, dar a căror şedere a devenit ilegală, durata interdicţiei de intrare
se stabileşte după cum urmează:
a) de la 6 luni la 1 an, în cazul:
(i)unei şederi ilegale de la 30 de zile la un an, pentru străinii care nu au părăsit teritoriul României la expirarea dreptului
de şedere conferit prin viză sau în temeiul unor convenţii internaţionale ori acte normative prin care se desfiinţează
unilateral regimul de vize;
(ii)unei şederi ilegale de la 90 de zile la 1 an, pentru străinii care au fost titulari ai unui permis de şedere temporară;
(iii)unei şederi ilegale de până la 30 zile, pentru străinii care prezintă risc de sustragere de la executarea voluntară a
obligaţiei de returnare potrivit art. 83 alin. (3) lit. d) şi e);
(la data 03-sep-2016 Art. 106^4, alin. (1), litera A. din capitolul V, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 26. din Ordonanta 25/2016 )

b) de la 1 an la 2 ani - în cazul unei şederi ilegale de la 1 an la 2 ani;
c) de la 2 ani la 3 ani - în cazul unei şederi ilegale de la 2 ani la 3 ani;
d) de la 3 ani la 4 ani - în cazul unei şederi ilegale de peste 3 ani.
(2) Durata interdicţiei de intrare în cazurile prevăzute la alin. (1) se stabileşte pe ani şi luni calendaristice, în limitele
prevăzute, ţinându-se seama de conduita străinului şi de circumstanţele care au condus la şederea ilegală a acestuia.
(3) În cazul străinilor care nu respectă termenul de plecare voluntară prevăzut în decizia de returnare, durata
interdicţiei de intrare se recalculează potrivit alin. (1), în funcţie de perioada de şedere ilegală şi se majorează cu 1 an.
În cazul străinilor care nu respectă termenul de plecare voluntară prevăzut în decizia de returnare, iar şederea ilegală
este mai mică de 30 de zile, durata interdicţiei de intrare în ţară este de 1 an.
(la data 03-sep-2016 Art. 106^4, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 27. din Ordonanta 25/2016 )

(4) Durata interdicţiei de intrare prevăzută la alin. (1) şi (3) se reduce la jumătate, pe ani şi luni calendaristice,
jumătate de lună fiind considerată 15 zile, dacă străinul:
a) solicită repatrierea voluntară umanitară asistată, în condiţiile prevăzute la art. 95;
b) suportă cheltuielile ocazionate de transportul internaţional necesar executării măsurilor de îndepărtare de pe
teritoriul României;
(la data 03-sep-2016 Art. 106^4, alin. (4), litera B. din capitolul V, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 28. din Ordonanta 25/2016 )

c) rambursează ulterior Inspectoratului General pentru Imigrări cheltuielile suportate ocazionate de transportul
internaţional necesar executării măsurilor de îndepărtare de pe teritoriul României;
(la data 03-sep-2016 Art. 106^4, alin. (4), litera C. din capitolul V, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 28. din Ordonanta 25/2016 )

d) nu necesită cheltuieli cu transportul internaţional pentru îndepărtarea sub escortă.
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(5) În cazul străinilor cărora le-a fost revocată sau anulată viza ori dreptul de şedere pentru nerespectarea scopului
declarat în faţa autorităţilor, durata interdicţiei de intrare este de 6 luni.
(5 1 ) În cazul străinilor cărora le-a încetat dreptul de şedere în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (3) lit. f), durata
interdicţiei de intrare este de 6 luni.
(la data 10-nov-2018 Art. 106^4, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 7 completat de Art. I, punctul 57. din Legea 247/2018 )

(6) În cazul străinilor care au solicitat sau au obţinut viza ori un drept de şedere temporară sau un drept de şedere pe
termen lung prin folosirea de informaţii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale, durata
interdicţiei de intrare este de 2 ani.
(6 1 ) În cazul străinilor cărora le-a încetat dreptul de şedere în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (3) lit. b), durata
interdicţiei de intrare este de 2 ani.
(la data 10-nov-2018 Art. 106^4, alin. (6) din capitolul V, sectiunea 7 completat de Art. I, punctul 58. din Legea 247/2018 )

(7) În cazul străinilor care au intrat în România în perioada de interdicţie, durata interdicţiei de intrare este cea dispusă
anterior, dar nu mai mică de 5 ani.
(8) În cazul străinilor care au trecut ilegal ori au încercat să treacă fraudulos frontiera de stat, durata interdicţiei de
intrare este de 5 ani.
(9) În cazul străinilor declaraţi indezirabili, durata interdicţiei de intrare este egală cu perioada pentru care au fost
declaraţi indezirabili.
(10) În cazul străinilor prevăzuţi la art. 8 alin. (1) lit. b)-d), durata interdicţiei de intrare este de 15 ani.
(11) În cazul străinilor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) lit. a)-b1 ) sau care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin.
(1) lit. h), durata interdicţiei de intrare este de 5 ani.
(12) Durata interdicţiei de intrare se calculează de la data ieşirii din ţară a străinului sau, dacă străinul nu se află în
România, de la data dispunerii interzicerii intrării în România.
Art. 106 5 : Încetarea măsurilor de interzicere a intrării în România
(1) Instituţia care a dispus o măsură de interzicere a intrării în România cu aplicarea prevederilor art. 1064 alin. (1)-(8)
şi (11) poate dispune încetarea acesteia, în baza unei solicitări scrise, în situaţii temeinic justificate, ţinând seama de
circumstanţele specifice ale fiecărui caz în parte, cum ar fi incidenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 82 alin. (1)
lit. b)-d), motive umanitare sau atunci când prezenţa străinului pe teritoriul României este necesară în interesul statului
român. La analizarea situaţiei se va lua în calcul dacă străinul a părăsit teritoriul cu respectarea deplină a deciziei de
returnare.
(2) Instituţia care a dispus o măsură de interzicere a intrării în România cu aplicarea prevederilor art. 1064 alin. (9)
dispune încetarea acesteia în situaţia în care instanţa competentă a hotărât încetarea măsurii declarării ca indezirabil.
(3) Instituţia care a dispus o măsură de interzicere a intrării în România cu aplicarea prevederilor art. 1064 alin. (10)
poate dispune încetarea acesteia, în baza unei solicitări scrise, în situaţia în care prezenţa străinului pe teritoriul
României este necesară în interesul statului român, iar pericolul determinat de motivele care au stat la baza acesteia nu
mai subzistă.
(4) În situaţia în care, cu ocazia verificărilor ulterioare, se constată că încetarea măsurii de interzicere a intrării în
România a avut la bază prezentarea unei informaţii false, documente false sau falsificate ori alte mijloace ilegale,
dreptul de şedere al străinului se revocă. Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă privind stabilirea şi executarea
obligaţiei de returnare se aplică în mod corespunzător.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) împotriva străinului se dispune interzicerea intrării în România pentru o perioadă
compusă din perioada de interdicţie dispusă anterior şi neefectuată şi perioada prevăzută la art. 106 4 alin. (6).
Art. 106 6 : Măsuri tehnice
(1) Autoritatea care dispune măsura de interzicere a intrării în România sau care efectuează expulzarea introduce în
baza de date proprie o semnalare în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român, pe care o transmite în Sistemul
informatic naţional de semnalări.
(2) Autoritatea care dispune încetarea măsurii de interzicere a intrării în România şterge semnalarea introdusă potrivit
alin. (1).
(3) Atunci când este posibil, Inspectoratul General pentru Imigrări sau, după caz, organele poliţiei de frontieră
înscrie/înscriu în documentul de trecere a frontierei de stat al străinului în cauză menţiuni privind durata interdicţiei de
intrare stabilită potrivit art. 106 4 sau privind perioada pentru care s-a dispus interzicerea exercitării dreptului străinului
de a se afla pe teritoriul României potrivit art. 65 alin. (2) sau art. 66 alin. (1) din Codul penal.
(la data 28-nov-2014 capitolul V modificat de Art. 41, punctul 71. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

CAPIT OLUL VI: Documente care se eliberează străinilor
SECŢ IUNEA 1: Permisele de şedere
Art. 107: Eliberarea permiselor de şedere
(1) Străinului căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere în România i se eliberează de către
Inspectoratul General pentru Imigrări un permis de şedere, după cum urmează:
a) permis de şedere temporară, străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară acordat prin viza de lungă
şedere, cu excepţia dreptului de şedere temporară în scop de muncă sau de detaşare, ori, după caz, i s-a acordat
acest drept fără obligativitatea obţinerii unei vize;
b) permis unic, străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de muncă sau, după caz, i s-a
acordat acest drept fără obligativitatea obţinerii unei vize;
c) Cartea albastră a UE, străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de muncă în calitate de
lucrător înalt calificat sau, după caz, i s-a acordat acest drept fără obligativitatea obţinerii unei vize;
d) permis de şedere în scop de detaşare, străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de
detaşare sau, după caz, i s-a acordat acest drept fără obligativitatea obţinerii unei vize;
d1 ) permis ICT, străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător
ICT sau, după caz, i s-a acordat acest drept fără obligativitatea obţinerii unei vize;
d2 ) permis «mobile ICT», străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de
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lucrător ICT în cadrul mobilităţii pe termen lung;
(la data 03-sep-2016 Art. 107, alin. (1), litera D. din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 29. din Ordonanta 25/2016 )

e) permis de şedere pe termen lung, străinului căruia i s-a acordat dreptul de şedere pe termen lung.
(2) În permisele de şedere eliberate străinilor care au drept de muncă în România se înscrie menţiunea «Drept de
muncă».
(2 1 ) În permisul unic eliberat străinilor încadraţi în muncă în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se
înscrie, suplimentar faţă de menţiunea prevăzută la alin. (2), menţiunea «Sezonier».
(2 2 ) În permisul eliberat străinilor detaşaţi în România în calitate de lucrători ICT se înscrie, suplimentar faţă de
menţiunea prevăzută la alin. (2), menţiunea «ICT» sau «mobile ICT», după caz.
(2 3 ) Permisul unic eliberat străinilor încadraţi în muncă în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri este
însoţit de o informare scrisă, redactată în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, în cuprinsul căreia sunt
prezentate informaţii despre drepturile şi obligaţiile care revin străinului titular al dreptului de şedere temporară în scop
de muncă, inclusiv procedurile referitoare la reclamaţii.
(la data 03-sep-2016 Art. 107, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 30. din Ordonanta 25/2016 )

(2 4 ) În permisul unic eliberat străinilor încadraţi în muncă în baza avizului de angajare pentru lucrători au pair sau
pentru lucrători stagiari se înscrie, suplimentar faţă de menţiunea prevăzută la alin. (2), menţiunea «lucrător au pair»
sau «stagiar», după caz.
(la data 10-nov-2018 Art. 107, alin. (2^3) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 59. din Legea 247/2018 )

(3) Prevederile referitoare la permisul de şedere temporară se aplică în mod corespunzător şi permisului unic, Cărţii
albastre a UE, permisului de şedere în scop de detaşare, permisului ICT şi permisului «mobile ICT».
(la data 03-sep-2016 Art. 107, alin. (3) din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 31. din Ordonanta 25/2016 )

(4) În permisul de şedere temporară se înscrie, după caz, menţiunea «cercetător», «student», «elev» sau «voluntar».
(5) În permisele de şedere temporară eliberate cercetătorilor care îşi exercită mobilitatea în cadrul Uniunii Europene se
înscrie menţiunea «cercetător-mobilitate», precum şi menţiuni referitoare la programul sau acordul în baza căruia se
realizează mobilitatea.
(la data 10-nov-2018 Art. 107, alin. (3) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 60. din Legea 247/2018 )

Art. 108: Regimul permisului de şedere
(1) Permisul de şedere eliberat străinului în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă face dovada identităţii, a adresei
de reşedinţă sau de domiciliu pe teritoriul României şi atestă existenţa dreptului de şedere în România, precum şi durata
şi scopul pentru care i-a fost acordat acest drept.
(2) Titularul permisului de şedere are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa documentul, de a nu-l înstrăina şi de
a-l prezenta organelor autorităţilor competente ori de câte ori i se solicită aceasta.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), permisul ICT nu face dovada adresei de reşedinţă pe teritoriul României în
situaţia în care prima şedere a străinului se efectuează pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene.
(la data 03-sep-2016 Art. 108, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 32. din Ordonanta 25/2016 )

Art. 109: Permisul de şedere temporară
(1) Permisul de şedere temporară se eliberează străinilor Ja acordarea sau prelungirea dreptului de şedere temporară.
în permisul de şedere temporară se înscrie adresa la care străinul declară că are reşedinţa pe teritoriul României.
(2) Permisul de şedere temporară are o valabilitate limitată la perioada pentru care s-a acordat sau, după caz, s-a
prelungit dreptul de şedere temporară. Permisul de şedere temporară se reînnoieşte de fiecare dată cu ocazia
prelungirii dreptului de şedere temporară.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în permisul ICT eliberat în situaţia în care prima şedere a străinului se
efectuează pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene nu se înscrie o adresă de reşedinţă a străinului pe
teritoriul României.
(la data 03-sep-2016 Art. 109, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 33. din Ordonanta 25/2016 )

Art. 110: Permisul de şedere permanentă
(1) Permisul de şedere pe termen lung se eliberează în baza obţinerii dreptului de şedere pe termen lung:
a) străinilor membri de familie ai cetăţenilor români, pentru o perioadă de 10 ani, şi se reînnoieşte succesiv pentru
aceeaşi perioadă;
b) celorlalte categorii de străini, pentru o perioadă de 5 ani, şi se reînnoieşte succesiv pentru aceeaşi perioadă.
(la data 31-iul-2011 Art. 110, alin. (1) din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 156. din Legea 157/2011 )

(2) În permisul de şedere permanentă se înscrie adresa la care străinul declară că are domiciliul pe teritoriul României.
(2 1 ) În permisele de şedere pe termen lung eliberate titularilor unui drept de şedere pe termen lung, obţinut ca urmare
a deţinerii unei Cărţi albastre a UE, se înscrie menţiunea «Fost posesor de Carte albastră a UE».
(la data 31-iul-2011 Art. 110, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 157. din Legea 157/2011 )

(2 2 ) În permisele de şedere pe termen lung eliberate beneficiarilor protecţiei internaţionale în România se înscrie
menţiunea «Protecţie internaţională acordată de RO la [data]». Inspectoratul General pentru Imigrări transmite, în
termen de cel mult o lună de la primirea cererii statului membru interesat, informaţii referitoare la situaţia protecţiei
internaţionale acordate de România, menţionată în permisul de şedere pe termen lung.
(2 3 ) În cazul străinului care are deja un permis de şedere pe termen lung eliberat de un alt stat membru în cuprinsul
căruia există menţiunea referitoare la acordarea protecţiei internaţionale, aceeaşi menţiune se înscrie şi în permisul de
şedere pe termen lung eliberat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia situaţiei în care, în urma verificărilor
efectuate de Inspectoratul General pentru Imigrări în statul membru indicat în menţiunea respectivă, rezultă că
protecţia internaţională a fost retrasă printr-o decizie definitivă.
(2 4 ) În cazul în care, după eliberarea permisului de şedere pe termen lung, cu aplicarea prevederilor alin. (2 3 ),
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responsabilitatea pentru protecţia internaţională a rezidentului pe termen lung a fost transferată statului român,
Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează, în termen de cel mult 3 luni de la data transferului, un nou permis de
şedere pe termen lung, cu aplicarea prevederilor alin. (2 2 ).
(2 5 ) În cazul în care, după eliberarea permisului de şedere pe termen lung, cu aplicarea prevederilor alin. (2 2 ),
responsabilitatea pentru protecţia internaţională a rezidentului pe termen lung a fost transferată altui stat membru,
Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează, în termen de cel mult 3 luni de la data primirii solicitării statului
membru care a preluat responsabilitatea, un nou permis de şedere pe termen lung, în care se înscrie menţiunea
«Protecţie internaţională acordată de [numele statului membru] la [data]».
(2 6 ) În cazul în care, după eliberarea permisului de şedere pe termen lung, un alt stat membru îi acordă străinului
protecţie internaţională, Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează, în termen de cel mult 3 luni de la data primirii
solicitării statului membru care a acordat protecţie internaţională, un nou permis de şedere pe termen lung, în care se
înscrie menţiunea «Protecţie internaţională acordată de [numele statului membru] la [data]».
(la data 26-dec-2013 Art. 110, alin. (2^1) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 8. din Legea 376/2013 )

(3) Cererea pentru acordarea permisului de şedere permanentă se depune de către titularul dreptului de şedere
permanentă la formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări în a cărei rază de competenţă locuieşte în mod
legal solicitantul şi trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie;
b) documentele care dovedesc deţinerea în mod legal a spaţiului de locuit la adresa la care străinul declară că are
domiciliul pe teritoriul României, în original şi în copie.
(3 1 ) Pentru eliberarea noului permis de şedere pe termen lung, în situaţiile prevăzute la alin. (2 4 )-(2 6 ), străinul trebuie
să depună, la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări în a cărei rază de competenţă locuieşte,
o cerere însoţită de documentele care dovedesc deţinerea în mod legal a spaţiului de locuit la adresa la care declară că
are domiciliul pe teritoriul României, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a luat cunoştinţă despre
transferul responsabilităţii sau despre acordarea protecţiei internaţionale.
(la data 26-dec-2013 Art. 110, alin. (3) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 9. din Legea 376/2013 )

(4) Pentru reînnoirea permisului de şedere permanentă, solicitantul trebuie să depună, cu cel puţin 30 de zile înainte de
expirarea valabilităţii documentului, o cerere însoţită de documentele care dovedesc deţinerea în mod legal a spaţiului
de locuit la adresa la care străinul declară că are domiciliul pe teritoriul României.
Art. 111: Anularea permisului de şedere
(1) În cazul în care străinului, titular al unui document eliberat potrivit art. 107 alin. (1), i se revocă, i se anulează sau îi
încetează dreptul de şedere, documentul aferent se anulează la data luării deciziei şi se retrage cel mai târziu la data la
care această decizie este adusă la cunoştinţă străinului.
(la data 10-nov-2018 Art. 111, alin. (1) din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 61. din Legea 247/2018 )

(2) Anularea permisului ICT se comunică în termen de 5 zile statelor membre pe teritoriul cărora străinul este sau
urmează să fie detaşat.
(la data 03-sep-2016 Art. 111 din capitolul VI, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 34. din Ordonanta 25/2016 )

(3) Anularea permiselor de şedere eliberate străinilor în scop de studii sau de cercetare, precum şi ale membrilor de
familie ai acestora se comunică în termen de 5 zile statelor membre pe teritoriul cărora străinii îşi exercită mobilitatea.
(la data 10-nov-2018 Art. 111, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 62. din Legea 247/2018 )

Art. 112: Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de şedere
(1) Titularul permisului de şedere este obligat să anunţe formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări care a
eliberat documentul despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, în termen de cel mult 5 zile de la
constatarea vreuneia dintre aceste situaţii.
(2) Străinului i se eliberează de către formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări competentă un nou
permis de şedere în locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus.
(3) Permisele de şedere a căror valabilitate a expirat, precum şi cele deteriorate se anulează de formaţiunea
competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări.
Art. 113: Forma şi conţinutul permiselor de şedere
Forma şi conţinutul permiselor de şedere se stabilesc prin hotărâre a Guvernului României.
SECŢ IUNEA 2:
[textul din capitolul VI, sectiunea 2 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 158. din Legea 157/2011]
SECŢ IUNEA 2 1: Documentele care se eliberează străinilor toleraţi pe teritoriul României
Art. 117 1 : Regimul documentului de tolerat
(1) Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează, cu titlu gratuit, străinilor cărora li s-a acordat tolerarea un
document de tolerat care atestă existenţa permisiunii de a rămâne pe teritoriul României şi perioada pentru care
beneficiază de aceasta şi care face dovada adresei de reşedinţă pe teritoriul României.
(la data 28-nov-2014 Art. 117^1, alin. (1) din capitolul VI, sectiunea 2^1 modificat de Art. 41, punctul 73. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(2) Pe perioada valabilităţii documentului, titularul său are acces la piaţa forţei de muncă în aceleaşi condiţii ca şi
cetăţenii români.
(3) Documentul de tolerat are valabilitate limitată la perioada pentru care i s-a acordat permisiunea de a rămâne pe
teritoriul României şi se reînnoieşte de fiecare dată cu ocazia prelungirii acestei permisiuni.
(4) Titularul documentului de tolerat are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa documentul, de a nu-l înstrăina şi
de a-l prezenta organelor autorităţilor competente ori de câte ori i se solicită aceasta.
(5) Titularul documentului de tolerat este obligat să anunţe Oficiul Român pentru Imigrări despre furtul, pierderea,
deteriorarea sau distrugerea acestuia, în termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situaţii.
(6) Străinului i se eliberează de către formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări competentă un nou
document de tolerat în locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus.
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(7) Forma şi conţinutul documentului de tolerat se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(la data 31-iul-2011 capitolul VI, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 159. din Legea 157/2011 )

SECŢ IUNEA 3: Documente de călătorie care se eliberează străinilor
Art. 118: Tipuri de documente de călătorie care se eliberează străinilor
(la data 08-sep-2003 Art. 118 din capitolul VI, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1016/2003 )

(1) Oficiul Român pentru Imigrări, prin formaţiunile sale teritoriale, sau, după caz, Ministerul Afacerilor Externe, prin
reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, poate elibera, la cerere, următoarele tipuri
de documente de călătorie:
a) titlu de călătorie - următoarelor categorii de străini:
(i)apatrizilor domiciliaţi în străinătate, aflaţi temporar pe teritoriul României, care nu mai sunt în posesia unui document
de trecere a frontierei de stat şi, din motive obiective, nu pot obţine un asemenea document de la reprezentanţa
diplomatică a ţării de domiciliu;
(ii)cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul României, care nu mai sunt în posesia unui paşaport naţional şi, din motive
obiective, nu pot obţine un document de călătorie de la reprezentanţa diplomatică a statului lor;
(iii)apatrizilor cu şedere permanentă în România aflaţi temporar în străinătate, care nu mai sunt în posesia
documentelor româneşti de trecere a frontierei de stat;
b) paşaport pentru persoana fără cetăţenie - apatrizilor cu drept de şedere pe termen lung în România, precum şi
apatrizilor de origine română.
(la data 10-nov-2018 Art. 118, alin. (1), litera B. din capitolul VI, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 63. din Legea 247/2018 )

(2) În situaţia elevilor care sunt rezidenţi pe teritoriul României, care doresc să călătorească sau să tranziteze teritoriul
unui stat membru în cadrul unei excursii şcolare, în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 94/795/JHA cu privire la o
acţiune comună adoptată de Consiliu în baza articolului K.3.2.b al Tratatului asupra Uniunii Europene, referitoare la
facilităţile de călătorie pentru elevii din ţările terţe care au rezidenţă într-un stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene nr. 327 din 19 decembrie 1994, Oficiul Român pentru Imigrări confirmă statutul de rezident al
străinilor incluşi pe lista de participanţi şi autenticitatea datelor prezentate în acest document.
(3) Notificarea statelor membre cu privire la folosirea listei de participanţi ca document de călătorie de către elevii care
sunt rezidenţi pe teritoriul României se realizează de către Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 119: Eliberarea titlului de călătorie
(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. a) pct. (i) şi (ii) titlul de călătorie se eliberează de către Oficiul
Român pentru Imigrări prin formaţiunile sale teritoriale şi este valabil pentru o singură călătorie, pentru o perioadă de
30 de zile, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii cu încă 30 de zile.
(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. a) pct. (iii) titlul de călătorie se eliberează de către misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, cu avizul Oficiului Român pentru Imigrări, în vederea
reîntoarcerii acestor persoane în România. La revenirea în ţară, titlul de călătorie se predă de către titular formaţiunii
teritoriale a Oficiului Român pentru Imigrări pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul apatridul.
Art. 120: Regimul paşaportului pentru persoană fără cetăţenie
(1) Paşaportul pentru persoana fără cetăţenie face dovada identităţii şi a calităţii de apatrid cu drept de şedere în
România şi îi dă dreptul titularului de a ieşi şi de a intra în ţară prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei de stat
deschise traficului internaţional de persoane.
(2) În străinătate paşaportul pentru persoană fără cetăţenie dă dreptul titularului la asistenţă şi protecţie din partea
misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României.
(3) Paşaportul pentru persoană fără cetăţenie este proprietatea statului român.
Art. 121: Eliberarea paşaportului pentru persoană fără cetăţenie
Paşaportul pentru persoană fără cetăţenie se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări, la cerere, pentru o
perioadă de 5 ani.
(la data 28-nov-2014 Art. 121 din capitolul VI, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 74. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 122: Condiţii cu privire la cererea de eliberare a paşaportului pentru persoană fără cetăţenie
(1) Cererea de eliberare a paşaportului pentru persoană fără cetăţenie se depune de către persoanele prevăzute la art.
118 alin. (1) lit. b) la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări şi va fi însoţită de următoarele
documente:
a) permisul de şedere permanentă valabil, în cazul apatrizilor cu drept de şedere permanentă în România;
b) permisul de şedere temporară valabil, în cazul apatrizilor de origine română.
(la data 28-nov-2014 Art. 122, alin. (1), litera B. din capitolul VI, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 75. din titlul II din Ordonanta 25/2014
)

(2) Paşapoartele se eliberează în termen de până la 30 de zile de la data depunerii cererii.
Art. 123: Anularea paşaportului pentru persoană fără cetăţenie
În cazul în care titularul paşaportului pentru persoană fără cetăţenie îşi pierde calitatea de apatrid cu şedere
permanentă în România sau obţine cetăţenia unui stat, are obligaţia de a depune documentul la formaţiunea teritorială
a Oficiului Român pentru Imigrări competentă, care îl retrage şi îl anulează.
Art. 124: Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea paşaportului pentru persoană fără cetăţenie
(1) Titularul paşaportului pentru persoană fără cetăţenie este obligat să anunţe formaţiunea teritorială a Oficiului
Român pentru Imigrări care a eliberat documentul despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, în
termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situaţii.
(2) Străinului i se eliberează, la cerere, în condiţiile prevăzute la art. 120, un nou document în locul celui declarat furat,
pierdut, deteriorat sau distrus, în termen de cel mult 30 de zile.
(3) Paşapoartele pentru persoane fără cetăţenie, deteriorate, se retrag şi se anulează de către formaţiunea teritorială
a Oficiului Român pentru Imigrări.
Art. 125: Forma şi conţinutul documentelor de călătorie
Forma şi conţinutul documentelor de călătorie prevăzute în această secţiune se stabilesc prin hotărâre a Guvernului
României.
CAPIT OLUL VII:
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[textul din capitolul VII a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 160. din Legea 157/2011]
CAPIT OLUL VIII: Regimul juridic aplicabil unor categorii speciale de străini
Art. 128: Străinii cu drept de şedere permanentă în statele membre ale Uniunii Europene
(1) Străinii, cetăţeni ai unor state terţe sau apatrizi, cu drept de şedere pe termen lung în statele membre ale Uniunii
Europene ori state care aplică integral dispoziţiile acquis-ului Schengen, pot intra şi rămâne pe teritoriul statului român,
pentru o perioadă de 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe
teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize de intrare.
(la data 28-nov-2014 Art. 128, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. 41, punctul 76. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate prelungi dreptul de şedere temporară, fără îndeplinirea condiţiei
prealabile de obţinere a unei vize de lungă şedere, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) se bucură de tratament egal în domeniile şi în condiţiile prevăzute la art. 80 1 .
(la data 03-sep-2016 Art. 128, alin. (3) din capitolul VIII modificat de Art. II, punctul 35. din Ordonanta 25/2016 )

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), accesul pe piaţa muncii pentru străinii cu drept de şedere permanentă întrun stat membru al Uniunii Europene se va realiza în raport cu legislaţia muncii în domeniu şi cu necesitatea ocupării
locurilor de muncă ce se încadrează în registrul ocupaţional deficitar pe teritoriul României, stabilit de structura
specializată din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
Art. 128 1 : Readmisia străinilor posesori ai Cărţii albastre a UE sau ai unui permis ICT
(1) Posesorul Cărţii albastre a UE căruia i s-a respins cererea de mutare în al doilea stat membru este readmis imediat,
fără formalităţi, pe teritoriul României. Readmisia este acceptată imediat, fără formalităţi, şi pentru membrii de familie ai
acestuia.
(2) Titularul unui permis ICT, al unui permis de şedere temporară în scop de cercetare ştiinţifică sau de studii eliberat de
Inspectoratul General pentru Imigrări este readmis imediat, fără formalităţi, la solicitarea statului membru al Uniunii
Europene pe teritoriul căruia se află în cadrul unei mobilităţi. Readmisia este acceptată imediat, fără formalităţi, şi în
ceea ce priveşte membrii de familie ai acestuia.
(la data 10-nov-2018 Art. 128^1, alin. (2) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 64. din Legea 247/2018 )

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul în care străinului, aflat în cadrul unei mobilităţi pe teritoriul statului membru
al Uniunii Europene care solicită readmisia, i-a încetat dreptul de şedere temporară pe teritoriul României, la expirarea
termenului pentru care i-a fost acordat sau ca urmare a anulării ori revocării.
(la data 03-sep-2016 Art. 128^1 din capitolul VIII modificat de Art. II, punctul 36. din Ordonanta 25/2016 )

Art. 1282 : Facilităţi la intrarea pe teritoriul României a străinilor titulari ai unor documente eliberate de
state Schengen
(1) Străinii titulari ai unor vize uniforme, valabile pentru două sau multiple intrări, ai unor vize de lungă şedere sau ai
unor permise de şedere, altele decât cele prevăzute la art. 128 alin. (1), eliberate de state Schengen, pot intra pe
teritoriul României în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de
zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, fără viză de
scurtă şedere, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări şi durata şederii
autorizate nu au fost epuizate.
(2) Durata şederii pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere stabilit prin vizele uniforme, vizele de lungă
şedere sau permisele de şedere prevăzute la alin. (1).
(la data 01-feb-2014 Art. 128^1 din capitolul VIII completat de Art. I din Ordonanta urgenta 109/2013 )

Art. 129: Membrii de familie ai străinilor cu drept de şedere permanentă în statele membre ale Uniunii
Europene
(1) Membrii de familie ai străinilor prevăzuţi la art. 128, care au un drept de şedere temporară în scopul reîntregirii
familiei într-un stat membru al Uniunii Europene, pot intra în România în baza unei vize de lungă şedere acordate în
acelaşi scop de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, cu îndeplinirea condiţiilor generale de
acordare a vizelor, precum şi cu prezentarea dovezilor privind dreptul de şedere pe teritoriul statului membru al Uniunii
Europene în această calitate.
(2) Membrilor de familie ai străinilor prevăzuţi la art. 128, care nu au un drept de şedere temporară în scopul reîntregirii
familiei într-un stat membru al Uniunii Europene, le sunt aplicabile prevederile art. 46.
(3) Străinilor prevăzuţi la alin. (1) li se poate prelungi dreptul de şedere cu îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute de
lege, dacă:
a) prezintă permisul de şedere într-un stat membru al Uniunii Europene;
b) fac dovada că au locuit ca membri de familie ai străinului cu drept de şedere permanentă într-un stat membru al
Uniunii Europene;
c) fac dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
(la data 10-nov-2018 Art. 129, alin. (3), litera C. din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 65. din Legea 247/2018 )

(4) Străinilor prevăzuţi la alin. (2) li se poate prelungi dreptul de şedere, potrivit prevederilor art. 62.
Art. 129 1 : Membrii de familie ai beneficiarilor protecţiei internaţionale readmişi pe teritoriul României
(1) Membrii de familie ai beneficiarilor protecţiei internaţionale readmişi pe teritoriul României, potrivit art. 201 alin. (1)
din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt străinii care aveau un drept de şedere
temporară în scopul reîntregirii familiei beneficiarilor protecţiei internaţionale în statul membru care a dispus
îndepărtarea.
(2) Membrii de familie prevăzuţi la alin. (1) pot intra pe teritoriul României fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.
6 alin. (1) lit. b) şi c), beneficiază de un drept de şedere temporară pentru 90 de zile, începând cu data intrării în
România, şi pot solicita prelungirea acestui drept pentru oricare dintre scopurile şi în condiţiile prevăzute la cap. IV, fără
a mai fi necesară obţinerea în prealabil a unei vize de lungă şedere.
(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere situaţiei mai favorabile dobândite de străinii în cauză pe teritoriul României în
temeiul altor dispoziţii legale.
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(la data 26-dec-2013 Art. 129 din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 10. din Legea 376/2013 )

Art. 129 2
Facilităţi la intrarea pe teritoriul României a membrilor de familie ai cetăţenilor români Străinii membrii de familie ai
cetăţenilor români pot intra pe teritoriul României în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror
durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe
teritoriul României, fără viză de scurtă şedere, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) însoţesc cetăţeanul român sau i se alătură pe teritoriul României;
b) prezintă un document valabil care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene în calitate
de membri de familie ai cetăţeanului român pe care îl însoţesc sau căruia i se alătură pe teritoriul României.
(la data 28-nov-2014 Art. 129^1 din capitolul VIII completat de Art. 41, punctul 77. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 130: Dreptul de şedere temporară pentru victimele unor infracţiuni
(1) Dreptul de şedere temporară pentru victimele unor infracţiuni se acordă de către Inspectoratul General pentru
Imigrări, în condiţiile prevăzute la alin. (2), străinilor victime ale:
a) infracţiunilor prevăzute la art. 210, 211, 263 sau 264 din Codul penal;
b) infracţiunilor prevăzute la art. 264 alin. (4) sau art. 265 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Dreptul de şedere temporară pentru victimele unor infracţiuni se acordă pentru o perioadă de 6 luni, fără
obligativitatea obţinerii unei vize şi chiar dacă străinii au intrat ilegal în România, la solicitarea procurorului sau a instanţei
de judecată, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) străinii manifestă o intenţie clară de a coopera sau cooperează cu autorităţile competente pentru a facilita
identificarea şi tragerea la răspundere penală a participanţilor la săvârşirea infracţiunilor ale căror victime sunt;
b) străinii au încetat relaţiile cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunilor ale căror victime sunt;
c) acordarea dreptului de şedere este oportună pentru derularea investigaţiilor judiciare;
d) şederea străinilor în România nu prezintă pericol pentru ordinea publică sau securitatea naţională.
(3) Dreptul de şedere temporară pentru victimele unor infracţiuni se prelungeşte de către Inspectoratul General pentru
Imigrări succesiv, pentru noi perioade de câte 6 luni, la solicitarea procurorului sau a instanţei de judecată, dacă sunt
îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (2).
(4) În cazul în care nu se solicită prelungirea dreptului de şedere temporară potrivit alin. (3), la solicitarea străinilor
victime ale infracţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b), dreptul de şedere temporară acordat potrivit alin. (2) se
prelungeşte de către Inspectoratul General pentru Imigrări succesiv, pentru noi perioade de câte 6 luni, dacă sunt
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) prezenţa străinilor pe teritoriul României este necesară în vederea realizării procedurilor legale pentru recuperarea
remuneraţiilor restante de la angajatorul care a comis infracţiunile prevăzute la art. 264 alin. (4) sau la art. 265 din
Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) străinii nu prezintă pericol pentru ordinea publică sau securitatea naţională.
(5) Permisul de şedere temporară se eliberează cu titlu gratuit.
(6) Dreptul de şedere temporară acordat potrivit alin. (2) sau prelungit potrivit alin. (3) se revocă de către
Inspectoratul General pentru Imigrări, prin decizie motivată, la solicitarea procurorului sau a instanţei de judecată, în
oricare dintre următoarele situaţii:
a) străinii au reînnoit în mod intenţionat contactele cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunilor prevăzute la
alin. (1);
b) străinii au indus în eroare autorităţile competente cu privire la calitatea de victimă sau cu privire la datele şi
informaţiile furnizate;
c) străinii refuză să coopereze cu autorităţile competente;
d) străinii prezintă pericol pentru ordinea publică sau securitatea naţională;
e) autorităţile competente constată existenţa vreunuia dintre cazurile prevăzute la art. 16 din Codul de procedură
penală.
(7) Dreptul de şedere temporară prelungit potrivit alin. (4) se revocă de către Inspectoratul General pentru Imigrări,
prin decizie motivată, în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (6) lit. a)-d) sau în situaţia în care străinii au primit
remuneraţiile restante.
(8) Deciziile de revocare a dreptului de şedere temporară pentru victimele unor infracţiuni se comunică străinilor
potrivit art. 78.
(9) Străinii victime ale infracţiunilor prevăzute la alin. (1), cărora nu le-a fost acordat dreptul de şedere temporară, nu
pot face obiectul măsurii de interzicere a intrării în România decât atunci când reprezintă o ameninţare pentru ordinea
publică ori securitatea naţională sau nu au respectat decizia de returnare.
(la data 28-nov-2014 Art. 130 din capitolul VIII modificat de Art. 41, punctul 78. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 131: Regimul juridic aplicabil străinilor minori neînsoţiţi
(1) În situaţia străinilor minori care intră neînsoţiţi sau care rămân neînsoţiţi pe teritoriul României, atunci când nu
există dubii serioase cu privire la minoritatea acestora, Inspectoratul General pentru Imigrări şi formaţiunile sale
teritoriale procedează după cum urmează:
(la data 10-nov-2018 Art. 131, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 66. din Legea 247/2018 )

a) se stabilesc identitatea acestora şi modul de intrare în ţară;
b) indiferent de modul de intrare în România, li se asigură reprezentarea printr-o instituţie competentă potrivit legii,
care le va asigura şi protecţia şi îngrijirea necesare, inclusiv cazarea în centre speciale de ocrotire a minorilor în aceleaşi
condiţii ca şi pentru minorii români;
c) se iau măsuri de identificare a părinţilor, indiferent de locul de reşedinţă al acestora, în scopul reunificării familiale;
d) până la identificarea părinţilor, minorii de vârstă şcolară au acces la sistemul de învăţământ;
e) executarea măsurilor de îndepărtare a unui minor neînsoţit se poate face, în urma unei evaluări prealabile de către
autorităţile competente, doar dacă minorul este trimis părinţilor, atunci când aceştia au fost identificaţi şi nu au
reşedinţa pe teritoriul României, membrilor familiei, cu acordul acestora, tutorelui desemnat sau unor centre de primire
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corespunzătoare în statul de returnare;
(la data 28-nov-2014 Art. 131, alin. (1), litera E. din capitolul VIII modificat de Art. 41, punctul 79. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

f) [textul din Art. 131, alin. (1), litera F. din capitolul VIII a fost abrogat la 03-sep-2016 de Art. II, punctul 38. din
Ordonanta 25/2016]
(2) În scopul găsirii soluţiilor adecvate, Oficiul Român pentru Imigrări cooperează cu alte instituţii, precum şi cu
organizaţii naţionale şi internaţionale specializate în domeniul ocrotirii minorilor.
(3) Procedura prevăzută la alin. (1) se consideră finalizată în următoarele situaţii;
a) s-a realizat reunificarea familială a minorului;
b) minorul a fost predat autorităţilor competente din ţara de origine;
c) în cazul neidentificării părinţilor minorului ori a altor membri de familie ai acestuia;
d) minorul nu este acceptat în statul de origine.
(4) Pe perioada derulării procedurii prevăzute la alin. (1), minorilor li se prelungeşte dreptul de şedere în scopul
prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. g), fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor generale şi speciale prevăzute de prezenta
ordonanţă.
(5) Permisele de şedere pentru minorii neînsoţiţi se acordă cu scutire de la plata taxelor.
(6) În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. c) şi d), minorului i se poate acorda dreptul de şedere pe termen lung pe
teritoriul României.
(la data 03-sep-2016 Art. 131, alin. (2) din capitolul VIII completat de Art. II, punctul 39. din Ordonanta 25/2016 )

Art. 131 1 : Stabilirea vârstei minorului neînsoţit
(1) În situaţia în care străinul declară că este minor şi nu poate să îşi probeze vârsta, dar există dubii serioase cu
privire la minoritatea sa, acesta va fi considerat major.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) Inspectoratul General pentru Imigrări solicită efectuarea unei expertize medicolegale de evaluare a vârstei solicitantului, cu consimţământul prealabil, în scris, al acestuia.
(3) În cazul în care străinul refuză efectuarea expertizei medico-legale de evaluare a vârstei şi nu sunt aduse dovezi
concludente cu privire la vârsta sa, acesta va fi considerat major.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3) se va considera că persoana în cauză a împlinit vârsta de 18 ani la data constatării
şederii ilegale a acestuia.
(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care la baza refuzului efectuării expertizei medico-legale de stabilire a
vârstei stau motive întemeiate, constatate în urma evaluării de către un psiholog din cadrul Inspectoratului General
pentru Imigrări.
(6) Interpretarea rezultatului expertizei medico-legale de evaluare a vârstei străinului se realizează cu luarea în
considerare a principiului interesului superior al minorului.
(la data 10-nov-2018 Art. 131 din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 67. din Legea 247/2018 )

Art. 132: Accesul străinilor minori la educaţie
(1) Străinii minori care locuiesc în România au acces la învăţământul şcolar obligatoriu în aceleaşi condiţii ca şi minorii
cetăţeni români.
(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului stabileşte, potrivit legii, limitele şi condiţiile recunoaşterii şi echivalării
studiilor efectuate în ţara de origine, pentru înscrierea elevilor străini în sistemul naţional de învăţământ.
CAPIT OLUL IX: Contravenţii şi infracţiuni
Art. 133: Răspunderea juridică pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă
Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravenţională
sau administrativă a persoanei vinovate.
Art. 134: Contravenţii
Sunt considerate contravenţii următoarele fapte:
1. nerespectarea de către transportator a interdicţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1);
2. neîndeplinirea de către străin a obligaţiei de a părăsi teritoriul României după data la care încetează dreptul de şedere
în România prevăzut la art. 11;
3. neîndeplinirea de către străin sau de către persoana care îl găzduieşte a obligaţiei de anunţare a şederii acestuia la
organul de poliţie competent teritorial, până cel târziu după 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 12 alin.
(1);
(la data 28-nov-2014 Art. 134, punctul 3. din capitolul IX modificat de Art. 41, punctul 80. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

4. nerespectarea de către străin a obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (2);
5. nedeclararea informaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (3), în termenele prevăzute la art. 13 alin. (4);
5 1 . nerespectarea de către entitatea-gazdă a obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (6);
(la data 10-nov-2018 Art. 134, punctul 5. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 68. din Legea 247/2018 )

6. permiterea ieşirii din ţară a străinilor care se află în una dintre situaţiile de nepermitere a ieşirii prevăzute la art. 15
alin. (1);
7. nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a dreptului de şedere temporară, prevăzut la art. 51
alin. (1);
8. neîndeplinirea de către străini a obligaţiilor prevăzute la art. 50 alin. (3);
9. nerespectarea de către angajator a obligaţiei de comunicare a situaţiei nominale, prevăzută la art. 57 alin. (2);
10. neîndeplinirea de către străin a obligaţiei de a se prezenta la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru
Imigrări, în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 73 alin. (5) sau la art. 110 alin. (3 1 );
(la data 26-dec-2013 Art. 134, punctul 10. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 376/2013 )

11. nerespectarea obligaţiei ce revine străinului cu privire la permisul de şedere, prevăzută la art. 108 alin. (2), cu
privire la documentul de tolerat, prevăzută la art. 117 1 alin. (4), sau neprezentarea documentelor de călătorie, în cazul
străinilor aflaţi în România în baza unei vize ori în temeiul unor convenţii internaţionale sau acte normative prin care se
desfiinţează unilateral regimul de vize;
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(la data 31-iul-2011 Art. 134, punctul 11. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 166. din Legea 157/2011 )

12. nerespectarea termenului pentru depunerea cererii de reînnoire a permisului de şedere, prevăzut la art. 110 alin.
(4);
13. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de şedere, prevăzut
la art. 112 alin. (1), respectiv a documentului de tolerat, prevăzut la art. 117 1 alin. (5);
(la data 31-iul-2011 Art. 134, punctul 13. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 167. din Legea 157/2011 )

14. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii paşaportului pentru persoana
fără cetăţenie, prevăzut la art. 124 alin. (1);
15. reţinerea documentului de trecere a frontierei de stat al unui străin sau a permisului de şedere de către persoane
neautorizate;
15 1 . împiedicarea în orice mod a lucrătorilor Inspectoratului General pentru Imigrări să exercite, total sau parţial,
controalele prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. c);
(la data 10-nov-2018 Art. 134, punctul 15. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 69. din Legea 247/2018 )

16. [textul din Art. 134, punctul 16. din capitolul IX a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 81. din titlul II
din Ordonanta 25/2014]
Art. 135: Sancţiuni
Contravenţiile prevăzute la art. 134 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3, 4,5,7,8, 10, 11, 12, 13 şi 14;
b) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei cea prevăzută la pct. 6;
b1 ) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, cea prevăzută la pct. 5 1 ;
(la data 10-nov-2018 Art. 135, litera B. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 70. din Legea 247/2018 )

c) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, cele prevăzute la pct. 9 şi 15;
(la data 28-nov-2014 Art. 135, litera C. din capitolul IX modificat de Art. 41, punctul 82. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

c1 ) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, cea prevăzută la pct. 15 1 ;
(la data 10-nov-2018 Art. 135, litera C. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 71. din Legea 247/2018 )

d) cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei, cea prevăzută la pct. 1, calculată pentru fiecare străin transportat;
(la data 31-iul-2011 Art. 135, litera D. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 168. din Legea 157/2011 )

e) în cazul contravenţiei prevăzute la pct. 2, amenda se aplică după cum urmează:
(i)de la 400 lei la 700 lei, în cazul unei şederi de până la 30 de zile după încetarea dreptului de şedere;
(ii)de la 600 lei la 1000 lei, în cazul unei şederi de până la 60 de zile după încetarea dreptului de şedere;
(iii)de la 800 lei la 1200 lei, în cazul unei şederi de peste 60 de zile după încetarea dreptului de şedere.
Art. 136: Constatarea contravenţiilor
(la data 09-oct-2018 Art. 136 din capitolul IX a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 106/2018 )

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către lucrători anume desemnaţi din cadrul Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative ori, după caz, de către agenţi constatatori anume desemnaţi ai altor instituţii,
potrivit competenţelor.
Art. 137: Regimul contravenţiilor
(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 134 pct. 5, 11 şi 16, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen
de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din
minimul amenzii prevăzute la art. 135, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal.
Art. 138:
[textul din Art. 138 din capitolul IX a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 120, punctul 1. din titlul II din Legea
187/2012]
Art. 139:
[textul din Art. 139 din capitolul IX a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 120, punctul 1. din titlul II din Legea
187/2012]
Art. 140: Desfăşurarea unor activităţi interzise de lege
Organizarea de către străini, pe teritoriul României, a unui partid politic sau a altei organizaţii ori grupări dintre cele
prevăzute la art. 4 alin. (2), aderarea unui străin la acestea, precum şi iniţierea, organizarea şi participarea la
manifestaţii sau întruniri care aduc atingere ordinii publice şi siguranţei naţionale constituie infracţiune şi se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(la data 01-feb-2014 Art. 140 din capitolul IX modificat de Art. 120, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 141:
[textul din Art. 141 din capitolul IX a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 120, punctul 3. din titlul II din Legea
187/2012]
Art. 142:
[textul din Art. 142 din capitolul IX a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 120, punctul 3. din titlul II din Legea
187/2012]
CAPIT OLUL X: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 143: Oficiul Român pentru Imigrări
În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, poliţiştii din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări sunt
abilitaţi:
a) să efectueze acte de constatare în vederea informării organelor de urmărire penală, atunci când constată săvârşirea
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unor infracţiuni în legătură cu regimul străinilor;
b) să îi legitimeze, să îi depisteze, să îi preia de la sediile altor autorităţi şi să îi conducă la sediul formaţiunilor teritoriale
pe străinii care încalcă dispoziţiile legale privind regimul străinilor în România sau pe cei a căror identitate nu poate fi
stabilită, să verifice şi să ia măsurile legale, în cel mult 24 de ore de la depistare;
(la data 31-iul-2011 Art. 143, litera B. din capitolul X modificat de Art. I, punctul 169. din Legea 157/2011 )

c) să organizeze şi să efectueze, în condiţiile legii, controale în mediile şi locurile frecventate de străini, în instituţiile
publice sau particulare, precum şi în incinta operatorilor economici, indiferent de proprietar sau deţinător, atunci când
există date sau indicii cu privire la existenţa în aceste locuri sau medii a unor străini care nu respectă prevederile legale
privind regimul străinilor în România;
d) să folosească gratuit mijloacele de transport în comun şi mijloacele de transport feroviare, în timpul serviciului,
pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel.
e) să beneficieze de serviciile unui interpret autorizat sau a unei persoane de încredere, atunci când situaţia o impune,
pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
f) să solicite expertize şi să consulte experţi în vederea stabilirii situaţiei juridice a străinilor şi dispunerii unor măsuri
administrative.
(la data 28-nov-2014 Art. 143, litera D. din capitolul X completat de Art. 41, punctul 83. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(2) Inspectoratul General pentru Imigrări este punctul naţional de contact în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene şi cu
autorităţile celorlalte state membre pentru schimbul de informaţii şi documente în aplicarea dispoziţiilor legale ce intră în
competenţa sa.
(la data 26-dec-2013 Art. 143 din capitolul X completat de Art. I, punctul 12. din Legea 376/2013 )

(3) Plata interpreţilor prevăzuţi la alin. (1) lit. e) se face în condiţiile Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata
interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele
judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările
ulterioare.
(4) Interpreţii prevăzuţi la alin. (1) lit. e) care se deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea
lucrărilor solicitate de Inspectoratul General pentru Imigrări, beneficiază de cheltuieli de transport şi, după caz, de
cazare şi indemnizaţie de delegare, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în unităţile bugetare.
(5) În cazul în care nu sunt identificaţi sau nu pot fi utilizaţi interpreţi autorizaţi în condiţiile Legii nr. 178/1997, cu
modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrări poate folosi persoane de încredere care
cunosc limbile din/şi în care se face traducerea şi/sau interpretarea limbii respective, dispoziţiile alin. (3) şi (4)
aplicându-se în mod corespunzător.
(6) Inspectoratul General pentru Imigrări transmite Comisiei Europene date statistice privind numărul documentelor
prin care s-a acordat dreptul de şedere şi de muncă în scopul ocupării unui loc de muncă sezonieră eliberate pentru
prima dată şi, în măsura posibilului, numărul străinilor al căror drept de şedere în scopul ocupării unui loc de muncă
sezonieră a fost prelungit, anulat sau revocat. Datele statistice sunt defalcate în funcţie de cetăţenie şi, în măsura
posibilului, în funcţie de durata dreptului de şedere acordat şi în funcţie de sectorul economic. Datele statistice au ca
perioade de referinţă un an calendaristic şi sunt comunicate Comisiei Europene în termen de 6 luni de la sfârşitul anului
de referinţă. Primul an de referinţă este 2017.
(la data 03-sep-2016 Art. 143, alin. (2) din capitolul X completat de Art. II, punctul 40. din Ordonanta 25/2016 )

Art. 143 1
În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă, referirea la măsura de siguranţă a expulzării se consideră a fi făcută la
pedeapsa accesorie, respectiv complementară, aplicată potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) lit. c) sau ale art. 66 alin.
(1) lit. c) din Codul penal.
(la data 01-feb-2014 Art. 143 din capitolul X completat de Art. 120, punctul 4. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 144: Suportarea unor cheltuieli
(1) Cheltuielile ocazionate de transportul internaţional necesar executării măsurilor de îndepărtare de pe teritoriul
României a străinilor care dispun de mijloace financiare se suportă de către aceştia, cu condiţia ca, după achitarea
acestor cheltuieli, să le rămână o sumă echivalentă cu minimum 50 euro, necesară acoperirii cheltuielilor proprii pe
timpul îndepărtării.
(la data 03-sep-2016 Art. 144, alin. (1) din capitolul X modificat de Art. II, punctul 41. din Ordonanta 25/2016 )

(2) Dacă străinul nu dispune de mijloace financiare şi a intrat în România în baza unei invitaţii, cheltuielile de executare a
măsurilor de îndepărtare se suportă de către persoana fizică sau juridică ce a făcut invitaţia. Invitaţia constituie titlu
executoriu în situaţia în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere
stabilit prin viză. Sumele de plată se determină de către Inspectoratul General pentru Imigrări prin întocmirea unei note
de constatare a cheltuielilor privind executarea măsurilor de îndepărtare a străinului invitat.
(la data 28-nov-2014 Art. 144, alin. (2) din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 84. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(3) Angajatorul, persoană fizică sau juridică, este obligat să suporte cheltuielile de executare a măsurilor de
îndepărtare a străinului pe care l-a angajat ilegal sau al cărui permis de şedere nu mai este valabil.
(la data 28-nov-2014 Art. 144, alin. (3) din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 84. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

(4) Unitatea de cercetare-dezvoltare este obligată să suporte cheltuielile de executare a măsurilor de îndepărtare a
străinului care a fost acceptat de către aceasta să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unui proiect, în
cazul în care acesta rămâne pe teritoriul României după încetarea dreptului de şedere. Răspunderea unităţii de
cercetare-dezvoltare privind suportarea cheltuielilor încetează după 6 luni de la încetarea valabilităţii acordului de
acceptare.
(la data 28-nov-2014 Art. 144, alin. (4) din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 84. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )
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(4 1 ) Entitatea-gazdă este obligată să suporte cheltuielile de executare a măsurilor de îndepărtare a străinului care a
fost acceptat în contextul încheierii unui acord de formare profesională, în cazul în care acesta rămâne pe teritoriul
României după încetarea dreptului de şedere. Răspunderea entităţii-gazdă privind suportarea cheltuielilor încetează
după 6 luni de la încetarea valabilităţii contractului de formare profesională.
(la data 10-nov-2018 Art. 144, alin. (4) din capitolul X completat de Art. I, punctul 72. din Legea 247/2018 )

(5) Cheltuielile ocazionate de executarea măsurilor de îndepărtare a străinilor care nu dispun de fonduri necesare în
acest sens, cheltuielile pentru transportul, hrănirea, întreţinerea şi cazarea străinilor în spaţiile din zona de tranzit sau în
locaţiile din afara punctelor de trecere a frontierei prevăzute la art. 9 alin. (3) ori în centre, cheltuielile determinate prin
distrugerea de către străini a bunurilor aflate în dotarea locaţiilor din afara punctelor de trecere a frontierei prevăzute la
art. 9 alin. (3) sau a centrelor, precum şi cheltuielile necesare pentru a asigura străinilor cazaţi în spaţiile din zona de
tranzit sau în locaţiile din afara punctelor de trecere a frontierei prevăzute la art. 9 alin. (3) ori în centre asistenţă
medicală, spitalizare şi dreptul de a comunica cu reprezentanţii diplomatici şi consulari ai statului de provenienţă, cu
membrii lor de familie şi cu reprezentantul legal se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor
alocate pentru aceste destinaţii.
(la data 24-dec-2015 Art. 144, alin. (5) din capitolul X modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 331/2015 )

(5 1 ) În cheltuielile ocazionate de executarea măsurilor de îndepărtare prevăzute la alin. (5) este inclusă o sumă
echivalentă cu 50 euro, de care va beneficia străinul îndepărtat pentru acoperirea cheltuielilor proprii pe timpul
îndepărtării, În cazul în care străinul nu dispune de această sumă.
(la data 03-sep-2016 Art. 144, alin. (5) din capitolul X completat de Art. II, punctul 42. din Ordonanta 25/2016 )

(6) Costurile aferente construirii, amenajării, întreţinerii şi funcţionării locaţiilor din afara punctelor de trecere a frontierei
prevăzute la art. 9 alin. (3) şi a centrelor se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
(la data 24-dec-2015 Art. 144, alin. (6) din capitolul X modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 331/2015 )

(7) Fondurile necesare pentru cheltuielile prevăzute la alin. (5) şi (6) vor fi prevăzute în bugetul de stat pentru
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
(8) Normele de dotare pentru locaţiile din afara punctelor de trecere a frontierei prevăzute la art. 9 alin. (3) şi pentru
centre, normele referitoare la materialele de întreţinere şi igienă personală, precum şi normele de hrană pentru străinii
cazaţi potrivit art. 9 alin. (3) şi pentru străinii luaţi în custodie publică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(la data 24-dec-2015 Art. 144, alin. (8) din capitolul X modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 331/2015 )

(9) Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) şi f) se suportă din bugetul Ministerului
Afacerilor Interne, în limita fondurilor alocate pentru aceste destinaţii.
(la data 03-sep-2016 Art. 144, alin. (8) din capitolul X completat de Art. II, punctul 43. din Ordonanta 25/2016 )

Art. 144 1 : Acordarea codului numeric personal
(1) Fiecărui străin căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară sau i s-a acordat dreptul de şedere pe termen
lung i se atribuie de către Oficiul Român pentru Imigrări un cod numeric personal, care se înscrie în permisul de şedere.
(2) La solicitarea justificată a instituţiilor publice interesate, Oficiul Român pentru Imigrări poate atribui un cod numeric
personal şi străinilor care nu beneficiază de un drept de şedere pe teritoriul României, obţinut în condiţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă, pentru exercitarea anumitor drepturi şi obligaţii legale şi numai cu acordul expres al acestora.
(3) În cazuri justificate, Oficiul Român pentru Imigrări poate atribui un cod numeric personal şi străinilor cărora li s-a
acordat tolerarea, la solicitarea acestora, care se înscrie pe documentul de tolerat.
(la data 31-iul-2011 Art. 144 din capitolul X completat de Art. I, punctul 171. din Legea 157/2011 )

Art. 145: Acordarea asistenţei medicale în cazuri deosebite
În situaţii deosebite şi pentru motive umanitare, organul competent teritorial al Ministerului Afacerilor Interne poate
solicita autorităţilor competente acordarea asistenţei medicale pentru străini în condiţiile prevăzute la art. 105.
(la data 28-nov-2014 Art. 145 din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 85. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 146: Excepţii de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă
Guvernul poate stabili, prin hotărâre, exceptarea străinilor, cetăţeni ai unor state pentru care nu există obligativitatea
obţinerii vizei de intrare în România, de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), precum şi a unor
condiţii de prelungire a dreptului de şedere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 147: Aplicarea reglementărilor speciale
Prevederile Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică cu prioritate faţă de prevederile
prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia situaţiilor în care raţiuni de securitate naţională sau de ordine publică
impun returnarea ori expulzarea acestora de pe teritoriul României.
(la data 28-nov-2014 Art. 147 din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 86. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

Art. 148: Dispoziţii procedurale
În toate plângerile şi cererile adresate instanţelor în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, în care Oficiul Român
pentru Imigrări este parte, participarea procurorului este obligatorie.
Art. 149: Limitele aplicării In timp a prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la unele categorii de străini
De la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă vor înceta să fie
aplicabile cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale spaţiului economic european.
Art. 150:
[textul din Art. 150 din capitolul X a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 87. din titlul II din Ordonanta
25/2014]
Art. 151: Dispoziţii tranzitorii
(1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă străinii cu şedere ilegală pot
solicita Oficiului Român pentru Imigrări eliberarea unei dispoziţii de părăsire a teritoriului.
(2) Eliberarea dispoziţiei de părăsire a teritoriului, în condiţiile prevăzute la alin. (1), nu va fi însoţită de măsura
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interzicerii intrării în România.
(3) Toate situaţiile aflate în curs de rezolvare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi
soluţionate în conformitate cu prevederile acesteia.
Art. 152: Intrarea în vigoare
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor
în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 3 aprilie 2001, şi Hotărârea Guvernului nr.
476/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în
România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 29 mai 2001, precum şi orice alte dispoziţii
contrare.
*
Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune:
1. Directiva 2001/40/CE a Consiliului din 28 mai 2001 privind recunoaşterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a
resortisanţilor ţărilor terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 149 din 2 iunie 2001;
2. Directiva 2001/51/CE a Consiliului din 28 iunie 2001 de completare a dispoziţiilor prevăzute la articolul 26 din
Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene, seria L, nr. 187 din 10 iulie 2001;
3. Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 251 din 3 octombrie 2003;
4. Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt
rezidenţi pe termen lung, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 16 din 23 ianuarie 2004, astfel cum
a fost modificată prin Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2011 de modificare a
Directivei 2003/109/CE a Consiliului în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii de protecţie
internaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 19 mai 2011;
5. Directiva 2003/110/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind asistenţa la tranzit în cadrul măsurilor de
îndepărtare pe cale aeriană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 321 din 6 decembrie
2003;
6. [textul din Art. 152, punctul 6. din capitolul X a fost abrogat la 10-nov-2018 de Art. I, punctul 73. din Legea
247/2018]
7. [textul din Art. 152, punctul 7. din capitolul X a fost abrogat la 10-nov-2018 de Art. I, punctul 73. din Legea
247/2018]
8. Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi
procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere
ilegală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 24 decembrie 2008;
9. Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din
statele terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
L, nr. 155 din 18 iunie 2009;
10. Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime
privind sancţiunile şi măsurile la adresa angajatorilor de resortisanţi din ţări terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 168 din 30 iunie 2009, cu excepţia art. 9-12;
11. Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură unică de
solicitare a unui permis unic pentru resortisanţii ţărilor terţe în vederea şederii şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul
statelor membre şi un set comun de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală pe teritoriul unui stat
membru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 343 din 23 decembrie 2011.
(la data 28-nov-2014 Art. 152 din capitolul X completat de Art. 41, punctul 88. din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

12. Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condiţiile de intrare şi
de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, cu excepţia art. 2 alin. (2), art. 3 lit. b) şi c), art.
5 alin. (2) şi (4), art. 6 alin. (2) şi (6), art. 7, art. 8 alin. (2) şi (4), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 15 alin. (9), art. 16,
art. 17 alin. (1), (2) şi (3), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (1) şi art. 25 alin. (2).
13. Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind condiţiile de intrare şi de
şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în contextul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 27 mai 2014, cu excepţia art. 5 alin. (1) lit. a)-f), alin. (2), alin. (4) şi alin. (7),
art. 6, art. 9, art. 10, art. 21 alin. (2), (3) şi (6), art. 22 alin. (2) lit. e) şi art. 23 alin. (3) şi alin. (7) lit. d) şi e).
(la data 03-sep-2016 Art. 152, punctul 11. din capitolul X completat de Art. II, punctul 44. din Ordonanta 25/2016 )

14. Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind condiţiile de intrare şi de
şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de
schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă au pair (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 132 din 21 mai 2016, cu excepţia art. 2 alin. (2), art. 3 pct. 16, 19, 20, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 8 alin.
(2) şi (3), art. 9, art. 10 alin. (3), (7) şi (8), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. d)-f) şi alin. (2) şi
(3), art. 14 alin. (1) lit. b) şi d), art. 15, art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a, alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art. 17 alin. (4)
teza a II-a, art. 18 alin. (4) teza a II-a, alin. (5) teza a II-a şi alin. (6) teza a III-a, art. 19, art. 20 alin. (1) lit. c) şi alin.
(2) lit. a)-d), art. 21 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. a)-d) şi f) şi alin. (3), art. 22 alin. (2), art. 23 teza a II-a, art. 24 alin.
(2), art. 25 alin. (2), (7) şi (8), art. 26 alin. (6), art. 28 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) lit. a) teza a II-a, lit. c), lit. d)
teza a II-a şi a III-a şi alin. (10), art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) teza a II-a şi alin. (2) lit. a) teza finală, art. 30 alin. (3) lit.
b) teza a II-a, art. 31 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) lit. e) teza finală, alin. (7) lit. b) teza finală şi alin. (10), art. 32
alin. (1), art. 34 alin. (2) şi (4) teza finală, art. 35 teza finală, art. 37 alin. (2), art. 39 şi art. 41-43.
(la data 10-nov-2018 Art. 152, punctul 13. din capitolul X completat de Art. I, punctul 74. din Legea 247/2018 )

-****NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. II şi menţiunea de transpunere a normelor comunitare din Legea nr. 56/2007
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pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în
România, precum şi art. 8 şi menţiunea de transpunere a normelor comunitare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului
Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 347/2007, texte care nu au fost încorporate în forma republicată a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 194/2002:
- Legea nr. 56/2007:
- Art. II
(1)În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, străinii fără drept de şedere în România pot solicita
Autorităţii pentru străini emiterea unei decizii de returnare, fără instituirea măsurii de interzicere a intrării în România.
(2)Toate situaţiile aflate în curs de rezolvare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluţionate potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta lege.
(3)Ordonanţele de declarare ca indezirabil, emise de procurorul anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea
de Apel Bucureşti, care nu au fost puse în executare, îşi încetează efectele la data intrării în vigoare a prevederilor
prezentei legi.
*

- Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 86/2003 privind dreptul la reunificare familială, publicată în Jurnalul
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L251 din 3 octombrie 2003, Directiva Consiliului nr. 109/2003 privind
statutul cetăţenilor statelor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene (JOCE) nr. L16 din 23 ianuarie 2004, Directiva Consiliului nr. 110/2003 privind asistenţa în cazul tranzitului
pentru scopul îndepărtării pe calea aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L321 din 6
decembrie 2003, şi Directiva Consiliului nr. 114/2004 privind condiţiile admisiei cetăţenilor statelor terţe în scop de
studii, schimb de elevi, pregătire neremunerată sau servicii de voluntariat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene (JOCE) nr. L375 din 23 decembrie 2004.
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007:
- Art. 8. - În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele «Autoritatea pentru Străini» şi «Oficiul Naţional pentru
Refugiaţi» se înlocuiesc, în mod corespunzător, cu sintagma «Oficiul Român pentru Imigrări».
*

- Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva Consiliului 2005/71/CE privind o procedură specială de admisie a
resortisanţilor ţărilor terţe în scopul desfăşurării unei activităţi de cercetare ştiinţifică, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. 289 din 3 noiembrie 2005.
*) Republicată în temeiul art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român
pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea
şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
851 din 12 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201
din 8 martie 2004 şi a mai fost modificată şi completată prin:
- Legea nr. 309/2004 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene
şi Spaţiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004, abrogată
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor
statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005;
- Legea nr. 482/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
658 din 25 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 306/2005, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 962 din 31 octombrie 2005;
- Legea nr. 56/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26 martie 2007.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 421 din data de 5 iunie 2008
*) În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "permis de şedere permanentă" se înlocuieşte cu sintagma
"permis de şedere pe termen lung", sintagma "drept de şedere permanentă" se înlocuieşte cu sintagma "drept de
şedere pe termen lung" şi sintagma "titlu de călătorie" se înlocuieşte cu sintagma "titlu de călătorie pentru străini".
(la data 31-iul-2011 Actul modificat de Art. I, punctul 172. din Legea 157/2011 )

*) În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma
"costuri privind îndepărtarea" se înlocuieşte cu sintagma "costuri privind executarea măsurilor de îndepărtare",
sintagma "siguranţă naţională" se înlocuieşte cu sintagma "securitate naţională" şi sintagma "salariul mediu brut pe
economie" se înlocuieşte cu sintagma "câştigul salarial mediu brut".
(la data 28-nov-2014 Actul completat de Art. 42 din titlul II din Ordonanta 25/2014 )

*) "- Art. 47
(1)Valabilitatea documentelor eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări se menţine pe toată durata stării de
urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungite prin
Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi pentru o perioadă de 90 de
zile de la încetarea acestei stări.
(2)Aprobările date de Inspectoratul General pentru Imigrări asupra invitaţiilor prevăzute la art. 37-39 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, nu se consideră valabile peste termenul indicat la art. 38 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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- Art. 48
(1)Dreptul de şedere al străinilor aflaţi pe teritoriul României, conferit prin vizele de intrare în România, se menţine
pentru 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de
urgenţă pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul
României, fără ca aceştia să fie supuşi vreunei sancţiuni sau măsuri restrictive statuate de prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2)Dreptul de şedere al străinilor aflaţi pe teritoriul României, conferit prin convenţiile internaţionale, actele normative
prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize sau actele legislative europene prin care se exceptează de la
obligativitatea obţinerii vizelor, se menţine pentru 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă instituite prin Decretul nr.
195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, fără ca aceştia să fie supuşi vreunei sancţiuni sau măsuri restrictive
statuate de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Pentru intrările şi şederile ulterioare, dreptul de şedere stabilit potrivit alin. (1) sau alin. (2) nu se ia în considerare la
calcularea perioadei de şedere de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei
zile de şedere pe teritoriul României.
- Art. 49
(1)Vizele de intrare în România a căror valabilitate expiră fără ca acestea să fi fost utilizate de titulari din cauza
restricţiilor temporare de călătorie instituite la nivelul Uniunii Europene nu îşi menţin valabilitatea.
(2)La momentul ridicării restricţiilor temporare de călătorie către statele membre ale Uniunii Europene, străinii titulari
de vize de intrare care expiră în condiţiile stabilite la alin. (1) pot solicita, dacă este cazul, alte vize de intrare în
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Avizele de angajare în muncă, avizele de detaşare şi aprobările pentru reîntregirea familiei, eliberate de
Inspectoratul General pentru Imigrări, a căror valabilitate se menţine potrivit dispoziţiilor art. 1, vor putea fi utilizate la
solicitarea de vize de intrare în România potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la momentul ridicării restricţiilor
temporare de călătorie către statele membre ale Uniunii Europene, doar dacă acestea nu au mai fost utilizate anterior
pentru obţinerea unor astfel de vize."
(la data 14-mai-2020 Actul a se vedea referinte de aplicare din capitolul X din Ordonanta urgenta 70/2020 )
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REGULAMENT din 10 noiembrie 2010 de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi
indicaţiile geografice
(la data 03-dec-2010 actul a fost aprobat de Hotarirea 1134/2010 )

CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Definiţii
(1) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) lege - Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată;
b) regulament - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată;
c) OSIM- Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
d) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială pe hârtie sau în format electronic, publicat şi pe pagina web a OSIM;
e) OMPI - Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală;
f) Gazeta OMPI - publicaţia oficială OMPI privind mărcile înregistrate internaţional;
g) OHIM- Oficiul de Armonizare în Piaţa Internă;
h) Clasificarea de la Nisa - clasificarea instituită prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a
produselor şi serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la
Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979, şi la care România a aderat prin Legea nr. 3/1998 privind
aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internaţională în domeniul proprietăţii industriale;
i) Clasificarea de la Viena - clasificarea instituită prin Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internaţională a
elementelor figurative ale mărcilor, întocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985 şi la care
România a aderat prin Legea nr. 3/1998;
j) regulament comun - Regulamentul de aplicare a Aranjamentului de la Madrid, ratificat de România prin Decretul nr.
1.176/1968, şi Protocolului referitor la aranjament privind înregistrarea internaţională a mărcilor, adoptat la Madrid la
27 iunie 1989, ratificat de România prin Legea nr. 5/1998;
k) persoană interesată - orice persoană care are un interes legitim legat de o cerere de înregistrare a mărcii sau de o
marcă înregistrată şi ale cărei interese ar putea fi prejudiciate;
l) utilizarea mărcii - comercializarea într-un volum important şi serios, precum şi orice activităţi de promovare a
produselor şi/sau serviciilor la care se referă marca, inclusiv publicitatea şi prezentarea acestora în târguri şi expoziţii;
m) întinderea utilizării - cantitatea de produse şi/sau servicii cărora marca se aplică şi care sunt comercializate pe
teritoriul României sau la export;
n) aria geografică - zona de cunoaştere la nivelul teritoriului României a mărcii notorii;
o) gradul de cunoaştere a mărcii notorii - măsura în care segmentul de public consumator are cunoştinţă de existenţa
mărcii.
(2) Termenii şi expresiile definite în art. 3 din lege au acelaşi înţeles în prezentul regulament.
Art. 2: Aria de aplicare a legii
(1) Legea este aplicabilă tuturor mărcilor individuale, colective sau de certificare, fie că sunt mărci de produse sau de
servicii.
(2) Indicaţiile geografice ale produselor sunt protejate în România conform dispoziţiilor legii, reglementărilor
comunitare şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
Art. 3: Marca - semn susceptibil de reprezentare grafică
(1) Poate constitui o marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, conform art. 2 din lege.
(2) Prin semne cu înaltă valoare simbolică, în sensul art. 5 alin. (1) lit. m) din lege, se înţelege: simboluri religioase,
simboluri sau embleme aparţinând unor societăţi sau fundaţii de caritate, simboluri aparţinând unor asociaţii culturale cu
scop educativ, numele unor personalităţi istorice importante.
(3) Pentru a aprecia dacă o marcă conţine semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios, OSIM poate
să ceară, în măsura în care consideră necesar, avizul autorităţilor competente.
(4) Pentru a aprecia dacă o marcă conţine ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decât cele avute în
vedere de art. 6 ter din Convenţia de la Paris - Convenţia pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883,
Paris, aşa cum a fost revizuită şi modificată, ratificată de România prin Decretul nr. 1.177/1968, OSIM solicită avizul
autorităţilor competente.
Art. 4: Dobândirea protecţiei
(1) Protecţia mărcilor este dobândită în România prin înregistrarea acestora la OSIM.
(2) Protecţia mărcilor pe cale internaţională este recunoscută în România în baza Aranjamentului de la Madrid şi a
Protocolului referitor la aranjament.
(3) Protecţia mărcilor comunitare este recunoscută în România în baza Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului
din 26 februarie 2009 privind marca comunitară.
Art. 5: Limba oficială
Cererile de înregistrare a mărcilor şi indicaţiilor geografice şi orice alte cereri cu privire la mărcile şi indicaţiile geografice
depuse spre înregistrare sau înregistrate, precum şi întreaga corespondenţă referitoare la acestea vor fi depuse la
OSIM în limba română.
Art. 6: Reprezentarea prin mandatar
(1) Solicitantul, titularul sau orice persoană interesată poate fi reprezentat(ă) în procedurile în faţa OSIM printr-un
mandatar autorizat, cu domiciliul sau sediul în România.
(2) Dacă solicitantul, titularul sau persoana interesată nu este reprezentat(ă) de un mandatar şi nici nu are domiciliul,
sediul sau vreo unitate industrială sau comercială efectivă şi funcţională pe teritoriul României, trebuie să îşi aleagă o
adresă de corespondenţă în România, pe care o comunică la OSIM, în scopul efectuării oricăror proceduri în faţa OSIM.
Modificarea adresei de corespondenţă prin menţionarea unei noi adrese sau renunţarea la adresa de corespondenţă se
face numai după achitarea taxei prevăzute de lege pentru modificări în situaţia juridică a mărcii.
(3) Solicitantul, titularul sau persoana interesată, care nu are nici domiciliul, nici sediul şi nici o unitate industrială sau
comercială efectivă şi funcţională pe teritoriul Uniunii Europene ori în Spaţiul Economic European, va fi reprezentat în
mod obligatoriu, prin mandatar autorizat, cu excepţia procedurii de depunere a unei cereri.
(4) Desemnarea mandatarului se face printr-o comunicare scrisă la OSIM, denumită procură, care va conţine numele şi
semnătura solicitantului, titularului mărcii sau persoanei interesate, după caz; desemnarea acestuia după depunerea
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cererii de marcă atât pe cale naţională, cât şi pe cale internaţională se face cu achitarea taxei legale.
(5) Procura se va putea referi la una sau mai multe cereri de înregistrare ori mărci înregistrate sau la toate cererile de
înregistrare ori la toate mărcile înregistrate, existente sau viitoare, ale persoanei care a dat mandatul.
(6) Când o procură generală a fost dată conform alin. (5), comunicarea la OSIM a unui exemplar va fi suficientă, sub
condiţia ca mandatarul să indice în fiecare cerere ulterioară procura în baza căreia acţionează.
(7) Orice act solicitat prin mandatar cu privire la renunţarea la o cerere de înregistrare a unei mărci, de retragere a unei
mărci, precum şi orice cerere vizând un transfer de drepturi cu privire la o marcă vor putea fi făcute numai pe baza
unui mandat special, care să menţioneze expres actul renunţării, retragerii ori al transmiterii.
(8) În cazul în care solicitantul cererii de înregistrare a unei mărci este reprezentat prin mandatar, acesta poate semna
cererea pe baza procurii date de solicitant.
(9) Orice corespondenţă privind o cerere de înregistrare a mărcii sau o marcă înregistrată transmisă în numele
solicitantului sau titularului nu are efect dacă lipseşte procura de reprezentare. Serviciul mărci OSIM poate acorda, la
cerere, un termen de 30 de zile pentru depunerea procurii de reprezentare.
(10) Solicitantul, titularul sau persoana interesată nu poate avea decât un mandatar. Dacă mai multe persoane sunt
indicate în procura de reprezentare, numai cea indicată pe primul loc este considerată mandatar.
(11) Când OSIM constată că un mandatar a fost desemnat pentru o cerere de înregistrare a unei mărci sau pentru o
marcă înregistrată înscrie în Registrul mărcilor menţiunea că solicitantul ori titularul are mandatar, precum şi numele ori
denumirea şi adresa sau sediul mandatarului.
(12) Orice înscriere cu privire la desemnarea unui mandatar conform alin. (11) este radiată, dacă radierea este cerută
printr-o comunicare scrisă semnată de solicitant, titular sau mandatar.
(13) Înscrierea mandatarului este radiată din oficiu de către OSIM când un nou mandatar este desemnat sau în cazul în
care o schimbare de titular a fost înscrisă fără ca noul titular să îşi desemneze un mandatar.
(14) Radierea înscrierii mandatarului produce efect de la data la care OSIM a primit comunicarea de solicitare a radierii
conform alin. (12) sau, după caz, de la data la care OSIM a radiat din oficiu înscrierea mandatarului, potrivit alin. (13).
Art. 7: Pluralitatea de solicitanţi sau titulari
(1) Când mai multe persoane sunt solicitanţi sau titulari ai unei mărci, aceştia vor desemna unul dintre solicitanţi sau
titulari pentru corespondenţă cu OSIM; în caz contrar, OSIM va purta corespondenţă cu prima persoană indicată în
cererea de înregistrare a mărcii.
(2) În cazul pluralităţii de solicitanţi sau titulari ai unei cereri de înregistrare de marcă sau ai unei mărci înregistrate,
reprezentarea se poate face printr-un singur mandatar desemnat.
Art. 8: Termene
(1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice şi nu includ nici ziua când a început şi nici ziua când s-a împlinit
termenul. Termenele stabilite pe luni se împlinesc în ziua lunii corespunzătoare zilei de plecare.
(2) Termenul care, începând la 29, 30, 31 ale lunii, se împlineşte într-o lună care nu are asemenea zi, se va socoti
împlinit în prima zi a lunii următoare. Termenul care se împlineşte într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi
nelucrătoare se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.
(3) Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, înţelegându-se prin aceasta data la care
actul emis de OSIM a fost primit de solicitant, titular, persoana interesată sau mandatar, după caz. Această dată se
confirmă cu ştampila oficiului poştal receptor.
(4) Actele de procedură, trimise prin poştă la OSIM, se socotesc îndeplinite în termen dacă au fost predate la oficiul
poştal înainte de împlinirea termenului.
(5) Termenele acordate de OSIM la cererea solicitantului cererii de înregistrare a mărcii sau persoanei care a formulat o
opoziţie prelungesc corespunzător termenele de examinare prevăzute la art. 22 din lege.
(6) Neîndeplinirea actelor de procedură în termen nu atrage sancţiunile prevăzute de lege şi de prezentul regulament,
dacă solicitantul dovedeşte că a fost împiedicat printr-o împrejurare mai presus de voinţa lui şi dacă îndeplineşte
procedura într-un termen de două luni de la încetarea cauzei, dar nu mai mult de un an de la data la care procedura
trebuia îndeplinită.
(7) Solicitantul sau titularul care fără intenţie nu a respectat un termen în procedurile în faţa oficiului poate fi repus în
situaţia anterioară, dacă dovedeşte că a depus toate diligentele pentru ca procedura în faţa OSIM să fie îndeplinită în
termenele legale, dar s-a aflat într-un caz fortuit, în termen de două luni de la încetarea cauzei care a împiedicat
respectarea procedurii, dar nu mai mult de un an de la termenul nerespectat.
(8) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (7) nerespectarea termenului trebuie să fie un fapt al părţii în procedura în faţa
OSIM şi nu un fapt al reprezentantului.
(9) Dispoziţiile alin. (7) nu sunt aplicabile cu privire la:
a) termenul de invocare a priorităţii conform art. 12 din lege;
b) termenul pentru formularea unei observaţii sau opoziţii;
c) termenul pentru formularea unei contestaţii la Comisia de contestaţii.
Art. 9: Semnătura
(1) Când un document nu a fost semnat de solicitant, titular, persoana interesată sau mandatar, data la care
documentul a fost prezentat la OSIM este recunoscută cu condiţia ca acesta să fie semnat ulterior în termen de
maximum o lună.
(2) Semnătura unui document transmis prin fax este valabilă cu condiţia ca originalul documentului să fie transmis la
OSIM în termen de maximum o lună de la data transmiterii iniţiale a acestuia.
(3) Transmiterea documentelor prin mijloace electronice, inclusiv depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii, se face
potrivit instrucţiunilor emise de directorul general al OSIM.
CAPIT OLUL II: Cererea de înregistrare a unei mărci
Art. 10: Prezentarea şi conţinutul cererii
(1) Cererea de înregistrare a mărcii se întocmeşte într-un singur exemplar, pe un formular-tip.
(2) Cererea trebuie să conţină următoarele elemente:
a) solicitarea expresă de înregistrare a unei mărci;
b) numele şi prenumele sau denumirea, precum şi adresa ori sediul solicitantului;
c) când solicitantul este cetăţean străin, denumirea statului căruia acesta îi aparţine, denumirea statului în care
solicitantul îşi are domiciliul sau, după caz, denumirea statului în care solicitantul are o întreprindere în înţelesul art. 3 din
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Convenţia de la Paris;
d) când solicitantul este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum şi denumirea statului a cărui
legislaţie îi guvernează statutul organic;
e) când solicitantul are un mandatar, numele sau denumirea şi adresa ori sediul acestuia;
f) în cazul în care se revendică, conform art. 10 alin. (2) din lege, o prioritate dintr-o cerere anterioară, o declaraţie de
invocare a dreptului de prioritate, cu indicarea statului şi a datei primului depozit;
g) în cazul în care se revendică, conform art. 11 alin. (1) din lege, o prioritate rezultând din prezentarea produselor sau
serviciilor într-o expoziţie şi solicitantul doreşte să beneficieze de o protecţie temporară, o declaraţie de invocare a
priorităţii de expoziţie, cu indicarea locului şi a denumirii expoziţiei, precum şi a datei introducerii produselor sau
serviciilor în expoziţie;
h) când solicitantul revendică culoarea, ca element distinctiv al mărcii, o declaraţie în acest sens, precum şi indicarea
numelui sau codului culorii sau a culorilor revendicate, iar pentru fiecare culoare, indicarea părţilor principale ale mărcii
care are această culoare;
i) când marca are o grafică deosebită sau este figurativă, descrierea acesteia;
j) când marca este tridimensională, o declaraţie în acest sens;
k) când marca se compune, în tot sau în parte, din alte caractere decât cele latine ori din alte cifre decât cele arabe şi
romane, o transliterare a acestor caractere şi cifre;
l) când marca se compune, în tot sau în parte, dintr-unul ori mai multe cuvinte într-o altă limbă decât limba română, o
traducere a acestora;
m) indicarea denumirii produselor sau serviciilor pentru care înregistrarea mărcii este cerută, grupate conform
"Clasificării de la Nisa", precedată de numărul clasei căreia denumirea îi aparţine;
n) semnătura solicitantului sau a mandatarului său, după caz.
(3) Cererea va fi însoţită de reproducerea grafică sau fotografică a mărcii, în dimensiuni de maximum 8/8 cm.
(4) Când cererea conţine o declaraţie indicând că marca este tridimensională, solicitantul va anexa reproducerea
grafică sau fotografică a mărcii.
(5) Reproducerea furnizată, conform alin. (4), poate, la alegerea solicitantului, să constea într-o singură vedere sau în
cel mult 3 vederi diferite ale mărcii.
(6) În cazul reproducerii unei mărci tridimensionale care nu redă în mod suficient detaliile mărcii, Serviciul mărci OSIM
poate solicita furnizarea unui număr de cel mult 6 vederi diferite ale mărcii şi o descriere a acestei mărci.
(7) Când cererea conţine o declaraţie indicând că marca este hologramă, solicitantul va depune o reproducere a mărcii
care va consta într-o singură vedere a semnului ce redă efectul holografic în integralitatea sa (holograma în sine) ori, la
alegerea solicitantului, în mai multe vederi ale hologramei din diferite unghiuri.
(8) Când reproducerea, constând într-un desen unic sau o serie de desene, nu reprezintă holograma cu precizie, OSIM
poate să ceară solicitantului ca acesta să furnizeze şi o descriere a mărcii holograme.
(9) Dovada de plată a taxelor de depunere şi de publicare a cererii se depune odată cu depunerea cererii sau în cel
mult 3 luni de la această dată şi se verifică în examinarea de fond.
(10) Documentele de plată a taxelor trebuie să conţină expres datele necesare pentru identificarea cererii de marcă.
(11) Cererea de înregistrare a mărcii va fi completată suplimentar cu următoarele documente, după caz:
a) când solicitantul doreşte să beneficieze, conform art. 10 alin. (2) din lege, de prioritatea unei cereri anterioare, un
document care să certifice data constituirii primului depozit al mărcii, eliberat de o altă administraţie naţională, însoţit de
traducerea conformă cu originalul, în limba română;
b) când solicitantul doreşte să beneficieze de o prioritate de expoziţie ca urmare a expunerii mărcii într-o expoziţie
oficial recunoscută, se va depune un document care să ateste că mărcile au fost aplicate la produsele sau serviciile
prezentate în expoziţie şi care să menţioneze data introducerii acestora în expoziţie, eliberat de organizatorul
expoziţiei, însoţit de traducerea documentului în limba română;
c) procura sub semnătură privată de reprezentare a solicitantului în faţa OSIM, întocmită în limba română sau însoţită
de traducerea acesteia în limba română;
d) regulamentul de folosire a mărcii colective;
e) regulamentul de folosire a mărcii de certificare;
f) documentul din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare sau dovada înregistrării mărcii de
certificare în ţara de origine.
(12) În aplicarea alin. (11) lit. b), solicitantul va depune certificatul de prioritate de expoziţie care va conţine cel puţin
următoarele informaţii:
a) numele manifestării expoziţionale la care s-a participat;
b) locul şi perioada desfăşurării expoziţiei;
c) organizatorul expoziţiei, datele de identificare ale acestuia şi semnătura;
d) lista de produse şi/sau servicii care s-au prezentat publicului sub marca respectivă, precum şi momentul introducerii
acesteia în expoziţie;
e) numele şi semnătura persoanei autorizate din partea organizatorului care certifică autenticitatea documentului;
f) data eliberării certificatului.
Art. 11: Lista cuprinzând produse şi servicii
(1) Lista cuprinzând produsele şi serviciile pentru care protecţia mărcii este solicitată trebuie să fie stabilită în termeni
precişi, astfel încât denumirea produselor şi serviciilor să permită clasificarea fiecărui produs sau serviciu numai într-o
singură clasă a Clasificării de la Nisa.
(2) Dacă este necesar, Serviciul mărci OSIM, în procedura de examinare preliminară a cererii de înregistrare a mărcii,
procedează la clasificarea listei depuse în conformitate cu Clasificarea de la Nisa şi notifică solicitantului lista de produse
şi/sau servicii clasificată, precum şi taxa prevăzută de lege pentru această procedură efectuată.
(3) Când lista produselor/serviciilor este depusă de solicitant deja clasificată conform Clasificării de la Nisa, OSIM
procedează la verificarea clasificării listei depuse, iar în cazul unor erori îi comunică solicitantului varianta corectă,
urmând ca acesta să achite taxa de reclasificare efectuată.
(4) Produsele şi serviciile nu pot fi considerate ca asemănătoare pe motiv că figurează în aceeaşi clasă şi nici nu pot fi
considerate ca fiind diferite, pe motiv că figurează în clase diferite ale Clasificării de la Nisa;
CAPIT OLUL III: Procedura de înregistrare a mărcii
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Art. 12: Depunerea cererii de înregistrare a mărcii la OSIM
(1) Înregistrarea unei mărci se solicită la OSIM de către persoane fizice sau juridice de drept public sau de drept privat,
directori printr-un mandatar.
(2) Depunerea unei cereri de înregistrare a unei mărci la OSIM se poate face:
a) direct şi cu confirmare de primire la Registratura generală a OSIM;
b) prin poştă, trimisă recomandat cu confirmare de primire, sau prin fax;
c) pe cale electronică, on-line în pagina de internet a OSIM.
(3) Biroul primiri cereri de înregistrare menţionează pe cerere anul, luna şi ziua primirii şi înscrie cererea în ordinea
primirii. Cererile primite la OSIM, după orele legale de lucru, în zilele de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală, se
înscriu în prima zi lucrătoare.
(4) Biroul primiri cereri de înregistrare transmite de îndată cererea de înregistrare a mărcii Serviciului mărci pentru a fi
examinată.
Art. 13: Constituirea depozitului reglementar
(1) Serviciul mărci examinează cererea de înregistrare a mărcii pentru a constata dacă sunt îndeplinite condiţiile legale
pentru constituirea depozitului reglementar.
(2) Data depozitului reglementar este data depunerii la OSIM a cererii de înregistrare a mărcii redactată în limba
română, conţinând:
a) solicitarea expresă de înregistrare a unei mărci;
b) datele de identificare ale solicitantului sau, după caz, ale mandatarului;
c) o listă de produse şi/sau servicii pentru care înregistrarea mărcii este solicitată;
d) o reproducere grafică suficient de clară a mărcii a cărei înregistrare este solicitată;
e) dovada achitării taxelor de depunere şi, respectiv, de publicare a cererii de înregistrare a mărcii.
(3) În termen de 7 zile de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii la OSIM, oficiul examinează dacă cererea
îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2), atribuie dată de depozit şi publică cererea conform art. 16.
(4) Serviciul Mărci OSIM verifică lista de produse şi servicii din punctul de vedere al concordanţei cu Clasificarea de la
Nisa, iar în cazul în care marca conţine şi un element figurativ, clasifică elementul figurativ în concordanţă cu Clasificarea
de la Viena.
(5) În cazul în care din cererea de înregistrare a mărcii lipsesc unele dintre elementele prevăzute la alin. (2), OSIM
notifică solicitantului lipsurile constatate. Dacă solicitantul completează lipsurile în termen de 3 luni de la data notificării,
data depozitului va fi data la care toate aceste elemente au fost comunicate la OSIM.
(6) În cazul în care solicitantul nu completează cererea în termenele prevăzute la art. 16 din lege, OSIM va decide
respingerea cererii de înregistrare a mărcii, iar dacă taxele de publicare şi examinare a cererii au fost plătite, le va
restitui solicitantului.
(7) În cazul în care solicitantul cererii de înregistrare a mărcii este din afara Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic
European şi nu a desemnat în formularul cererii un mandatar, OSIM constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de
constituire a depozitului reglementar şi acordă un termen de 3 luni pentru completarea cererii.
(8) Notificarea privind atribuirea datei de depozit reglementar se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la
emiterea acesteia.
(9) Pentru orice alte lipsuri ale cererii de înregistrare a mărcii, dacă solicitantul nu completează cererea în termenul
notificat de OSIM, cererea se respinge.
Art. 14: Divizarea cererii de înregistrare a mărcii
(1) Solicitantul poate cere divizarea cererii de înregistrare a mărcii, declarând că în cazul produselor sau serviciilor
enumerate în cererea divizionară cererea de înregistrare a mărcii trebuie să fie tratată ca o cerere separată.
(2) Cererea divizionară va conţine elementele prevăzute la art. 9 alin. (2) din lege şi va fi supusă taxei legale.
(3) Cererea divizionară păstrează data de depozit şi/sau de prioritate din cererea iniţială.
(4) Declaraţia privind divizarea unei cereri de înregistrare a mărcii este irevocabilă.
Art. 15: Priorităţi revendicate
(1) Dacă este revendicată prioritatea unui sau unor depozite anterioare în aplicarea art. 10 alin. (2) din lege,
solicitantul dispune de un termen de 3 luni, cu începere de la data cererii de înregistrare a mărcii, pentru a comunica la
OSIM documentul eliberat de administraţia naţională care atestă prioritatea invocată, din care să rezulte numărul de
dosar atribuit cererii anterioare ori numărul înregistrării anterioare şi traducerea vizată la art. 10 alin. (11) lit. a).
(2) Dacă o prioritate de expoziţie, în sensul art. 11 din lege, este revendicată, solicitantul dispune de un termen de 3
luni, cu începere de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, pentru a comunica la OSIM documentele prevăzute
la art. 10 alin. (11) lit. b).
Art. 16: Publicarea cererii
(1) Cererile de înregistrare a mărcilor pentru care se constată că sunt îndeplinite condiţiile legale primesc dată de
depozit şi se publică în BOPI, în format electronic, în termen de 7 zile, conform prevederilor art. 17 din lege.
(2) Publicarea cererii de înregistrare a mărcii în format electronic se va face pe pagina de internet a OSIM şi va conţine:
a) numele sau denumirea şi adresa ori sediul solicitantului;
b) numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului;
c) reproducerea mărcii şi, după caz, menţiunea "color", cu indicarea culorii sau culorilor revendicate;
d) lista de produse şi servicii, pe clase, conform Clasificării de la Nisa;
e) indicele Clasificării de la Viena;
f) data de depozit şi numărul de depozit;
g) indicaţii privind prioritatea invocată;
h) menţiunea că marca este colectivă sau de certificare, dacă este cazul;
i) data publicării cererii.
(3) Dacă publicarea unei mărci comportă, din motive imputabile OSIM, o eroare sau anumite lipsuri, OSIM procedează
la rectificare din oficiu ori la cererea solicitantului. Rectificarea nu va fi supusă niciunei taxe şi se publică în BOPI.
Art. 17: Observaţia
(1) Orice persoană interesată poate formula, în termenul prevăzut de art. 18 din lege, o observaţie privind cererea de
înregistrare a mărcii, pentru oricare dintre motivele absolute de refuz prevăzute la art. 5 din lege.
(2) Observaţia trebuie formulată în scris cu indicarea numărului cererii de înregistrare la care se referă şi nu este
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supusă niciunei taxe.
(3) În cadrul procedurii Observaţiei, persoana menţionată la alin. (1) nu poate dobândi calitatea de parte în procedura
de examinare a cererii şi nu va primi nicio comunicare din partea OSIM.
(4) Observaţia formulată poate fi notificată solicitantului, care poate prezenta comentarii în procedura de examinare a
cererii.
(5) Observaţia se analizează în cadrul procedurii de examinare a cererii de înregistrare.
Art. 18: Opoziţia
(1) Orice persoană interesată poate formula opoziţie pentru motivele relative de refuz, prevăzute la art. 6 din lege.
Opoziţia şi observaţia nu pot face obiectul unui act comun de sesizare a OSIM. Argumente referitoare la motive
absolute de refuz sunt inadmisibile în cadrul procedurii de opoziţie.
(2) Actul de opoziţie trebuie să conţină:
a) indicaţii privind cererea de înregistrare a mărcii împotriva căreia se formulează opoziţia, respectiv numărul cererii de
înregistrare a mărcii, numele sau denumirea solicitantului cererii, menţiunea produselor şi serviciilor împotriva cărora se
formulează opoziţia;
b) indicaţii privind marca sau dreptul anterior dobândit pe care se întemeiază opoziţia;
c) o reprezentare şi, după caz, o descriere a mărcii anterioare sau a altui drept anterior, respectiv o copie a
certificatului de înregistrare a mărcii opuse şi orice alt document care să certifice că oponentul este deţinătorul dreptului
anterior invocat;
d) produsele şi serviciile pentru care marca anterioară a fost înregistrată sau cerută la înregistrare ori pentru care
marca anterioară este notoriu cunoscută sau se bucură de renume în România;
e) menţiuni privind calitatea şi interesul persoanei care formulează opoziţia;
f) o prezentare detaliată asupra motivelor invocate în susţinerea opoziţiei, precum şi temeiul legal invocat;
g) numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului, dacă este cazul; în situaţia în care opoziţia este formulată
printr-un mandatar, este necesar ca odată cu actul de opoziţie să se depună şi procura de reprezentare semnată de
oponent.
(3) Dacă opoziţia este formulată pentru motivul existenţei unei mărci anterioare, actul de opoziţie trebuie să fie însoţit
de dovezi de înregistrare a mărcii, cum ar fi certificatul de înregistrare sau, după caz, documente care să dovedească
notorietatea mărcilor; dacă opoziţia este fondată pe existenţa oricărui alt drept anterior dobândit, actul de opoziţie
trebuie să fie însoţit de acte care să dovedească dobândirea şi întinderea protecţiei acestui drept.
(4) Pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (2) lit. f) şi g), persoana care a formulat opoziţie poate solicita OSIM
acordarea unui termen de cel mult două luni; acest termen va putea fi acordat cu condiţia ca la data solicitării
termenului persoana care a formulat opoziţia să fi achitat o taxă în acelaşi cuantum cu cel prevăzut de lege în cazul
prelungirii termenului cerut de solicitant pentru a răspunde la o notificare a OSIM. Dacă în termenul acordat cerinţele nu
sunt îndeplinite, Comisia de opoziţii OSIM va soluţiona opoziţia pe baza actelor de la dosar.
(5) Pentru cererile de înregistrare naţională a mărcilor termenul pentru formularea opoziţiei curge de la data publicării
acestora în format electronic în BOPI, iar pentru cererile de înregistrare internaţională a mărcilor, termenul pentru
formularea opoziţiei curge de la publicarea acestora, în format electronic în Gazeta OMPI.
(6) OSIM comunică opoziţia solicitantului şi îl invită să depună punctul său de vedere în termenul prevăzut la art. 20
alin. (2) din lege. În cazul în care opozantul depune prezentarea detaliată a motivelor opoziţiei, OSIM comunică
solicitantului această prezentare, acordând un termen de 30 de zile pentru formularea unui punct de vedere.
(7) La cererea solicitantului, depusă la OSIM nu mai târziu de data la care expiră termenul prevăzut la art. 20 alin. (2)
din lege, titularul mărcii opuse va prezenta OSIM dovada că:
a) în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziţia, marca
anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României, în cazul mărcilor protejate pe cale naţională sau
al mărcilor protejate pe cale internaţională, valide în România, ori cel puţin pe teritoriul unui stat membru UE ori Spaţiu
Economic European în cazul mărcilor comunitare, pentru produsele şi serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată
sau este considerată notorie;
b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii opuse.
(8) În lipsa dovezilor de folosire a mărcii opuse, în maximum 30 de zile de la data notificării transmise de OSIM
oponentului, actul de opoziţie va fi respins.
(9) Dovezile de folosire a mărcii opuse pot fi: ambalaje, etichete, cataloage, facturi, fotografii, anunţuri în jurnale,
declaraţii scrise etc.
(10) Dacă solicitantul nu răspunde în termenul legal, OSIM poate decide asupra opoziţiei bazându-se numai pe
documentele aflate la dosar. La cererea solicitantului, OSIM poate acorda o prelungire de cel mult 30 de zile a
termenului pentru răspunsul la opoziţie.
(11) Opoziţia formulată conform art. 19 din lege se soluţionează de o comisie formată din 3 specialişti desemnaţi de
şeful Serviciului mărci, dintre care unul va fi examinatorul căruia i s-a repartizat cererea de înregistrare a mărcii.
(12) Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere, în tot ori în parte, a opoziţiei care este obligatoriu la
examinarea de fond şi care se va regăsi menţionat în hotărârea de admitere sau respingere la înregistrare a mărcii.
Art. 19: Determinarea şi dovedirea notorietăţii
(1) Pentru a aprecia dacă o marcă este notorie este suficient ca aceasta să fie larg cunoscută:
a) pe teritoriul României; şi
b) pentru segmentul de public din România căruia se adresează produsele sau serviciile pentru care marca este
utilizată.
(2) În sensul alin. (1) lit. b), segmentul de public va fi stabilit pe baza următoarelor elemente:
a) categoria de consumatori vizată pentru produsele sau serviciile la care se referă marca; identificarea categoriei de
consumatori se face pe grupe de consumatori ai unor anumite produse sau servicii în legătură cu care marca este
utilizată;
b) reţelele de distribuire a produselor sau serviciilor la care se referă marca.
(3) La opoziţie sunt examinate motivele de refuz privind mărcile notorii, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 24
din lege. OSIM poate cere de la autorităţile publice, instituţiile publice, precum şi de la persoane juridice de drept privat
documente în vederea aprecierii notorietăţii în România.
(4) În aplicarea criteriului prevăzut la art. 24 lit. c) din lege, gradul de cunoaştere al unei mărci de către public poate fi
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apreciat în funcţie de promovarea acesteia, inclusiv publicitatea şi promovarea la târguri sau expoziţii a produselor ori
serviciilor la care se aplică marca.
(5) Notorietatea unei mărci poate fi dovedită prin orice mijloc de probă.
(6) În susţinerea notorietăţii unei mărci pe teritoriul României pot fi prezentate acte cum ar fi cele privind:
a) comercializarea sau punerea în vânzare a produselor ori prestarea de servicii sub marca notoriu cunoscută;
b) importul sau exportul produselor pe care marca notorie este aplicată;
c) publicitatea sau reclama produselor şi serviciilor sub marca notoriu cunoscută în România etc.
Art. 20: Procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii
(1) OSIM examinează cererea de înregistrare a mărcii în termen de maximum 6 luni, cu condiţia achitării taxei de
examinare.
(2) Dacă după constituirea depozitului reglementar şi publicarea cererii se constată că taxa de examinare şi, după caz,
taxa de reclasificare nu sunt achitate, OSIM acordă solicitantului un termen de 3 luni pentru regularizarea plăţii. Pentru
motive întemeiate, la cererea solicitantului, OSIM poate acorda încă un termen de două luni.
(3) În cazul în care taxa de examinare nu a fost achitată în termenul prevăzut la alin. (2), OSIM va decide respingerea
cererii de înregistrare a mărcii.
(4) Examinarea de fond a cererii de înregistrare a mărcii se efectuează în baza prevederilor art. 22 alin. (3) şi (4) din
lege.
(5) În cazul în care în urma examinării motivelor absolute de refuz rezultă că există unul dintre motivele legale care
împiedică înregistrarea mărcii, OSIM transmite solicitantului un Aviz de refuz provizoriu, invitându-l să îşi prezinte într-un
termen de 3 luni un punct de vedere asupra acestui refuz. Termenul acordat poate fi prelungit cu o nouă perioadă de 3
luni la cererea solicitantului, cu condiţia plăţii taxei legale.
(6) În cazul în care solicitantul nu răspunde în termen la avizul de refuz provizoriu sau argumentele prezentate nu sunt
în măsură să înlăture motivele de refuz, OSIM va decide, după caz, limitarea listei de produse/servicii sau respingerea
cererii de înregistrare a mărcii.
(7) În cazul în care răspunsul solicitantului la avizul de refuz provizoriu conţine argumente şi motive temeinice privind
înregistrarea mărcii, acestea pot fi admise. În această situaţie Serviciul mărci OSIM poate decide înregistrarea mărcii.
(8) Dacă faţă de cererea de înregistrare a mărcii a fost formulată o opoziţie fondată pe motivele relative de refuz
prevăzute de art. 6 din lege, aceasta se soluţionează de către Comisia de opoziţii care emite un aviz de admitere sau
respingere a opoziţiei, care va fi avut în vedere, în mod obligatoriu, în examinarea de fond.
(9) OSIM finalizează examinarea cererii de înregistrare a mărcii, în baza răspunsului primit de la solicitant şi a avizului
Comisiei de opoziţii, dacă este cazul, şi emite o decizie de admitere sau respingere a cererii de înregistrare.
(10) Decizia OSIM de înregistrare a mărcii sau de respingere a cererii de înregistrare a mărcii se comunică solicitantului
în termen de maximum 7 zile de la luarea acesteia, iar în cazul mărcilor care au avut opoziţii, şi opozantului.
(11) În maximum două luni de la data deciziei de admitere a cererii de înregistrare, marca se publică în BOPI.
(12) Solicitantul cererii de înregistrare poate cere examinarea cu urgenţă a cererii sale, potrivit art. 22 alin. (2) din
lege, cu condiţia achitării taxei.
(13) Dacă în cursul examinării cererii de înregistrare a mărcii intervin proceduri prevăzute de lege, cum sunt opoziţii
sau notificări în urma examinării motivelor absolute de refuz, acestea prelungesc corespunzător termenelor prevăzute
de art. 22 din lege şi OSIM nu mai este ţinut să restituie taxa de examinare.
(14) În cadrul procedurii de examinare a motivelor absolute de refuz la înregistrarea mărcii, sunt refuzate la
înregistrare semnele conţinând embleme sau părţi din emblema europeană a cărui titular este Consiliul Europei.
(15) Deciziile OSIM privind cererile de înregistrare a mărcilor se iau de către examinatorul dosarului în cauză.
(16) În cazul în care o opoziţie a fost formulată, Comisia de examinare cu componenţa prevăzută la art. 18 alin. (11)
va emite un aviz de admitere sau respingere a opoziţiei.
Art. 21: Înregistrarea mărcii
(1) Când cererea de înregistrare a mărcii respectă condiţiile legale de înregistrare şi dacă nicio opoziţie nu a fost
formulată în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) din lege ori când a fost emis un aviz de respingere a opoziţiei, OSIM
decide înregistrarea şi înscrierea mărcii în Registrul mărcilor.
(2) Publicarea înregistrării mărcii în BOPI se face cu menţiunea următoarelor elemente:
a) numele sau denumirea şi adresa ori sediul solicitantului;
b) numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului;
c) reproducerea mărcii şi, după caz, menţiunea "color", cu indicarea culorii sau culorilor revendicate, iar pentru mărcile
care conţin şi elemente figurative, cu indicarea indicelui de clasificare a elementelor figurative;
d) lista de produse şi servicii, pe clase, conform Clasificării de la Nisa;
e) data de depozit şi numărul de depozit, precum şi numărul de marcă;
f) indicaţii privind prioritatea invocată şi recunoscută;
g) menţiunea că marca este colectivă sau de certificare, dacă este cazul, inclusiv regulamentul de folosire;
h) menţiunea că marca a dobândit un caracter distinctiv înainte de data cererii de înregistrare a mărcii, ca urmare a
folosirii acesteia, dacă este cazul;
i) declaraţia conform căreia solicitantul nu invocă un drept exclusiv asupra unui element al mărcii, în cazul prevăzut de
art. 23 alin. (1) din lege.
(3) Când o decizie de respingere a unei cereri de înregistrare a unei mărci a fost desfiinţată printr-o hotărâre
judecătorească rămasă definitivă, partea interesată comunică la OSIM hotărârea în vederea publicării acesteia în BOPI.
(4) Dacă după ce a fost publicată o marcă este respinsă la înregistrare sau anulată printr-o hotărâre judecătorească
rămasă definitivă, această hotărâre se publică în BOPI.
Art. 22: Înscrierea înregistrării mărcii în Registrul mărcilor
(1) Marca înregistrată în condiţiile art. 22 alin. (1) din lege se înscrie în Registrul mărcilor.
(2) Înscrierea înregistrării mărcii în Registrul mărcilor, publicarea acesteia, precum şi eliberarea certificatului de
înregistrare al mărcii sunt supuse unei singure taxe în cuantumul prevăzut la nr. crt. 8 din anexa nr. 4 la Ordonanţa
Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora,
republicată, cu modificările ulterioare.
(3) Titularul poate solicita eliberarea de copii ale certificatului de înregistrare, conform cu originalul, cu plata taxei legale;
duplicate pot fi cerute numai dacă se face dovada unui anunţ public de pierdere a certificatului iniţial şi a achitării taxei
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legale de eliberare a certificatului.
CAPIT OLUL IV: Înregistrarea internaţională a mărcilor
Art. 23: Depunerea cererii de înregistrare internaţională a unei mărci
(1) Cererea de înregistrare internaţională a unei mărci, întocmită, după caz, conform art. 3 din Aranjamentul de la
Madrid sau conform art. 3 din Protocolul referitor la aranjament, dar şi potrivit prevederilor regulamentului comun, se
depune la Biroul Internaţional al OMPI, prin intermediul OSIM. Cererea semnată de solicitant şi OSIM, ca oficiu de
origine, se transmite la OMPI.
(2) Odată cu cererea de înregistrare internaţională a mărcii se depune şi dovada achitării taxei pentru transmitere la
OMPI.
(3) Aceleaşi cerinţe se aplică şi pentru transmiterea desemnării ulterioare a unei mărci internaţionale OSIM.
(4) Taxele internaţionale datorate, după caz, în baza art. 8.2 din Aranjamentul de la Madrid sau art. 8.2 din Protocolul
referitor la aranjament, se plătesc de solicitant direct la Biroul Internaţional al OMPI.
Art. 24: Efectele înregistrării internaţionale în România
(1) Mărcile care fac obiectul unei cereri de înregistrare internaţională şi a căror protecţie este solicitată prin
desemnarea României sunt supuse examinării de fond analizându-se motivele de refuz prevăzute de lege;
comunicarea rezoluţiei dată ca urmare a examinării se va transmite la OMPI, conform regulamentului comun.
(2) Înregistrarea internaţională, la OMPI, a unei mărci a cărei protecţie se extinde şi pe teritoriul României, conform art.
3 ter din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 ter din Protocolul referitor la aranjament, produce aceleaşi
efecte ca marca înregistrată pe cale naţională.
(3) Înregistrarea internaţională a unei mărci a cărei protecţie îşi produce efectele pe teritoriul României este înscrisă în
Registrul mărcilor.
CAPIT OLUL V: Marca comunitară
Art. 25: Depunerea cererii de înregistrare a mărcii comunitare
(1) Cererea de înregistrare a mărcii comunitare se depune, la alegerea solicitantului, direct la OHIM sau prin intermediul
OSIM.
(2) Când cererea de înregistrare a mărcii comunitare se depune la OSIM, acesta o transmite la OHIM în termen de
maximum două săptămâni de la depunere, fără examinare.
(3) Odată cu cererea de înregistrare a mărcii comunitare se depune şi dovada achitării taxei pentru transmiterea cererii
care reprezintă numai costurile legate de expediere.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii este aceea la care solicitantul a
prezentat la OSIM cererea de înregistrare a mărcii comunitare, conţinând elementele prevăzute la art. 26 alin. (1) din
Regulamentul (CE) nr. 207/2009, respectiv:
a) o cerere pentru înregistrarea unei mărci comunitare;
b) datele care permit identificarea solicitantului;
c) lista produselor sau a serviciilor pentru care se cere înregistrarea;
d) reproducerea mărcii,
sub rezerva plăţii taxei de depunere datorate de solicitant direct la OHIM, în termen de o lună de la depunerea
elementelor prevăzute la lit. a)- d).
Art. 26: Revendicarea anteriorităţii mărcii naţionale
(1) Titularul unei mărci anterioare înregistrate în România sau care a făcut obiectul unei înregistrări pe cale
internaţională cu efect în România poate beneficia, conform art. 68 alin. (1) din lege, de vechimea mărcii anterioare la
înregistrarea pe cale comunitară a unei mărci identice pentru produse şi servicii identice ori cuprinse în lista de produse
şi servicii pentru care a fost înregistrată marca anterioară.
(2) În situaţia revendicării vechimii mărcii naţionale, dacă titularul mărcii comunitare renunţă la marca anterioară sau
drepturile cu privire la marca anterioară încetează în orice alt mod, acesta este considerat ca beneficiind în continuare
de aceleaşi drepturi pe care le-ar fi avut dacă marca anterioară continua să fie înregistrată.
(3) Vechimea revendicată, pentru o marcă comunitară, se stinge atunci când titularul mărcii anterioare a cărei vechime
a fost revendicată este declarat decăzut din drepturi ori când marcă anterioară este anulată sau titularul renunţă la
aceasta înainte de înregistrarea mărcii comunitare.
Art. 27: Conversia cererilor de marcă comunitară
(1) O cerere de marcă comunitară sau o marcă comunitară înregistrată poate fi transformată în cerere de marcă
naţională conform art. 112 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.
(2) OSIM primeşte cererile de conversie/transformare a cererilor de mărci comunitare în cerere de marcă naţională şi
le introduce în baza de date naţională cu data de depozit a cererii comunitare.
(3) În cazul în care solicitantul cererii de conversie este cetăţean al unui stat membru UE sau al Spaţiului Economic
European, OSIM notifică necesitatea achitării taxelor de depunere şi publicare, acordând un termen de 3 luni care curge
de la data notificării. Publicarea cererii se face la data prezentării de către solicitant a dovezii de achitare a taxei; în caz
contrar, cererea va fi respinsă.
(4) În cazul în care solicitantul cererii de conversie nu este cetăţean al unui stat membru UE sau al Spaţiului Economic
European, reprezentarea prin mandatar este obligatorie şi OSIM va notifica necesitatea desemnării unui mandatar,
precum şi cerinţa achitării taxei de depunere şi publicare a cererii de conversie.
(5) Cerinţele prevăzute la alin. (3) vor fi îndeplinite de către solicitant în termen de 3 luni de la data notificării; în caz
contrar, cererea va fi respinsă.
CAPIT OLUL VI: Modificări
Art. 28: Modificarea cererii de înregistrare a mărcii
(1) O solicitare pentru modificarea unei cereri de înregistrare a unei mărci trebuie să conţină următoarele elemente:
a) numărul cererii de înregistrare a mărcii;
b) numele sau denumirea şi adresa ori sediul solicitantului;
c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului, dacă este cazul;
d) indicarea elementului din cerere care trebuie modificat, precum şi elementul care trebuie să figureze ca urmare a
modificării cererii;
e) dacă modificarea vizează reprezentarea mărcii, o reproducere a mărcii modificată.
(2) Solicitarea de modificare a unei cereri de înregistrare a unei mărci va fi luată în considerare numai după efectuarea
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plăţii taxei legale; în caz contrar, solicitarea de modificare a cererii nu produce efecte.
(3) OSIM poate acorda un termen de o lună pentru remedierea iregularităţilor privind solicitarea de modificare a cererii;
în cazul în care aceste iregularităţi nu sunt remediate în termenul acordat, OSIM va respinge solicitarea de modificare a
cererii de înregistrare a mărcii.
(4) Dacă solicitantul doreşte modificarea aceluiaşi element în mai multe cereri este suficientă prezentarea unei singure
solicitări de modificare; modificarea este supusă plăţii taxei prevăzute de lege pentru fiecare dintre cererile ce urmează
a fi modificate.
(5) Solicitarea privind modificarea numelui sau adresei solicitantului/mandatarului desemnat de solicitant nu este
supusă niciunei taxe în situaţia în care aceasta intervine independent de voinţa solicitantului/mandatarului.
(6) Dacă cererea conţine erori materiale imputabile solicitantului, rectificarea va fi efectuată la cererea acestuia şi va fi
publicată în BOPI numai după prezentarea dovezii de achitare a taxei legale.
Art. 29: Modificări privind marca înregistrată
(1) O cerere de modificare a înregistrării unei mărci va conţine următoarele elemente:
a) numărul de înregistrare a mărcii;
b) numele sau denumirea şi adresa ori sediul titularului mărcii;
c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului, dacă este cazul;
d) indicarea elementului din reprezentarea mărcii a cărui modificare este solicitată, în sensul art. 34 alin. (1) din lege;
e) o reprezentare a mărcii modificate.
(2) Cererea de modificare este considerată a fi depusă numai după ce plata taxei legale a fost achitată de titularul
mărcii; în caz contrar, cererea este considerată ca o simplă corespondenţă şi nu produce efecte.
(3) OSIM poate acorda un termen de o lună pentru remedierea iregularităţilor privind cererea de modificare a
înregistrării mărcii; în cazul în care aceste iregularităţi nu sunt remediate în termenul acordat, OSIM va respinge cererea
de modificare.
(4) Când modificarea se referă la acelaşi element conţinut în mai multe mărci înregistrate care aparţin aceluiaşi titular,
este suficientă prezentarea unei singure cereri de modificare. Taxa legală va fi achitată pentru fiecare înregistrare a
mărcii ce urmează a fi modificată.
(5) Dacă înregistrarea mărcii sau înregistrarea publicată comportă o eroare imputabilă OSIM, rectificarea va fi
efectuată din oficiu ori la solicitarea titularului. Cererea de rectificare prezentată de titular nu va fi supusă niciunei taxe.
Rectificările efectuate se publică în BOPI.
(6) Dacă înregistrarea mărcii sau înregistrarea publicată comportă o eroare imputabilă titularului, rectificarea va fi
efectuată la solicitarea titularului şi va fi publicată în BOPI numai după prezentarea dovezii de achitare a taxei legale.
Art. 30: Modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului mărcii sau mandatarului
(1) O cerere de modificare a numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului unei mărci înregistrate va conţine
următoarele elemente:
a) numărul de înregistrare a mărcii;
b) numele sau denumirea şi adresa ori sediul titularului, astfel cum sunt înscrise în Registrul mărcilor;
c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul titularului modificate, la solicitarea acestuia;
d) dacă titularul şi-a desemnat un mandatar, numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului.
(2) În cazul în care în cerere se menţionează că titularul a desemnat un mandatar, odată cu cererea de modificare
trebuie să se facă dovada depunerii procurii de reprezentare.
(3) O singură cerere poate fi prezentată pentru modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului în două ori mai
multe înregistrări ale aceluiaşi titular.
(4) OSIM poate acorda un termen de o lună pentru remedierea unor iregularităţi din cererea de modificare a
numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului; în cazul în care aceste iregularităţi nu sunt remediate în termenul
acordat, OSIM va respinge cererea de modificare.
(5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) sunt aplicabile şi cu privire la modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului
mandatarului desemnat de titular.
(6) Când OSIM este înştiinţat cu privire la modificarea denumirii adresei intervenită independent de voinţa titularului
mărcii ori a mandatarului, pentru înscrierea modificării nu se datorează taxe.
Art. 31: Reînnoirea înregistrării mărcii
(1) O cerere de reînnoire va conţine următoarele elemente:
a) solicitarea expresă de reînnoire a înregistrării mărcii;
b) dacă cererea este prezentată de titular, numele şi adresa acestuia;
c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului, dacă este cazul;
d) data depozitului reglementar al cererii de înregistrare a mărcii;
e) numărul înregistrării mărcii;
f) menţiunea că reînnoirea este cerută pentru toate produsele şi serviciile la care se referă marca înregistrată sau, după
caz, indicarea claselor ori produselor şi serviciilor vizate de reînnoire;
g) semnătura titularului, persoanei autorizate de titular sau semnătura mandatarului, după caz;
h) dovada plăţii taxei legale, pentru reînnoirea înregistrării mărcii, inclusiv taxa de eliberare a certificatului de reînnoire.
(2) Dacă cererea de reînnoire prezentată în termenele prevăzute la art. 30 alin. (3) din lege nu conţine unul dintre
elementele prevăzute la alin. (1), OSIM notifică solicitantului iregularităţile constatate, acordând un termen de 3 luni
pentru remedierea acestora.
(3) În situaţia în care cererea îndeplineşte condiţiile legale, OSIM eliberează certificatul de reînnoire şi îl comunică
titularului mărcii, numai dacă se face dovada achitării taxei de eliberare a certificatului.
(4) Dacă remedierile notificate nu sunt efectuate în termenul acordat, cererea de înregistrare a mărcii se respinge.
CAPIT OLUL VII: T ransmiterea drepturilor asupra mărcilor: cesiuni, licenţe şi alte drepturi
Art. 32: Cererea de înscriere a cesiunii unei mărci
(1) Cererea de înscriere a cesiunii va fi depusă la OSIM de către titular sau persoana care a devenit noul titular al mărcii
înregistrate.
(2) Cererea de înscriere a cesiunii unei mărci va conţine următoarele elemente:
a) numele sau denumirea şi adresa ori sediul titularului;
b) numele sau denumirea şi adresa ori sediul noului titular;
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c) dacă titularul are un mandatar, numele sau denumirea şi adresa ori sediul acestuia;
d) dacă noul titular are un mandatar, numele sau denumirea şi adresa ori sediul acestuia;
e) când noul titular este cetăţean străin, denumirea statului al cărui cetăţean este, denumirea statului în care noul
titular îşi are domiciliul/sediul sau în care noul titular are o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris;
f) când noul titular este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum şi denumirea statului a cărui
legislaţie a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice;
g) numărul mărcii înregistrate şi schimbarea ce urmează a fi înscrisă;
h) lista cuprinzând produsele şi serviciile la care se referă cesiunea mărcii, dacă cesiunea nu priveşte toate produsele şi
serviciile înregistrate;
i) documentele care fac dovada cesiunii mărcii în conformitate cu art. 33.
(3) Odată cu depunerea cererii de înscriere a cesiunii se depune şi dovada achitării taxei legale; în caz contrar, cererea
nu produce efecte.
Art. 33: Schimbarea titularului
(1) Când schimbarea titularului rezultă dintr-un contract de cesiune, cererea de înregistrare a cesiunii unei mărci va fi
însoţită de unul dintre următoarele documente:
a) o copie legalizată a contractului de cesiune;
b) un extras din contractul care stabileşte schimbarea titularului, în copie legalizată.
(2) Când schimbarea titularului rezultă dintr-o fuziune, cererea de înscriere va fi însoţită de copia autentificată a actului
de fuziune.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), dacă schimbarea vizează numai unul sau o parte dintre cotitulari, şi nu toţi
cotitularii, la cererea de înscriere a fuziunii se va anexa un document semnat de ceilalţi cotitulari care să conţină acordul
expres al acestora cu privire la noul titular.
(4) Când schimbarea titularului rezultă din alte motive decât un contract de cesiune sau fuziune, cum ar fi schimbare
prin efectul legii, pe cale succesorală, prin executarea silită a debitorului ori în baza unei hotărâri judecătoreşti, cererea
va indica şi va fi însoţită de documentul justificativ în copie legalizată.
(5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) şi ale art. 34 se aplică prin analogie şi în cazul schimbării solicitantului cererii de înregistrare
a unei mărci, când schimbarea se referă la una sau mai multe cereri ori se referă în acelaşi timp la una sau mai multe
cereri şi la una ori mai multe înregistrări.
(6) Totuşi, când o cerere nu are încă număr sau numărul nu este cunoscut de solicitant ori mandatar, cererea de
înscriere a modificării trebuie să conţină elemente care să permită identificarea cererii de înregistrare a mărcii.
(7) Marca poate face obiectul unei măsuri de executare silită, al unui gaj ori al altui drept real prevăzut de lege.
(8) La cererea unei părţi, când se constată că a fost depus un act, în copie conformă ori legalizată, din care rezultă
instituirea unei măsuri de executare silită, a unui gaj ori a altui drept real prevăzut de lege cu privire la o marcă
înregistrată, acestea se înscriu în Registrul mărcilor şi se publică în BOPI, sub condiţia achitării taxelor legale.
Art. 34: Înscrierea cesiunii
(1) Când cererea de înscriere a cesiunii nu este însoţită de toate documentele prevăzute la art. 32, OSIM acordă un
termen de 3 luni pentru depunerea acestora. În cazul în care documentele nu sunt depuse în termenul acordat, OSIM
decide respingerea cererii.
(2) O singură cerere de înscriere a cesiunii unei mărci este suficientă în cazul cesiunii a două sau mai multe mărci, cu
condiţia ca pentru toate aceste mărci să existe un singur titular, iar cesiunea să se efectueze către un unic titular.
(3) Când schimbarea titularului nu se referă la totalitatea produselor şi serviciilor mărcii înregistrate, OSIM creează o
înregistrare distinctă care menţionează produsele sau serviciile asupra cărora poartă schimbarea titularului prin cesiune.
(4) Când OSIM constată că au fost depuse toate documentele prevăzute de art. 32 şi s-a făcut dovada achitării taxei
legale, înscrie cesiunea în Registrul mărcilor şi o publică în BOPI.
(5) Dacă cesiunea nu a fost înscrisă în Registrul mărcilor şi publicată, succesorul în drepturi nu poate să se prevaleze de
drepturile care decurg din înregistrarea mărcii.
Art. 35: Înscrierea licenţelor şi a altor drepturi
(1) Cererea de înscriere a unei licenţe sau a constituirii unui drept real cu privire la o marcă va conţine următoarele
elemente:
a) numele sau denumirea şi adresa ori sediul titularului;
b) dacă titularul are un mandatar, numele sau denumirea şi adresa ori sediul acestuia;
c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul beneficiarului licenţei sau al dreptului real;
d) dacă beneficiarul licenţei are un mandatar, numele sau denumirea şi adresa ori sediul acestuia;
e) dacă este cazul, denumirea statului al cărui cetăţean este beneficiarul licenţei, a statului în care acesta îşi are
domiciliul/sediul sau o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris;
f) când titularul sau beneficiarul licenţei este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum şi statul a
cărui legislaţie a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice;
g) numărul înregistrării mărcii care face obiectul înscrierii licenţei sau a dreptului real;
h) lista cuprinzând produsele şi serviciile la care se referă marca ce face obiectul cererii de înscriere a licenţei sau a
dreptului real;
i) durata pentru care se acordă licenţa;
j) teritoriul pentru care se acordă licenţa;
k) semnătura titularului sau a mandatarului acestuia.
(2) Când marca face obiectul unei licenţe pentru o parte din produsele şi serviciile pentru care marca este înregistrată
sau când licenţa este limitată teritorial ori în timp, cererea de înregistrare a licenţei va indica, după caz:
a) produsele şi serviciile la care se referă licenţa;
b) partea din teritoriul României pentru care se acordă licenţa;
c) durata pentru care se acordă licenţa.
(3) Odată cu depunerea cererii de înscriere a licenţei se depune şi dovada achitării taxei legale; în caz contrar, cererea
nu produce efecte.
(4) Cererea de înscriere a unei licenţe se depune la OSIM de către titularul mărcii înregistrate sau beneficiarul licenţei şi
va fi însoţită de un extras din contractul de licenţă indicând drepturile transmise, în copie legalizată.
(5) Când elementele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu sunt îndeplinite, OSIM acordă solicitantului cererii de înregistrare a
pag. 9

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Regulament din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

licenţei un termen de 3 luni pentru remedierea lipsurilor. În cazul în care lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat,
OSIM decide respingerea cererii.
(6) În cazul unei licenţe exclusive privind o marcă, aceasta este înscrisă în Registrul mărcilor sub menţiunea "licenţă
exclusivă", dacă titularul şi licenţiatul solicită în mod expres această menţiune.
(7) O singură cerere poate fi prezentată pentru două sau mai multe mărci cu condiţia ca titularul şi licenţiatul să fie
aceiaşi, iar numerele tuturor înregistrărilor în discuţie să fie indicate în cerere şi taxa legală de înscriere a licenţei să fie
achitată pentru fiecare marcă în parte.
CAPIT OLUL VIII: Stingerea drepturilor asupra mărcilor
Art. 36: Stingerea drepturilor
Drepturile asupra unei mărci se sting:
a) la expirarea duratei de protecţie;
b) prin renunţarea expresă a titularului dreptului;
c) prin decăderea din drepturi a titularului;
d) prin anularea înregistrării mărcii.
Art. 37: Expirarea duratei de protecţie
Când înregistrarea unei mărci nu este reînnoită, la expirarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (5) din lege, OSIM
înscrie în Registrul mărcilor menţiunea că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de la data expirării ultimei
perioade de protecţie de 10 ani.
Art. 38: Renunţarea
(1) Declaraţia de renunţare la o marcă va conţine următoarele elemente:
a) numărul înregistrării mărcii;
b) numele sau denumirea şi adresa ori sediul titularului;
c) dacă un mandatar a fost desemnat, numele sau denumirea şi adresa ori sediul acestuia;
d) dacă renunţarea la marcă vizează numai anumite produse şi servicii, lista cuprinzând produsele şi serviciile pentru
care se declară renunţarea.
(2) Dacă o licenţă a fost înscrisă, renunţarea va fi înscrisă în Registrul mărcilor numai după un termen de 3 luni de la
data la care titularul mărcii a prezentat la OSIM un document din care să rezulte că titularul a informat licenţiatul despre
intenţia sa de renunţare la marcă. Dacă, înainte de expirarea acestui termen, titularul prezintă la OSIM dovezi privind
acordul licenţiatului, renunţarea va fi de îndată înregistrată.
(3) Declaraţia de renunţare la marcă a titularului unei mărci înregistrate, care face obiectul unui gaj sau pentru care au
fost instituite măsuri de executare silită ori alte drepturi reale stabilite de lege, care sunt în vigoare, nu poate fi înscrisă
în Registrul mărcilor.
(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), OSIM acordă persoanei care solicită
înscrierea renunţării la marcă un termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri. Dacă lipsurile nu sunt remediate în
termenul acordat, OSIM decide respingerea înscrierii renunţării la marcă în Registrul mărcilor.
(5) Renunţarea la marcă produce efecte numai de la data înscrierii în Registrul mărcilor. Renunţarea se publică în BOPI.
Art. 39: Decăderea din drepturi şi anularea înregistrării mărcii
(1) O cerere de decădere a titularului din drepturile conferite de marcă sau o cerere de anulare a înregistrării unei mărci
poate fi formulată de orice persoană interesată, pentru motivele prevăzute la art. 46 sau, după caz, art. 47 din lege, la
Tribunalul Bucureşti - Secţia civilă.
(2) Cererea de decădere sau cererea în anulare va conţine cel puţin următoarele:
a) datele de identificare ale solicitantului cererii de decădere sau ale solicitantului cererii de anulare;
b) indicaţii privind marca înregistrată ce face obiectul cererii de decădere sau cererii în anulare;
c) cauzele de decădere sau nulitate;
d) motive în susţinerea cererii formulate.
(3) În cazul în care cererea în anulare este întemeiată pe dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. b) din lege, se vor depune
precizări asupra dreptului pe care este fondată această cerere şi, după caz, documentele care dovedesc faptul că
persoana care solicită anularea înregistrării unei mărci este abilitată să invoce dreptul anterior.
(4) În cazul în care cererea în anulare este întemeiată pe unul dintre motivele prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. d) sau e)
din lege, se vor depune precizări privind dreptul pe care este fondată cererea în anulare şi, după caz, documente care
dovedesc că persoana care solicită anularea înregistrării unei mărci este titularul dreptului pe care-l invocă.
(5) Hotărârea judecătorească definitivă şi prin care, după caz, titularul a fost decăzut din drepturile conferite de marcă
sau prin care înregistrarea mărcii a fost anulată se va comunica la OSIM de către persoana interesată.
CAPIT OLUL IX: Mărci colective şi mărci de certificare
Art. 40: Protecţia mărcilor colective
(1) Cererea de înregistrare a unei mărci colective prezentată conform cerinţelor prevăzute la art. 10 va fi însoţită de
un regulament de folosire a mărcii.
(2) Regulamentul de folosire trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
a) denumirea şi sediul asociaţiei;
b) obiectul de activitate şi modul de reprezentare al asociaţiei;
c) condiţiile de afiliere;
d) indicaţii privind persoanele autorizate să utilizeze marca colectivă;
e) condiţiile de utilizare a mărcii colective;
f) motivele pentru care utilizarea mărcii colective poate fi interzisă de către titular unui membru al asociaţiei, precum şi
alte sancţiuni ce pot fi aplicate în cazul nerespectării regulamentului;
g) indicaţii privind necesitatea acordului tuturor membrilor asociaţiei, în situaţia în care titularul mărcii colective
transmite drepturile cu privire la această marcă.
(3) Dacă depozitul unei mărci colective nu îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 10 sau dacă regulamentul
de folosire a mărcii colective nu conţine toate elementele prevăzute la alin. (2), OSIM poate acorda solicitantului un
termen de maximum 3 luni pentru completarea lipsurilor. În cazul în care lipsurile nu sunt remediate în termenul
acordat, OSIM va decide respingerea cererii sau, după caz, nerecunoaşterea priorităţii invocate.
(4) Titularul unei mărci colective poate cere în justiţie, în numele persoanelor abilitate să utilizeze marca, repararea
prejudiciului suferit de acestea, ca urmare a folosirii neautorizate a mărcii de către terţi.
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Art. 41: Protecţia mărcilor de certificare
(1) Cererea de înregistrare a unei mărci de certificare întocmită conform cerinţelor prevăzute la art. 10 va fi însoţită
de:
a) un regulament de folosire a mărcii;
b) autorizaţia sau alt document din care să rezulte exercitarea legală a unor activităţi de certificare şi control al calităţii
produselor şi serviciilor.
(2) Dacă solicitantul este o persoană juridică străină, acesta va prezenta în locul documentelor prevăzute la alin. (1)
lit. b) dovada înregistrării sau depunerii spre înregistrare a mărcii de certificare în ţara de origine.
(3) Regulamentul de folosire a mărcii va conţine elementele prevăzute la art. 57 alin. (2) din lege.
(4) Autorizarea dată de titular pentru folosirea mărcii de certificare se va face cu plata, de către persoana care a primit
această autorizare, a unei remuneraţii adecvate ce va fi stabilită prin regulamentul de folosire a mărcii.
(5) Titularul unei mărci de certificare poate cere în justiţie, în numele persoanelor abilitate să utilizeze marca, repararea
prejudiciului suferit de acesta, ca urmare a folosirii neautorizate a mărcii de către terţi.
(6) Folosirea mărcii de certificare este interzisă pentru produsele sau serviciile titularului mărcii ori care aparţin unei
întreprinderi a cărei activitate este strâns legată în plan economic de cea a titularului.
CAPIT OLUL X: Indicaţii geografice
Art. 42: Protecţia indicaţiilor geografice
(1) O indicaţie geografică va fi protejată, potrivit art. 72 din lege, numai dacă există o legătură strânsă între produsele
la care se referă indicaţia geografică şi locul de origine al acestora în ceea ce priveşte calitatea, reputaţia ori alte
caracteristici ale produselor. O indicaţie geografică nu poate fi protejată pentru simplul fapt că produsul la care se referă
indicaţia geografică este originar dintr-o anumită regiune.
(2) În cazul indicaţiilor geografice omonime pentru vinuri, fiecare indicaţie va fi însoţită de menţiunea denumirii
asociaţiei de producători a vinurilor respective. Protecţia va fi acordată fiecărei indicaţii geografice, cu condiţia ca
indicaţia geografică în cauză să fie folosită în mod tradiţional şi constant pentru a descrie şi prezenta un vin produs în
zona geografică la care se referă.
(3) În sensul art. 76 lit. b) din lege, este generic şi nu poate fi protejat ca indicaţie geografică numele unui produs care,
deşi se referă la locul sau regiunea în care acesta a fost iniţial fabricat, produs ori comercializat, a devenit nume comun
pentru un anumit tip de produse.
(4) O indicaţie geografică înregistrată nu va putea fi considerată că a devenit generică şi nici nu se va putea considera
că a intrat în domeniul public.
Art. 43: Cererea de înregistrare a unei indicaţii geografice
(1) Cererea de înregistrare a unei indicaţii geografice va conţine:
a) solicitarea expresă cu privire la înregistrarea unei indicaţii geografice şi la acordarea dreptului de utilizare a acesteia;
b) denumirea şi sediul asociaţiei de producători care solicită înregistrarea indicaţiilor geografice;
c) lista cuprinzând persoanele autorizate să utilizeze indicaţia geografică;
d) indicaţia geografică ce face obiectul cererii;
e) tipul de produse la care se referă indicaţia geografică, precum şi indicarea locului de fabricaţie şi a limitelor ariei
geografice de producţie;
f) numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului autorizat, dacă asociaţia de producători şi-a desemnat un
mandatar.
(2) Cererea de înregistrare a indicaţiei geografice va fi însoţită de:
a) un caiet de sarcini conţinând elementele prevăzute de alin. (4);
b) un certificat de conformitate a produselor cu elementele prevăzute în caietul de sarcini, eliberat de autoritatea
publică centrală de specialitate;
c) dovada achitării taxei de înregistrare a indicaţiei geografice;
d) procura de reprezentare a solicitantului cererii, dacă este cazul.
(3) Dacă solicitantul înregistrării unei indicaţii geografice este o asociaţie de producători străină, cererea va fi însoţită de
următoarele documente:
a) documentul justificativ, în copie certificată pentru conformitate, al titlului de protecţie obţinut în ţara de origine;
b) dovada achitării taxei de înregistrare a indicaţiei geografice;
c) procura de reprezentare a solicitantului cererii.
(4) Caietul de sarcini anexat la cererea de înregistrare a indicaţiei geografice va conţine cel puţin următoarele
elemente:
a) denumirea produsului la care se referă indicaţia geografică;
b) descrierea produsului şi a principalelor caracteristici ale acestuia;
c) delimitarea ariei geografice de producţie;
d) elementele care dovedesc că produsul este originar din aria geografică de producţie;
e) descrierea metodei de obţinere a produsului;
f) elementele care justifică legătura produsului cu zona sau cu originea geografică a acestuia;
g) referinţe privind procedurile de control a calităţii produselor, precum şi organul competent să efectueze acest
control.
Art. 44: Procedura de înregistrare a unei indicaţii geografice
(1) În termen de 3 luni de la depunerea la OSIM, cererea de înregistrare a unei indicaţii geografice este supusă
examinării condiţiilor prevăzute la art. 73, 75 şi 76 din lege şi la art. 43 din prezentul regulament.
(2) Dacă cererea îndeplineşte condiţiile legale, OSIM decide înregistrarea indicaţiei geografice şi acordarea dreptului de
utilizare a acesteia asociaţiei de producători solicitante. În termen de două luni de la luarea acestei decizii, OSIM publică
în BOPI indicaţia geografică şi lista cuprinzând persoanele autorizate să utilizeze indicaţia geografică.
(3) O opoziţie la înregistrarea unei indicaţii geografice poate fi formulată în termen de două luni de la publicarea cererii,
pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 76 din lege sau dacă o persoană are un interes legitim fondat pe un drept de
proprietate industrială anterior protejat, cu care indicaţia geografică ar intra în conflict.
(4) OSIM notifică o copie a opoziţiei solicitantului înregistrării indicaţiei geografice pentru ca acesta să îşi poată
prezenta observaţiile asupra motivelor opoziţiei.
(5) Dacă motivele opoziţiei sunt întemeiate OSIM va respinge cererea de înregistrare a indicaţiei geografice şi va
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publica decizia de respingere în BOPI.
(6) În caz contrar situaţiei prevăzute la alin. (5), OSIM înregistrează indicaţia geografică în Registrul indicaţiilor
geografice, o publică în BOPI şi eliberează asociaţiei de producători solicitante certificatul de înregistrare a indicaţiei
geografice şi de acordare a dreptului de utilizare a acesteia; OSIM va publica în BOPI şi va menţiona în Registrul
indicaţiilor geografice şi organul competent să efectueze controlul produselor, stabilit prin caietul de sarcini al indicaţiilor
geografice.
Art. 45: Modificarea caietului de sarcini
(1) Persoanele autorizate de OSIM să utilizeze indicaţia geografică înregistrată pot solicita modificarea caietului de
sarcini, când evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice sau revizuirea delimitării geografice o impune.
(2) Cererea de modificare a caietului de sarcini va fi supusă procedurii prevăzute la art. 44, în afara cazului în care
modificările cerute sunt neesenţiale.
(3) OSIM va înscrie în Registrul indicaţiilor geografice modificările aduse caietului de sarcini şi le va publica în BOPI.
Art. 46: Cererea de reînnoire a dreptului de utilizare a indicaţiilor geografice
(1) Persoanele autorizate de OSIM să utilizeze indicaţia geografică pot înainte de expirarea fiecărei perioade de 10 ani
să solicite la OSIM reînnoirea dreptului de utilizare.
(2) Cererea de reînnoire va fi însoţită de o confirmare din partea autorităţii publice centrale de specialitate cu privire la
menţinerea caracteristicilor produselor, precum şi de dovada achitării taxei legale.
(3) În lipsa documentelor prevăzute la alin. (2), OSIM decide respingerea cererii de reînnoire.
Art. 47: Apărarea drepturilor asupra indicaţiilor geografice
(1) Deciziile OSIM privind indicaţiile geografice se iau de către examinatorul dosarului în cauză.
(2) Dacă o cerere în anularea înregistrării unei indicaţii geografice a fost prezentată în justiţie, hotărârea
judecătorească definitivă se comunică la OSIM de persoana interesată; în situaţia în care înregistrarea indicaţiei
geografice a fost anulată, OSIM va publica hotărârea şi va radia indicaţia geografică din Registrul indicaţiilor geografice.
(3) Dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă persoanele autorizate de OSIM să utilizeze o indicaţie geografică
au fost decăzute din acest drept, OSIM va publica hotărârea în BOPI şi va înscrie decăderea în Registrul indicaţiilor
geografice.
(4) Orice persoană care dovedeşte un interes legitim poate solicita în justiţie, în temeiul art. 82 alin. (1) din lege,
interzicerea folosirii unei indicaţii geografice de către o persoană neautorizată, chiar dacă pe produs este indicată
originea reală a acestuia sau menţiuni precum: gen, tip, imitaţie şi altele asemenea.
(5) Indicaţiile geografice pentru vinuri sau produse spirtoase beneficiază de o protecţie suplimentară, persoanele
autorizate să folosească aceste indicaţii având dreptul de a interzice actele prevăzute la art. 82 alin. (2) din lege, fără a
fi necesar să se dovedească inducerea în eroare a consumatorului sau producerea unor acte de concurenţă neloaială.
CAPIT OLUL XI: Comisia de contestaţii
Art. 48: Comisia de contestaţii
În cadrul OSIM funcţionează Comisia de contestaţii privind mărcile şi indicaţiile geografice, denumită în continuare
Comisia.
Art. 49: Componenţa şi competenţa Comisiei
(1) Comisia este formată din:
a) preşedinte, directorul general al OSIM sau prin delegare de competenţă directorul Direcţiei apeluri/strategie; în lipsa
acestora sau în situaţii de incompatibilitate preşedinţia va fi asigurată de directorul general adjunct sau directorul
Direcţiei juridice;
b) 2 membri, dintre care cel puţin unul este consilier juridic; unul dintre membri este raportorul cazului.
(2) Secretariatul Comisiei este asigurat de un referent din cadrul Direcţiei apeluri/strategie.
(3) Directorul general al OSIM va aproba componenţa nominală a Comisiei şi termenele pentru soluţionarea
contestaţiilor.
(4) Comisia de contestaţii va fi competentă să soluţioneze contestaţiile formulate împotriva deciziilor OSIM, prevăzute
la art. 86 alin. (1) şi (2) din lege.
Art. 50: Procedura de soluţionare a contestaţiilor
(1) Contestaţiile se fac în scris şi se depun la Registratura generală a OSIM, prin poştă sau pe cale electronică, în
termen de 30 de zile de la comunicarea sau, după caz, de la publicarea în BOPI a deciziilor OSIM.
(2) Contestaţia se redactează în limba română şi va conţine următoarele elemente:
a) numele, prenumele şi domiciliul, reşedinţa persoanei fizice sau, după caz, denumirea şi sediul persoanei juridice care
a formulat contestaţia;
b) obiectul contestaţiei;
c) motivele pe care se întemeiază contestaţia;
d) semnătura persoanei care a formulat contestaţia.
(3) Contestaţia va fi însoţită de dovezi, sub formă de înscrisuri, în susţinerea acesteia, de dovada achitării taxei
prevăzute de lege pentru examinarea unei contestaţii şi, dacă este cazul, de procură.
(4) Contestaţia şi dovezile se vor depune în atâtea copii câte părţi sunt. Copiile vor fi certificate conform cu originalul
de partea care le depune. Dacă înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune traduceri ale acestora în
limba română, certificate de partea care le depune.
(5) Procedura se desfăşoară cu citarea părţilor.
(6) Intimatul va putea depune răspuns la contestaţie cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru soluţionarea
contestaţiei.
(7) Contestaţia poate fi depusă şi susţinută în faţa Comisiei direct sau printr-un reprezentant.
(8) În faţa Comisiei părţile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate de un consilier în proprietate industrială
autorizat ori de un avocat. Persoanele juridice se pot prezenta în faţa Comisiei prin reprezentant legal sau prin consilier
juridic, cu delegaţie.
Art. 51: Pregătirea şedinţei de contestaţii
(1) Pregătirea şedinţei de contestaţii va fi asigurată de secretarul Comisiei, care va ţine evidenţa contestaţiilor,
înregistrate în ordine cronologică, într-un registru cu această destinaţie.
(2) Preşedintele Comisiei fixează termenele şedinţelor de contestaţii şi dispune cu privire la invitarea părţilor.
(3) Dacă partea convocată nu se prezintă la termenul fixat, procedura în faţa Comisiei se poate desfăşura în lipsa
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părţii.
(4) Prezenţa părţilor la termenul de soluţionare a contestaţiilor acoperă neregularităţile referitoare la procedura de
invitare a părţilor.
(5) Punctul de vedere cu privire la contestaţia formulată, redactat de un examinator din cadrul Serviciului mărci, va fi
ataşat la dosarul cauzei cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru soluţionarea contestaţiei.
(6) Punctul de vedere va conţine răspunsul la motivele invocate de contestator în susţinerea contestaţiei sale.
(7) Dosarele cererilor de înregistrare a mărcilor sau a indicaţiilor geografice vor fi puse la dispoziţia Comisiei de către
Serviciul mărci, la solicitarea acesteia.
Art. 52: Şedinţele şi dezbaterile
(1) Şedinţa este publică. Comisia poate dispune şedinţă secretă dacă dezbaterea publică ar aduce o vătămare uneia
dintre părţi sau ordinii publice.
(2) Preşedintele Comisiei deschide, suspendă şi ridică şedinţa.
(3) Secretarul Comisiei verifică dacă procedura este completă şi dacă a fost achitată taxa pentru examinarea
contestaţiei şi îl informează pe preşedinte.
(4) La termenul fixat, dacă părţile sunt prezente sau dacă se constată că procedura a fost legal îndeplinită,
preşedintele Comisiei deschide dezbaterile, dând cuvântul părţii care a introdus contestaţia.
(5) Preşedintele este în drept să pună întrebări părţilor care să ducă la lămurirea celor arătate prin contestaţie sau
răspunsul la contestaţie şi va putea pune în dezbatere orice împrejurare pentru soluţionarea cauzei, chiar dacă acestea
nu sunt cuprinse în contestaţie.
(6) Membrii Comisiei pot pune întrebări părţilor numai prin mijlocirea preşedintelui, care poate încuviinţa ca aceştia să
pună întrebări direct.
(7) Susţinerile prezentate de părţi în şedinţă vor fi consemnate de secretarul Comisiei în condica de şedinţe.
(8) La cererea temeinic justificată a părţilor sau când din dezbateri rezultă necesitatea producerii de noi dovezi,
Comisia poate acorda un nou termen pentru completarea motivelor şi probelor în susţinerea contestaţiei sau, după
caz, pentru completarea motivelor şi probelor în apărare, părţile prezente luând cunoştinţă de noul termen.
(9) În situaţiile prevăzute la alin. (8), Comisia va dispune amânarea soluţionării contestaţiei, printr-o încheiere de
şedinţă semnată de preşedinte şi secretar.
Art. 53: Hotărârile Comisiei
(1) După încheierea dezbaterilor, Comisia deliberează în lipsa părţilor şi pronunţă hotărârea în aceeaşi zi în şedinţă sau
în cazuri deosebite, în funcţie de complexitatea cauzei, poate amâna pronunţarea, dar nu mai mult de 3 săptămâni.
Preşedintele ascultă părerile membrilor Comisiei şi se pronunţă cel din urmă.
(2) În situaţia în care Comisia constată că sunt necesare noi lămuriri sau acte în dosarul cauzei, poate repune cauza pe
rol, fixând o nouă şedinţă cu invitarea părţilor.
(3) Dezbaterile din şedinţă şi hotărârea Comisiei sunt consemnate de secretarul Comisiei în condica de şedinţe.
(4) Hotărârea Comisiei va fi luată numai pe baza faptelor şi dovezilor prezentate de părţi în dosarul cauzei şi în şedinţa
de contestaţie.
(5) După luarea hotărârii, dispozitivul acesteia se înscrie în condica de şedinţe, iar raportorul va redacta proiectul de
hotărâre.
(6) Hotărârea Comisiei trebuie să cuprindă:
a) numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanei care a formulat contestaţia;
b) numele sau denumirea mandatarului autorizat ori, după caz, al avocatului;
c) numărul dosarului de contestaţie;
d) componenţa Comisiei care a luat hotărârea;
e) obiectul contestaţiei, susţinerile părţilor şi indicarea dovezilor prezentate de acestea în susţinerea contestaţiei;
f) motivele de fapt şi temeiurile de drept care stau la baza hotărârii;
g) dispozitivul;
h) calea de atac, termenul în care aceasta se poate exercita şi instanţa la care se introduce acţiunea;
i) menţiunea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică, precum şi semnăturile preşedintelui şi ale membrilor Comisiei.
În cazul în care unul dintre membrii Comisiei este împiedicat să semneze hotărârea, aceasta va fi semnată de
preşedintele Comisiei, cu arătarea motivelor care au împiedicat semnarea.
(7) Hotărârile Comisiei se iau cu majoritate de voturi.
(8) Hotărârile se întocmesc într-un singur exemplar original, care se depune la dosarul de hotărâri al Comisiei şi se
păstrează de secretariatul Comisiei.
(9) Hotărârile se comunică părţilor de secretarul Comisiei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
(10) În soluţionarea contestaţiei, Comisia va putea lua una dintre următoarele hotărâri:
a) admiterea contestaţiei, dispunând desfiinţarea sau modificarea deciziei OSIM;
b) respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei OSIM.
(11) În cazul în care o contestaţie a fost formulată înainte ca o decizie să fi fost luată de OSIM, Comisia va lua act prin
încheierea de şedinţă despre contestaţia prematur formulată şi va transmite dosarul Serviciului mărci în vederea
continuării procedurilor prevăzute de lege şi prezentul regulament.
(12) În situaţia în care Comisia constată că taxa de contestaţie nu a fost achitată sau contestaţia nu a fost motivată,
va respinge contestaţia pentru lipsa taxei de contestaţie respectiv ca nemotivată.
(13) Toate cheltuielile ocazionate de soluţionarea contestaţiei vor fi suportate de partea care a angajat cheltuielile
respective.
(14) Prevederile art. 51-53 referitoare la procedura de soluţionare a contestaţiilor se completează, în mod
corespunzător, cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.
Art. 54: Evidenţa contestaţiilor
(1) Procedura de soluţionare a contestaţiilor depuse la Comisie se evidenţiază în următoarele documente: Registrul de
contestaţii în formă electronică, Condica de şedinţe şi Registrul de hotărâri ale Comisiei.
(2) Registrul de contestaţii în care se înregistrează contestaţiile conţine următoarele elemente:
a) data la care s-a depus contestaţia şi numărul sub care a fost înregistrată;
b) numele, prenumele sau denumirea contestatorului, mandatarului autorizat ori ale avocatului, după caz;
c) obiectul contestaţiei;
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d) termenul fixat pentru soluţionarea contestaţiei;
e) hotărârea pronunţată de Comisie cu privire la contestaţia formulată;
f) numărul documentului de evidenţă fiscală (chitanţă, ordin de plată etc.) cu care s-a achitat taxa pentru examinarea
contestaţiei;
g) numărul hotărârii Comisiei, numărul şi data la care a fost comunicată hotărârea.
(3) În condica de şedinţe se consemnează discuţiile din şedinţă.
(4) Registrul de hotărâri ale Comisiei cuprinde:
a) numărul hotărârii;
b) numărul dosarului de contestaţie;
c) numele şi prenumele sau denumirea contestatorului, ale/a mandatarului autorizat ori ale/a avocatului, după caz;
d) hotărârea Comisiei;
e) data la care s-a pronunţat hotărârea.
(5) Evidenţa contestaţiilor se ţine anual, începându-se în fiecare an de la numărul de ordine 1.
CAPIT OLUL XII: Formulare şi registre
Art. 55: Formularele OSIM
(1) În procedurile în faţa OSIM vor fi utilizate formulare pentru:
a) cereri de înregistrare a unei mărci;
b) opoziţia la înregistrarea unei mărci;
c) modificarea unei cereri sau a înregistrării unei mărci;
d) modificarea numelui sau adresei titularului ori mandatarului;
e) cererea pentru înscrierea cesiunii unei mărci;
f) cererea pentru înscrierea unei licenţe sau pentru constituirea unui drept real;
g) cererea de radiere sau modificare a înscrierii licenţelor ori a altor drepturi;
h) declaraţia de renunţare la o marcă;
i) cererea de reînnoire a înregistrării unei mărci;
j) cererea de înregistrare a unei indicaţii geografice;
k) cererea de reînnoire a dreptului de utilizare a unei indicaţii geografice;
l) opoziţia la înregistrarea unei indicaţii geografice;
m) procura de reprezentare.
(2) OSIM furnizează gratuit formularele prevăzute la alin. (1).
Art. 56: Registrul mărcilor
(1) Registrul mărcilor va conţine următoarele elemente:
a) numele sau denumirea şi domiciliul sau sediul solicitantului, cât şi statul pe teritoriul căruia acesta îşi are domiciliul sau
o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris;
b) data depunerii la OSIM a cererii de înregistrare a mărcii;
c) data şi numărul atribuit cererii de înregistrare a mărcii;
d) data publicării cererii de înregistrare a mărcii;
e) numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului;
f) reproducerea mărcii;
g) lista de produse şi servicii pentru care a fost înregistrată marca;
h) indicaţii referitoare la invocarea unei priorităţi;
i) declaraţia solicitantului cu privire la renunţarea de a invoca un drept exclusiv asupra unui element al mărcii;
j) menţiuni exprese dacă marca este colectivă sau de certificare;
k) data înregistrării şi numărul atribuit mărcii înregistrate.
(2) Sunt, de asemenea, înscrise în Registrul mărcilor:
a) modificarea cu privire la numele sau denumirea şi adresa ori sediul titularului sau cu privire la denumirea statului în
care acesta îşi are domiciliul/sediul ori o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris;
b) modificarea privind numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului;
c) în cazul desemnării unui nou mandatar, numele sau denumirea şi adresa sau sediul acestuia;
d) orice modificare sau rectificare cu privire la o marcă ori la lista cuprinzând produse şi servicii;
e) modificări privind regulamentul de utilizare al mărcii colective sau de certificare;
f) înscrierea oricărei transmiteri de drepturi cu privire la o marcă sau înscrierea constituirii unui drept real;
g) reînnoirea înregistrării mărcii;
h) menţiuni referitoare la stingerea drepturilor asupra mărcii;
i) declaraţia de renunţare de către titular la marcă;
j) menţiuni privind decizia de anulare a înregistrării unei mărci sau decizia de decădere a titularului din drepturile
conferite de marcă, precum şi menţiunea de radiere a mărcii;
k) radierea mandatarului.
(3) Directorul general al OSIM poate decide înscrierea şi a altor menţiuni în Registrul mărcilor.
Art. 57: Registrul indicaţiilor geografice
(1) Registrul indicaţiilor geografice va conţine următoarele elemente:
a) denumirea şi sediul asociaţiei de producători, solicitantă a înregistrării indicaţiei geografice;
b) data depunerii la OSIM a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice;
c) numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului;
d) indicaţia geografică solicitată a fi înregistrată;
e) lista persoanelor autorizate de OSIM să utilizeze indicaţia geografică;
f) tipul de produse la care se referă indicaţia geografică;
g) menţiuni privind caietul de sarcini;
h) numărul şi data certificatului de conformitate, eliberat de autoritatea publică centrală de specialitate;
i) indicaţii privind titlul de protecţie acordat în ţara de origine;
j) data şi numărul de înregistrare a indicaţiei geografice;
k) lista indicaţiilor geografice protejate în baza convenţiilor internaţionale.
(2) În Registrul indicaţiilor geografice sunt, de asemenea, înscrise:
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a) modificări privind denumirea sau sediul asociaţiei de producători;
b) modificări cu privire la lista cuprinzând persoanele autorizate de OSIM să folosească indicaţia geografică;
c) modificări aduse caietului de sarcini;
d) reînnoirea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice;
e) menţiuni privind decizia de anulare a înregistrării indicaţiei geografice şi radierea indicaţiei geografice;
f) menţiuni privind decizia de decădere din drepturi a persoanelor autorizate să utilizeze indicaţia geografică;
g) modificări privind numele sau denumirea şi adresa ori sediul mandatarului;
h) menţiuni privind desemnarea unui nou mandatar, dacă este cazul.
(3) Directorul general al OSIM poate decide înscrierea şi a altor menţiuni în Registrul indicaţiilor geografice.
Art. 58: Dispoziţii finale şi tranzitorii
În aplicarea legii şi a prezentului regulament, directorul general al OSIM poate emite norme, ordine şi instrucţiuni.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 809 din data de 3 decembrie 2010
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REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
(la data 16-dec-2019 a se vedea referinte de aplicare din Directiva 1937/23-oct-2019 )
(la data 28-mai-2019 actul a fost in legatura cu Regulamentul 1807/14-nov-2018 )
(la data 11-feb-2019 a se vedea referinte de aplicare din Recomandarea 243/06-feb-2019 )
(la data 31-oct-2018 actul a fost in legatura cu Decizia 174/2018 )
(la data 25-mai-2018 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 743/16-mai-2018 )
(la data 06-oct-2016 actul a fost in legatura cu Directiva 1629/14-sep-2016 )
(la data 05-mai-2016 actul a fost in legatura cu Directiva 680/27-apr-2016 )

(Text cu relevanţă pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 16,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1 ),
(1 )JO C 229, 31.7.2012, p. 90.
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2 ),
(2 )JO C 391, 18.12.2012, p. 127.
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3 ),
(3 )Poziţia Parlamentului European din 12 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în primă lectură a
Consiliului din 8 aprilie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 14 aprilie 2016.
întrucât:
(1) Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental.
Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ("carta") şi articolul 16 alineatul (1) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecţia datelor cu caracter
personal care o privesc.
(2) Principiile şi normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter
personal ar trebui, indiferent de cetăţenia sau de locul de reşedinţă al persoanelor fizice, să respecte drepturile şi
libertăţile fundamentale ale acestora, în special dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. Prezentul regulament
urmăreşte să contribuie la realizarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie şi a unei uniuni economice, la
progresul economic şi social, la consolidarea şi convergenţa economiilor în cadrul pieţei interne şi la bunăstarea
persoanelor fizice.
(3) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (4 ) vizează armonizarea nivelului de protecţie a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce priveşte activităţile de prelucrare şi asigurarea
liberei circulaţii a datelor cu caracter personal între statele membre.
(4 )Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (JO L 281,
23.11.1995, p. 31).
(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie în serviciul cetăţenilor. Dreptul la protecţia datelor cu
caracter personal nu este un drept absolut; acesta trebuie luat în considerare în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte
în societate şi echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporţionalităţii. Prezentul
regulament respectă toate drepturile fundamentale şi libertăţile şi principiile recunoscute în cartă astfel cum sunt
consacrate în tratate, în special respectarea vieţii private şi de familie, a reşedinţei şi a comunicaţiilor, a protecţiei
datelor cu caracter personal, a libertăţii de gândire, de conştiinţă şi de religie, a libertăţii de exprimare şi de informare, a
libertăţii de a desfăşura o activitate comercială, dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil, precum şi
diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică.
(5) Integrarea economică şi socială care rezultă din funcţionarea pieţei interne a condus la o creştere substanţială a
fluxurilor transfrontaliere de date cu caracter personal. Schimbul de date cu caracter personal între actori publici şi
privaţi, inclusiv persoane fizice, asociaţii şi întreprinderi, s-a intensificat în întreaga Uniune. Conform dreptului Uniunii,
autorităţile naţionale din statele membre sunt chemate să coopereze şi să facă schimb de date cu caracter personal
pentru a putea să îşi îndeplinească atribuţiile sau să execute sarcini în numele unei autorităţi dintr-un alt stat membru.
(6) Evoluţiile tehnologice rapide şi globalizarea au generat noi provocări pentru protecţia datelor cu caracter personal.
Amploarea colectării şi a schimbului de date cu caracter personal a crescut în mod semnificativ. Tehnologia permite
atât societăţilor private, cât şi autorităţilor publice să utilizeze date cu caracter personal la un nivel fără precedent în
cadrul activităţilor lor. Din ce în ce mai mult, persoanele fizice fac publice la nivel mondial informaţii cu caracter
personal. Tehnologia a transformat deopotrivă economia şi viaţa socială şi ar trebui să faciliteze în continuare libera
circulaţie a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii şi transferul către ţări terţe şi organizaţii internaţionale,
asigurând, totodată, un nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal.
(7) Aceste evoluţii impun un cadru solid şi mai coerent în materie de protecţie a datelor în Uniune, însoţit de o aplicare
riguroasă a normelor, luând în considerare importanţa creării unui climat de încredere care va permite economiei
digitale să se dezvolte pe piaţa internă. Persoanele fizice ar trebui să aibă control asupra propriilor date cu caracter
personal, iar securitatea juridică şi practică pentru persoane fizice, operatori economici şi autorităţi publice ar trebui să
fie consolidată.
(8) În cazul în care prezentul regulament prevede specificări sau restricţionări ale normelor sale de către dreptul intern,
statele membre pot, în măsura în care acest lucru este necesar pentru coerenţă şi pentru a asigura înţelegerea
dispoziţiilor naţionale de către persoanele cărora li se aplică acestea, să încorporeze elemente din prezentul regulament
în dreptul lor intern.
(9) Obiectivele şi principiile Directivei 95/46/CE rămân solide, dar aceasta nu a prevenit fragmentarea modului în care
protecţia datelor este pusă în aplicare în Uniune, insecuritatea juridică sau percepţia publică larg răspândită conform
căreia există riscuri semnificative pentru protecţia persoanelor fizice, în special în legătură cu activitatea online.
Diferenţele dintre nivelurile de protecţie a drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice, în special a dreptului la protecţia
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datelor cu caracter personal, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal din statele membre pot
împiedica libera circulaţie a datelor cu caracter personal în întreaga Uniune. Aceste diferenţe pot constitui, prin urmare,
un obstacol în desfăşurarea de activităţi economice la nivelul Uniunii, pot denatura concurenţa şi pot împiedica
autorităţile să îndeplinească responsabilităţile care le revin în temeiul dreptului Uniunii. Această diferenţă între nivelurile
de protecţie este cauzată de existenţa unor deosebiri în ceea ce priveşte transpunerea şi aplicarea Directivei 95/46/CE.
(10) Pentru a se asigura un nivel consecvent şi ridicat de protecţie a persoanelor fizice şi pentru a se îndepărta
obstacolele din calea circulaţiei datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii, nivelul protecţiei drepturilor şi libertăţilor
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea unor astfel de date ar trebui să fie echivalent în toate statele
membre. Aplicarea consecventă şi omogenă a normelor în materie de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie asigurată în întreaga
Uniune. În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea respectării unei obligaţii legale, a
îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este
învestit operatorul, statelor membre ar trebui să li se permită să menţină sau să introducă dispoziţii de drept intern
care să clarifice într-o mai mare măsură aplicarea normelor prezentului regulament. În coroborare cu legislaţia generală
şi orizontală privind protecţia datelor, prin care este pusă în aplicare Directiva 95/46/CE, statele membre au mai multe
legi sectoriale specifice în domenii care necesită dispoziţii mai precise. Prezentul regulament oferă, de asemenea,
statelor membre o marjă de manevră în specificarea normelor sale, inclusiv în ceea ce priveşte prelucrarea categoriilor
speciale de date cu caracter personal ("date sensibile"). În acest sens, prezentul regulament nu exclude dreptul statelor
membre care stabileşte circumstanţele aferente unor situaţii de prelucrare specifice, inclusiv stabilirea cu o mai mare
precizie a condiţiilor în care prelucrarea datelor cu caracter personal este legală.
(11) Protecţia efectivă a datelor cu caracter personal în întreaga Uniune necesită nu numai consolidarea şi stabilirea în
detaliu a drepturilor persoanelor vizate şi a obligaţiilor celor care prelucrează şi decid prelucrarea datelor cu caracter
personal, ci şi competenţe echivalente pentru monitorizarea şi asigurarea conformităţii cu normele de protecţie a
datelor cu caracter personal şi sancţiuni echivalente pentru infracţiuni în statele membre.
(12) Articolul 16 alineatul (2) din TFUE mandatează Parlamentul European şi Consiliul să stabilească normele privind
protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele privind libera
circulaţie a acestor date.
(13) În vederea asigurării unui nivel uniform de protecţie pentru persoanele fizice în întreaga Uniune şi a preîntâmpinării
discrepanţelor care împiedică libera circulaţie a datelor în cadrul pieţei interne, este necesar un regulament în scopul de
a furniza securitate juridică şi transparenţă pentru operatorii economici, inclusiv microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi
mijlocii, precum şi de a oferi persoanelor fizice în toate statele membre acelaşi nivel de drepturi, obligaţii şi
responsabilităţi opozabile din punct de vedere juridic pentru operatori şi persoanele împuternicite de aceştia, pentru a
se asigura o monitorizare coerentă a prelucrării datelor cu caracter personal, sancţiuni echivalente în toate statele
membre, precum şi cooperarea eficace a autorităţilor de supraveghere ale diferitelor state membre. Pentru buna
funcţionare a pieţei interne este necesar ca libera circulaţie a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii să nu fie
restricţionată sau interzisă din motive legate de protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal. Pentru a se lua în considerare situaţia specifică a microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi
mijlocii, prezentul regulament include o derogare pentru organizaţiile cu mai puţin de 250 de angajaţi în ceea ce
priveşte păstrarea evidenţelor. În plus, instituţiile şi organele Uniunii şi statele membre şi autorităţile lor de
supraveghere sunt încurajate să ia în considerare necesităţile specifice ale microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici
şi mijlocii în aplicarea prezentului regulament. Noţiunea de microîntreprinderi şi de întreprinderi mici şi mijlocii ar trebui
să se bazeze pe articolul 2 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (1 ).
(1 )Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor
mici şi mijlocii [C(2003) 1422] (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
(14) Protecţia conferită de prezentul regulament ar trebui să vizeze persoanele fizice, indiferent de cetăţenia sau de
locul de reşedinţă al acestora, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora. Prezentul
regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice şi, în special, întreprinderi
cu personalitate juridică, inclusiv numele şi tipul de persoană juridică şi datele de contact ale persoanei juridice.
(15) Pentru a preveni apariţia unui risc major de eludare, protecţia persoanelor fizice ar trebui să fie neutră din punct
de vedere tehnologic şi să nu depindă de tehnologiile utilizate. Protecţia persoanelor fizice ar trebui să se aplice
prelucrării datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării manuale, în cazul în care datele
cu caracter personal sunt cuprinse sau destinate să fie cuprinse într-un sistem de evidenţă. Dosarele sau seturile de
dosare, precum şi copertele acestora, care nu sunt structurate în conformitate cu criterii specifice nu ar trebui să intre
în domeniul de aplicare al prezentului regulament.
(16) Prezentul regulament nu se aplică chestiunilor de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale sau la libera
circulaţie a datelor cu caracter personal referitoare la activităţi care nu intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii,
de exemplu activităţile privind securitatea naţională. Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter
personal de către statele membre atunci când acestea desfăşoară activităţi legate de politica externă şi de securitatea
comună a Uniunii.
(17) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului (2 ) se aplică prelucrării de date cu
caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 şi alte acte
juridice ale Uniunii aplicabile unei asemenea prelucrări a datelor cu caracter personal ar trebui adaptate la principiile şi
normele stabilite în prezentul regulament şi aplicate în conformitate cu prezentul regulament. În vederea asigurării unui
cadru solid şi coerent în materie de protecţie a datelor în Uniune, ar trebui ca după adoptarea prezentului regulament
să se aducă Regulamentului (CE) nr. 45/2001 adaptările necesare, astfel încât acestea să poată fi aplicate odată cu
prezentul regulament.
(2 )Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi
privind libera circulaţie a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(18) Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către o persoană fizică în cadrul unei
activităţi exclusiv personale sau domestice şi care, prin urmare, nu are legătură cu o activitate profesională sau
comercială. Activităţile personale sau domestice ar putea include corespondenţa şi repertoriul de adrese sau activităţile
din cadrul reţelelor sociale şi activităţile online desfăşurate în contextul respectivelor activităţi. Cu toate acestea,
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prezentul regulament se aplică operatorilor sau persoanelor împuternicite de operatori care furnizează mijloacele de
prelucrare a datelor cu caracter personal pentru astfel de activităţi personale sau domestice.
(19) Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile
competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor,
inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice şi al prevenirii acestora, precum şi libera
circulaţie a acestor date, face obiectul unui act juridic specific al Uniunii. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui
să se aplice activităţilor de prelucrare în aceste scopuri. Cu toate acestea, datele cu caracter personal prelucrate de
către autorităţile publice în temeiul prezentului regulament, atunci când sunt utilizate în aceste scopuri, ar trebui să fie
reglementate printr-un act juridic mai specific al Uniunii, şi anume Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi
a Consiliului (1 ). Statele membre pot încredinţa autorităţilor competente în sensul Directivei (UE) 2016/680 sarcini care
nu sunt neapărat îndeplinite în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al
executării pedepselor, inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice şi al prevenirii acestora,
astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal pentru alte scopuri, în măsura în care se încadrează în domeniul de
aplicare al dreptului Uniunii, să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament.
(1 )Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării,
investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (a se vedea pagina 89 din prezentul Jurnal Oficial).
În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către aceste autorităţi competente în scopuri care intră
în domeniul de aplicare al prezentului regulament, statele membre ar trebui să poată menţine sau introduce dispoziţii
mai detaliate pentru a adapta aplicarea normelor din prezentul regulament. Aceste dispoziţii pot stabili mai precis
cerinţe specifice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către respectivele autorităţi competente în aceste
alte scopuri, ţinând seama de structura constituţională, organizatorică şi administrativă a statului membru în cauză.
Atunci când prelucrarea de date cu caracter personal de către organisme private face obiectul prezentului regulament,
prezentul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea ca statele membre, în anumite condiţii, să impună prin lege
restricţii asupra anumitor obligaţii şi drepturi, în cazul în care asemenea restricţii constituie o măsură necesară şi
proporţională într-o societate democratică în scopul garantării unor interese specifice importante, printre care se
numără siguranţa publică şi prevenirea, investigarea, depistarea şi urmărirea penală a infracţiunilor sau executarea
pedepselor, inclusiv protejarea împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice şi prevenirea acestora. Acest lucru
este relevant, de exemplu, în cadrul combaterii spălării de bani sau al activităţilor laboratoarelor criminalistice.
(20) Deşi prezentul regulament se aplică, inter alia, activităţilor instanţelor şi ale altor autorităţi judiciare, dreptul Uniunii
sau al statelor membre ar putea să precizeze operaţiunile şi procedurile de prelucrare în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal de către instanţe şi alte autorităţi judiciare. Prelucrarea datelor cu caracter personal nu ar
trebui să fie de competenţa autorităţilor de supraveghere în cazul în care instanţele îşi exercită atribuţiile judiciare, în
scopul garantării independenţei sistemului judiciar în îndeplinirea sarcinilor sale judiciare, inclusiv în luarea deciziilor.
Supravegherea unor astfel de operaţiuni de prelucrare a datelor ar trebui să poată fi încredinţată unor organisme
specifice din cadrul sistemului judiciar al statului membru, care ar trebui să asigure în special respectarea normelor
prevăzute de prezentul regulament, să sensibilizeze membrii sistemului judiciar cu privire la obligaţiile care le revin în
temeiul prezentului regulament şi să trateze plângerile în legătură cu astfel de operaţiuni de prelucrare a datelor.
(21) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
(2 ), în special normelor privind răspunderea furnizorilor intermediari de servicii prevăzute la articolele 12-15 din
directiva menţionată. Respectiva directivă îşi propune să contribuie la buna funcţionare a pieţei interne, prin asigurarea
liberei circulaţii a serviciilor societăţii informaţionale între statele membre.
(2 )Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale
serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă (directiva privind comerţul
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).
(22) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor unui sediu al unui operator sau al unei
persoane împuternicite de operator din Uniune ar trebui efectuată în conformitate cu prezentul regulament, indiferent
dacă procesul de prelucrare în sine are loc sau nu în cadrul Uniunii. Sediul implică exercitarea efectivă şi reală a unei
activităţi în cadrul unor înţelegeri stabile. Forma juridică a unor astfel de înţelegeri, prin intermediul unei sucursale sau al
unei filiale cu personalitate juridică, nu este factorul determinant în această privinţă.
(23) Pentru a se asigura că persoanele fizice nu sunt lipsite de protecţia la care au dreptul în temeiul prezentului
regulament, prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate care se află pe teritoriul Uniunii de către un
operator sau o persoană împuternicită de acesta care nu îşi are sediul în Uniune ar trebui să facă obiectul prezentului
regulament în cazul în care activităţile de prelucrare au legătură cu oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de
persoane vizate, indiferent dacă acestea sunt sau nu legate de o plată. Pentru a determina dacă un astfel de operator
sau o astfel de persoană împuternicită de operator oferă bunuri sau servicii unor persoane vizate care se află pe
teritoriul Uniunii, ar trebui să se stabilească dacă reiese că operatorul sau persoana împuternicită de operator
intenţionează să furnizeze servicii persoanelor vizate din unul sau mai multe state membre din Uniune. Întrucât simplul
fapt că există acces la un site al operatorului, al persoanei împuternicite de operator sau al unui intermediar în Uniune,
că este disponibilă o adresă de e-mail şi alte date de contact sau că este utilizată o limbă folosită în general în ţara
terţă în care operatorul îşi are sediul este insuficient pentru a confirma o astfel de intenţie, factori precum utilizarea unei
limbi sau a unei monede utilizate în general în unul sau mai multe state membre cu posibilitatea de a comanda bunuri şi
servicii în respectiva limbă sau menţionarea unor clienţi sau utilizatori care se află pe teritoriul Uniunii pot conduce la
concluzia că operatorul intenţionează să ofere bunuri sau servicii unor persoane vizate în Uniune.
(24) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate care se află pe teritoriul Uniunii de către un
operator sau o persoană împuternicită de acesta care nu îşi are sediul în Uniune ar trebui, de asemenea, să facă
obiectul prezentului regulament în cazul în care este legată de monitorizarea comportamentului unor astfel de
persoane vizate, în măsura în care acest comportament se manifestă pe teritoriul Uniunii. Pentru a se determina dacă
o activitate de prelucrare poate fi considerată ca "monitorizare a comportamentului" persoanelor vizate, ar trebui să
se stabilească dacă persoanele fizice sunt urmărite pe internet, inclusiv posibila utilizare ulterioară a unor tehnici de
prelucrare a datelor cu caracter personal care constau în crearea unui profil al unei persoane fizice, în special în scopul
de a lua decizii cu privire la aceasta sau de a analiza sau de a face previziuni referitoare la preferinţele personale,
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comportamentele şi atitudinile acesteia.
(25) În cazul în care dreptul unui stat membru se aplică în temeiul dreptului internaţional public, prezentul regulament
ar trebui să se aplice, de asemenea, unui operator care nu este stabilit în Uniune, ci, de exemplu, într-o misiune
diplomatică sau într-un oficiu consular al unui stat membru.
(26) Principiile protecţiei datelor ar trebui să se aplice oricărei informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă. Datele cu caracter personal care au fost supuse pseudonimizării, care ar putea fi atribuite unei persoane
fizice prin utilizarea de informaţii suplimentare, ar trebui considerate informaţii referitoare la o persoană fizică
identificabilă. Pentru a se determina dacă o persoană fizică este identificabilă, ar trebui să se ia în considerare toate
mijloacele, cum ar fi individualizarea, pe care este probabil, în mod rezonabil, să le utilizeze fie operatorul, fie o altă
persoană, în scopul identificării, în mod direct sau indirect, a persoanei fizice respective. Pentru a se determina dacă
este probabil, în mod rezonabil, să fie utilizate mijloace pentru identificarea persoanei fizice, ar trebui luaţi în
considerare toţi factorii obiectivi, precum costurile şi intervalul de timp necesare pentru identificare, ţinându-se seama
atât de tehnologia disponibilă la momentul prelucrării, cât şi de dezvoltarea tehnologică. Principiile protecţiei datelor ar
trebui, prin urmare, să nu se aplice informaţiilor anonime, adică informaţiilor care nu sunt legate de o persoană fizică
identificată sau identificabilă sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel încât persoana vizată nu
este sau nu mai este identificabilă. Prin urmare, prezentul regulament nu se aplică prelucrării unor astfel de informaţii
anonime, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate în scopuri statistice sau de cercetare.
(27) Prezentul regulament nu se aplică datelor cu caracter personal referitoare la persoane decedate. Statele membre
pot să prevadă norme privind prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoane decedate.
(28) Aplicarea pseudonimizării datelor cu caracter personal poate reduce riscurile pentru persoanele vizate şi poate
ajuta operatorii şi persoanele împuternicite de aceştia să îşi îndeplinească obligaţiile de protecţie a datelor. Introducerea
explicită a conceptului de "pseudonimizare" în prezentul regulament nu este destinată să împiedice alte eventuale
măsuri de protecţie a datelor.
(29) Pentru a crea stimulente pentru aplicarea pseudonimizării atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal,
ar trebui să fie posibile măsuri de pseudonimizare, permiţând în acelaşi timp analiza generală, în cadrul aceluiaşi
operator atunci când operatorul a luat măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru a se asigura că prezentul
regulament este pus în aplicare în ceea ce priveşte respectiva prelucrare a datelor şi că informaţiile suplimentare pentru
atribuirea datelor cu caracter personal unei anumite persoane vizate sunt păstrate separat. Operatorul care
prelucrează datele cu caracter personal ar trebui să indice persoanele autorizate din cadrul aceluiaşi operator.
(30) Persoanele fizice pot fi asociate cu identificatorii online furnizaţi de dispozitivele, aplicaţiile, instrumentele şi
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP, identificatorii cookie sau alţi identificatori precum etichetele de identificare prin
frecvenţe radio. Aceştia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici şi alte informaţii
primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri ale persoanelor fizice şi pentru identificarea lor.
(31) Autorităţile publice cărora le sunt divulgate date cu caracter personal în conformitate cu o obligaţie legală în
vederea exercitării funcţiei lor oficiale, cum ar fi autorităţile fiscale şi vamale, unităţile de investigare financiară,
autorităţile administrative independente sau autorităţile pieţelor financiare responsabile de reglementarea şi
supravegherea pieţelor titlurilor de valoare, nu ar trebui să fie considerate destinatari în cazul în care primesc date cu
caracter personal care sunt necesare pentru efectuarea unei anumite anchete de interes general, în conformitate cu
dreptul Uniunii sau cel al statelor membre. Cererile de divulgare trimise de autorităţile publice ar trebui să fie
întotdeauna prezentate în scris, motivate şi ocazionale şi nu ar trebui să se refere la un sistem de evidenţă în totalitate
sau să conducă la interconectarea sistemelor de evidenţă. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile
publice respective ar trebui să respecte normele aplicabile în materie de protecţie a datelor în conformitate cu scopurile
prelucrării.
(32) Consimţământul ar trebui acordat printr-o acţiune neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată,
specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal, ca de exemplu o declaraţie făcută în scris, inclusiv în format electronic, sau verbal. Acesta ar putea include
bifarea unei căsuţe atunci când persoana vizitează un site, alegerea parametrilor tehnici pentru serviciile societăţii
informaţionale sau orice altă declaraţie sau acţiune care indică în mod clar în acest context acceptarea de către
persoana vizată a prelucrării propuse a datelor sale cu caracter personal. Prin urmare, absenţa unui răspuns, căsuţele
bifate în prealabil sau absenţa unei acţiuni nu ar trebui să constituie un consimţământ. Consimţământul ar trebui să
vizeze toate activităţile de prelucrare efectuate în acelaşi scop sau în aceleaşi scopuri. Dacă prelucrarea datelor se face
în mai multe scopuri, consimţământul ar trebui dat pentru toate scopurile prelucrării. În cazul în care consimţământul
persoanei vizate trebuie acordat în urma unei cereri transmise pe cale electronică, cererea respectivă trebuie să fie
clară şi concisă şi să nu perturbe în mod inutil utilizarea serviciului pentru care se acordă consimţământul.
(33) Adesea nu este posibil, în momentul colectării datelor cu caracter personal, să se identifice pe deplin scopul
prelucrării datelor în scopuri de cercetare ştiinţifică. Din acest motiv, persoanelor vizate ar trebui să li se permită să îşi
exprime consimţământul pentru anumite domenii ale cercetării ştiinţifice atunci când sunt respectate standardele etice
recunoscute pentru cercetarea ştiinţifică. Persoanele vizate ar trebui să aibă posibilitatea de a-şi exprima
consimţământul doar pentru anumite domenii de cercetare sau părţi ale proiectelor de cercetare în măsura permisă de
scopul preconizat.
(34) Datele genetice ar trebui definite drept date cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moştenite
sau dobândite ale unei persoane fizice, care rezultă în urma unei analize a unei mostre de material biologic al persoanei
fizice în cauză, în special a unei analize cromozomiale, a unei analize a acidului dezoxiribonucleic (ADN) sau a acidului
ribonucleic (ARN) sau a unei analize a oricărui alt element ce permite obţinerea unor informaţii echivalente.
(35) Datele cu caracter personal privind sănătatea ar trebui să includă toate datele având legătură cu starea de
sănătate a persoanei vizate care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate fizică sau mentală trecută, prezentă
sau viitoare a persoanei vizate. Acestea includ informaţii despre persoana fizică colectate în cadrul înscrierii acesteia la
serviciile de asistenţă medicală sau în cadrul acordării serviciilor respective persoanei fizice în cauză, astfel cum sunt
menţionate în Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (1 ); un număr, un simbol sau un semn
distinctiv atribuit unei persoane fizice pentru identificarea singulară a acesteia în scopuri medicale; informaţii rezultate
din testarea sau examinarea unei părţi a corpului sau a unei substanţe corporale, inclusiv din date genetice şi
eşantioane de material biologic; precum şi orice informaţii privind, de exemplu, o boală, un handicap, un risc de
îmbolnăvire, istoricul medical, tratamentul clinic sau starea fiziologică sau biomedicală a persoanei vizate, indiferent de
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sursa acestora, ca de exemplu, un medic sau un alt cadru medical, un spital, un dispozitiv medical sau un test de
diagnostic in vitro.
(1 )Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor
pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).
(36) Sediul principal al unui operator în Uniune ar trebui să fie locul în care se află administraţia centrală a acestuia în
Uniune, cu excepţia cazului în care deciziile privind scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se
iau într-un alt sediu al operatorului în Uniune. În acest caz, acesta din urmă ar trebui considerat drept sediul principal.
Sediul principal al unui operator în Uniune ar trebui să fie determinat conform unor criterii obiective şi ar trebui să implice
exercitarea efectivă şi reală a unor activităţi de gestionare care să determine principalele decizii cu privire la scopurile şi
mijloacele de prelucrare în cadrul unor înţelegeri stabile. Acest criteriu nu ar trebui să depindă de realizarea prelucrării
datelor cu caracter personal în locul respectiv. Prezenţa şi utilizarea mijloacelor tehnice şi a tehnologiilor de prelucrare a
datelor cu caracter personal sau activităţile de prelucrare nu constituie un sediu principal şi, prin urmare, nu sunt criteriul
determinant în acest sens. Sediul principal al persoanei împuternicite de operator ar trebui să fie locul în care se află
administraţia centrală a acestuia în Uniune sau, în cazul în care nu are o administraţie centrală în Uniune, locul în care se
desfăşoară principalele activităţi de prelucrare în Uniune. În cazurile care implică atât operatorul, cât şi persoana
împuternicită de operator, autoritatea de supraveghere principală competentă ar trebui să rămână autoritatea de
supraveghere a statului membru în care operatorul îşi are sediul principal, dar autoritatea de supraveghere a persoanei
împuternicite de operator ar trebui considerată ca fiind o autoritate de supraveghere vizată şi acea autoritate de
supraveghere ar trebui să participe la procedura de cooperare prevăzută de prezentul regulament. În orice caz,
autorităţile de supraveghere ale statului membru sau ale statelor membre în care persoana împuternicită de operator
are unul sau mai multe sedii nu ar trebui considerate ca fiind autorităţi de supraveghere vizate în cazul în care proiectul
de decizie nu se referă decât la operator. În cazul în care prelucrarea este efectuată de un grup de întreprinderi, sediul
principal al întreprinderii care exercită controlul ar trebui considerat drept sediul principal al grupului de întreprinderi, cu
excepţia cazului în care scopurile şi mijloacele aferente prelucrării sunt stabilite de o altă întreprindere.
(37) Un grup de întreprinderi ar trebui să cuprindă o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile controlate de
aceasta, în cadrul căruia întreprinderea care exercită controlul ar trebui să fie întreprinderea care poate exercita o
influenţă dominantă asupra celorlalte întreprinderi, de exemplu în temeiul proprietăţii, al participării financiare sau al
regulilor care o reglementează sau al competenţei de a pune în aplicare norme în materie de protecţie a datelor cu
caracter personal. O întreprindere care controlează prelucrarea datelor cu caracter personal în întreprinderile sale
afiliate ar trebui considerată, împreună cu acestea din urmă, drept "grup de întreprinderi".
(38) Copiii au nevoie de o protecţie specifică a datelor lor cu caracter personal, întrucât pot fi mai puţin conştienţi de
riscurile, consecinţele, garanţiile în cauză şi drepturile lor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
Această protecţie specifică ar trebui să se aplice în special utilizării datelor cu caracter personal ale copiilor în scopuri de
marketing sau pentru crearea de profiluri de personalitate sau de utilizator şi la colectarea datelor cu caracter personal
privind copiii în momentul utilizării serviciilor oferite direct copiilor. Consimţământul titularului răspunderii părinteşti nu ar
trebui să fie necesar în contextul serviciilor de prevenire sau consiliere oferite direct copiilor.
(39) Orice prelucrare de date cu caracter personal ar trebui să fie legală şi echitabilă. Ar trebui să fie transparent pentru
persoanele fizice că sunt colectate, utilizate, consultate sau prelucrate în alt mod datele cu caracter personal care le
privesc şi în ce măsură datele cu caracter personal sunt sau vor fi prelucrate. Principiul transparenţei prevede că orice
informaţii şi comunicări referitoare la prelucrarea respectivelor date cu caracter personal sunt uşor accesibile şi uşor de
înţeles şi că se utilizează un limbaj simplu şi clar. Acest principiu se referă în special la informarea persoanelor vizate
privind identitatea operatorului şi scopurile prelucrării, precum şi la oferirea de informaţii suplimentare, pentru a asigura
o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoanele fizice vizate şi dreptul acestora de a li se confirma
şi comunica datele cu caracter personal care le privesc care sunt prelucrate. Persoanele fizice ar trebui informate cu
privire la riscurile, normele, garanţiile şi drepturile în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi cu privire la
modul în care să îşi exercite drepturile în legătură cu prelucrarea. În special, scopurile specifice în care datele cu caracter
personal sunt prelucrate ar trebui să fie explicite şi legitime şi să fie determinate la momentul colectării datelor
respective. Datele cu caracter personal ar trebui să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar pentru
scopurile în care sunt prelucrate. Aceasta necesită, în special, asigurarea faptului că perioada pentru care datele cu
caracter personal sunt stocate este limitată strict la minimum. Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate doar
dacă scopul prelucrării nu poate fi îndeplinit în mod rezonabil prin alte mijloace. În vederea asigurării faptului că datele cu
caracter personal nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar, ar trebui să se stabilească de către operator
termene pentru ştergere sau revizuirea periodică. Ar trebui să fie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că
datele cu caracter personal care sunt inexacte sunt rectificate sau şterse. Datele cu caracter personal ar trebui
prelucrate într-un mod care să asigure în mod adecvat securitatea şi confidenţialitatea acestora, inclusiv în scopul
prevenirii accesului neautorizat la acestea sau utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal şi a echipamentului
utilizat pentru prelucrare.
(40) Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală, aceasta ar trebui efectuată pe baza
consimţământului persoanei vizate sau în temeiul unui alt motiv legitim, prevăzut de lege, fie în prezentul regulament,
fie în alt act din dreptul Uniunii sau din dreptul intern, după cum se prevede în prezentul regulament, inclusiv necesitatea
respectării obligaţiilor legale la care este supus operatorul sau necesitatea de a executa un contract la care persoana
vizată este parte sau pentru a parcurge etapele premergătoare încheierii unui contract, la solicitarea persoanei vizate.
(41) Ori de câte ori prezentul regulament face trimitere la un temei juridic sau la o măsură legislativă, aceasta nu
necesită neapărat un act legislativ adoptat de către un parlament, fără a aduce atingere cerinţelor care decurg din
ordinea constituţională a statului membru în cauză. Cu toate acestea, un astfel de temei juridic sau o astfel de măsură
legislativă ar trebui să fie clară şi precisă, iar aplicarea acesteia ar trebui să fie previzibilă pentru persoanele vizate de
aceasta, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ("Curtea de Justiţie") şi a Curţii Europene
a Drepturilor Omului.
(42) În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul persoanei vizate, operatorul ar trebui să fie în măsură
să demonstreze faptul că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru operaţiunea de prelucrare. În special, în
contextul unei declaraţii scrise cu privire la un alt aspect, garanţiile ar trebui să asigure că persoana vizată este
conştientă de faptul că şi-a dat consimţământul şi în ce măsură a făcut acest lucru. În conformitate cu Directiva
93/13/CEE a Consiliului (1 ), ar trebui furnizată o declaraţie de consimţământ formulată în prealabil de către operator,
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într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu, iar această declaraţie nu ar trebui să conţină
clauze abuzive. Pentru ca acordarea consimţământului să fie în cunoştinţă de cauză, persoana vizată ar trebui să fie la
curent cel puţin cu identitatea operatorului şi cu scopurile prelucrării pentru care sunt destinate datele cu caracter
personal. Consimţământul nu ar trebui considerat ca fiind acordat în mod liber dacă persoana vizată nu dispune cu
adevărat de libertatea de alegere sau nu este în măsură să refuze sau să îşi retragă consimţământul fără a fi
prejudiciată.
(1 )Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii
(JO L 95, 21.4.1993, p. 29).
(43) Pentru a garanta faptul că a fost acordat în mod liber, consimţământul nu ar trebui să constituie un temei juridic
valabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul particular în care există un dezechilibru evident între
persoana vizată şi operator, în special în cazul în care operatorul este o autoritate publică, iar acest lucru face
improbabilă acordarea consimţământului în mod liber în toate circumstanţele aferente respectivei situaţii particulare.
Consimţământul este considerat a nu fi acordat în mod liber în cazul în care aceasta nu permite să se acorde
consimţământul separat pentru diferitele operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, deşi acest lucru este
adecvat în cazul particular, sau dacă executarea unui contract, inclusiv furnizarea unui serviciu, este condiţionată de
consimţământ, în ciuda faptului că consimţământul în cauză nu este necesar pentru executarea contractului.
(44) Prelucrarea ar trebui să fie considerată legală în cazul în care este necesară în cadrul unui contract sau în vederea
încheierii unui contract.
(45) În cazul în care prelucrarea este efectuată în conformitate cu o obligaţie legală a operatorului sau în cazul în care
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care face parte din
exercitarea autorităţii publice, prelucrarea ar trebui să aibă un temei în dreptul Uniunii sau în dreptul intern. Prezentul
regulament nu impune existenţa unei legi specifice pentru fiecare prelucrare în parte. Poate fi suficientă o singură lege
drept temei pentru mai multe operaţiuni de prelucrare efectuate în conformitate cu o obligaţie legală a operatorului sau
în cazul în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care face
parte din exercitarea autorităţii publice. De asemenea, ar trebui ca scopul prelucrării să fie stabilit în dreptul Uniunii sau
în dreptul intern. Mai mult decât atât, dreptul respectiv ar putea să specifice condiţiile generale ale prezentului
regulament care reglementează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal, să determine specificaţiile pentru
stabilirea operatorului, a tipului de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, a persoanelor vizate, a
entităţilor cărora le pot fi divulgate datele cu caracter personal, a limitărilor în funcţie de scop, a perioadei de stocare şi
a altor măsuri pentru a garanta o prelucrare legală şi echitabilă. De asemenea, ar trebui să se stabilească în dreptul
Uniunii sau în dreptul intern dacă operatorul care îndeplineşte o sarcină care serveşte unui interes public sau care face
parte din exercitarea autorităţii publice ar trebui să fie o autoritate publică sau o altă persoană fizică sau juridică
guvernată de dreptul public sau, atunci când motive de interes public justifică acest lucru, inclusiv în scopuri medicale,
precum sănătatea publică şi protecţia socială, precum şi gestionarea serviciilor de asistenţă medicală, de dreptul privat,
cum ar fi o asociaţie profesională.
(46) Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui, de asemenea, să fie considerată legală în cazul în care este
necesară în scopul asigurării protecţiei unui interes care este esenţial pentru viaţa persoanei vizate sau pentru viaţa
unei alte persoane fizice. Prelucrarea datelor cu caracter personal care are drept temei interesele vitale ale unei alte
persoane fizice ar trebui efectuată numai în cazul în care prelucrarea nu se poate baza în mod evident pe un alt temei
juridic. Unele tipuri de prelucrare pot servi atât unor motive importante de interes public, cât şi intereselor vitale ale
persoanei vizate, de exemplu în cazul în care prelucrarea este necesară în scopuri umanitare, inclusiv în vederea
monitorizării unei epidemii şi a răspândirii acesteia sau în situaţii de urgenţe umanitare, în special în situaţii de dezastre
naturale sau provocate de om.
(47) Interesele legitime ale unui operator, inclusiv cele ale unui operator căruia îi pot fi divulgate datele cu caracter
personal sau ale unei terţe părţi, pot constitui un temei juridic pentru prelucrare, cu condiţia să nu prevaleze interesele
sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, luând în considerare aşteptările rezonabile ale persoanelor
vizate bazate pe relaţia acestora cu operatorul. Acest interes legitim ar putea exista, de exemplu, atunci când există o
relaţie relevantă şi adecvată între persoana vizată şi operator, cum ar fi cazul în care persoana vizată este un client al
operatorului sau se află în serviciul acestuia. În orice caz, existenţa unui interes legitim ar necesita o evaluare atentă,
care să stabilească inclusiv dacă o persoană vizată poate preconiza în mod rezonabil, în momentul şi în contextul
colectării datelor cu caracter personal, posibilitatea prelucrării în acest scop. Interesele şi drepturile fundamentale ale
persoanei vizate ar putea prevala în special în raport cu interesul operatorului de date atunci când datele cu caracter
personal sunt prelucrate în circumstanţe în care persoanele vizate nu preconizează în mod rezonabil o prelucrare
ulterioară. Întrucât legiuitorul trebuie să furnizeze temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de
către autorităţile publice, temeiul juridic respectiv nu ar trebui să se aplice prelucrării de către autorităţile publice în
îndeplinirea sarcinilor care le revin. Prelucrarea de date cu caracter personal strict necesară în scopul prevenirii fraudelor
constituie, de asemenea, un interes legitim al operatorului de date în cauză. Prelucrarea de date cu caracter personal
care are drept scop marketingul direct poate fi considerată ca fiind desfăşurată pentru un interes legitim.
(48) Operatorii care fac parte dintr-un grup de întreprinderi sau instituţii afiliate unui organism central pot avea un
interes legitim de a transmite date cu caracter personal în cadrul grupului de întreprinderi în scopuri administrative
interne, inclusiv în scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale clienţilor sau angajaţilor. Principiile generale ale
transferului de date cu caracter personal, în cadrul unui grup de întreprinderi, către o întreprindere situată într-o ţară
terţă rămân neschimbate.
(49) Prelucrarea datelor cu caracter personal în măsura strict necesară şi proporţională în scopul asigurării securităţii
reţelelor şi a informaţiilor, şi anume capacitatea unei reţele sau a unui sistem de informaţii de a face faţă, la un anumit
nivel de încredere, evenimentelor accidentale sau acţiunilor ilegale sau rău intenţionate care compromit disponibilitatea,
autenticitatea, integritatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal stocate sau transmise, precum şi
securitatea serviciilor conexe oferite de aceste reţele şi sisteme, sau accesibile prin intermediul acestora, de către
autorităţile publice, echipele de intervenţie în caz de urgenţă informatică, echipele de intervenţie în cazul producerii unor
incidente care afectează securitatea informatică, furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, precum şi de
către furnizorii de servicii şi tehnologii de securitate, constituie un interes legitim al operatorului de date în cauză.
Acesta ar putea include, de exemplu, prevenirea accesului neautorizat la reţelele de comunicaţii electronice şi a difuzării
de coduri dăunătoare şi oprirea atacurilor de "blocare a serviciului", precum şi prevenirea daunelor aduse
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calculatoarelor şi sistemelor de comunicaţii electronice.
(50) Prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât scopurile pentru care datele cu caracter personal au
fost iniţial colectate ar trebui să fie permisă doar atunci când prelucrarea este compatibilă cu scopurile respective
pentru care datele cu caracter personal au fost iniţial colectate. În acest caz nu este necesar un temei juridic separat
de cel pe baza căruia a fost permisă colectarea datelor cu caracter personal. În cazul în care prelucrarea este necesară
pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu
care este învestit operatorul, dreptul Uniunii sau dreptul intern poate stabili şi specifica sarcinile şi scopurile pentru care
prelucrarea ulterioară ar trebui considerată a fi compatibilă şi legală. Prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în
interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice ar trebui considerată ca reprezentând
operaţiuni de prelucrare legale compatibile. Temeiul juridic prevăzut în dreptul Uniunii sau în dreptul intern pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal poate constitui, de asemenea, un temei juridic pentru prelucrarea ulterioară.
Pentru a stabili dacă scopul prelucrării ulterioare este compatibil cu scopul pentru care au fost colectate iniţial datele cu
caracter personal, operatorul, după ce a îndeplinit toate cerinţele privind legalitatea prelucrării iniţiale, ar trebui să ţină
seama, printre altele, de orice legătură între respectivele scopuri şi scopurile prelucrării ulterioare preconizate, de
contextul în care au fost colectate datele cu caracter personal, în special de aşteptările rezonabile ale persoanelor
vizate, bazate pe relaţia lor cu operatorul, în ceea ce priveşte utilizarea ulterioară a datelor, de natura datelor cu
caracter personal, de consecinţele prelucrării ulterioare preconizate asupra persoanelor vizate, precum şi de existenţa
garanţiilor corespunzătoare atât în cadrul operaţiunilor de prelucrare iniţiale, cât şi în cadrul operaţiunilor de prelucrare
ulterioare preconizate.
În cazul în care persoana vizată şi-a dat consimţământul sau prelucrarea se bazează pe dreptul Uniunii sau pe dreptul
intern, care constituie o măsură necesară şi proporţională într-o societate democratică pentru a proteja, în special,
obiective importante de interes public general, operatorul ar trebui să aibă posibilitatea de a prelucra în continuare
datele cu caracter personal, indiferent de compatibilitatea scopurilor. În orice caz, aplicarea principiilor stabilite de
prezentul regulament şi, în special, informarea persoanei vizate cu privire la aceste alte scopuri şi la drepturile sale,
inclusiv dreptul la opoziţie, ar trebui să fie garantate. Indicarea unor posibile infracţiuni sau ameninţări la adresa
siguranţei publice de către operator şi transmiterea către o autoritate competentă a datelor cu caracter personal
relevante în cazuri individuale sau în mai multe cazuri legate de aceeaşi infracţiune sau de aceleaşi ameninţări la adresa
siguranţei publice ar trebui considerată ca fiind în interesul legitim urmărit de operator. Cu toate acestea, o astfel de
transmitere în interesul legitim al operatorului sau prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal ar trebui
interzisă în cazul în care prelucrarea nu este compatibilă cu o obligaţie legală, profesională sau cu o altă obligaţie de
păstrare a confidenţialităţii.
(51) Datele cu caracter personal care sunt, prin natura lor, deosebit de sensibile în ceea ce priveşte drepturile şi
libertăţile fundamentale necesită o protecţie specifică, deoarece contextul prelucrării acestora ar putea genera riscuri
considerabile la adresa drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Aceste date cu caracter personal ar trebui să includă
datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, utilizarea termenului "origine rasială" în prezentul
regulament neimplicând o acceptare de către Uniune a teoriilor care urmăresc să stabilească existenţa unor rase
umane separate. Prelucrarea fotografiilor nu ar trebui să fie considerată în mod sistematic ca fiind o prelucrare de
categorii speciale de date cu caracter personal, întrucât fotografiile intră sub incidenţa definiţiei datelor biometrice doar
în cazurile în care sunt prelucrate prin mijloace tehnice specifice care permit identificarea unică sau autentificarea unei
persoane fizice. Asemenea date cu caracter personal nu ar trebui prelucrate, cu excepţia cazului în care prelucrarea
este permisă în cazuri specifice prevăzute de prezentul regulament, ţinând seama de faptul că dreptul statelor membre
poate prevedea dispoziţii specifice cu privire la protecţia datelor în scopul adaptării aplicării normelor din prezentul
regulament în vederea respectării unei obligaţii legale sau a îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public sau
care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul. Pe lângă cerinţele specifice pentru o
astfel de prelucrare, ar trebui să se aplice principiile generale şi alte norme prevăzute de prezentul regulament, în
special în ceea ce priveşte condiţiile pentru prelucrarea legală. Ar trebui prevăzute în mod explicit derogări de la
interdicţia generală de prelucrare a acestor categorii speciale de date cu caracter personal, printre altele atunci când
persoana vizată îşi dă consimţământul explicit sau în ceea ce priveşte nevoile specifice în special atunci când
prelucrarea este efectuată în cadrul unor activităţi legitime de către anumite asociaţii sau fundaţii al căror scop este de
a permite exercitarea libertăţilor fundamentale.
(52) Derogarea de la interdicţia privind prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal ar trebui să fie
permisă, de asemenea, în cazul în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede acest lucru şi ar trebui să facă obiectul
unor garanţii adecvate, astfel încât să fie protejate datele cu caracter personal şi alte drepturi fundamentale, atunci
când acest lucru se justifică din motive de interes public, în special în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în
domeniul legislaţiei privind ocuparea forţei de muncă, protecţia socială, inclusiv pensiile, precum şi în scopuri de
securitate, supraveghere şi alertă în materie de sănătate, pentru prevenirea sau controlul bolilor transmisibile şi a altor
ameninţări grave la adresa sănătăţii. Această derogare poate fi acordată în scopuri medicale, inclusiv sănătatea publică
şi gestionarea serviciilor de asistenţă medicală, în special în vederea asigurării calităţii şi eficienţei din punctul de vedere
al costurilor ale procedurilor utilizate pentru soluţionarea cererilor de prestaţii şi servicii în cadrul sistemului de asigurări
de sănătate, sau în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri
statistice. De asemenea, prelucrarea unor asemenea date cu caracter personal ar trebui permisă, printr-o derogare,
atunci când este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie, indiferent dacă are loc în
cadrul unei proceduri în faţa unei instanţe sau în cadrul unei proceduri administrative sau a unei proceduri extrajudiciare.
(53) Categoriile speciale de date cu caracter personal care necesită un nivel mai ridicat de protecţie ar trebui prelucrate
doar în scopuri legate de sănătate atunci când este necesar pentru realizarea acestor scopuri în beneficiul persoanelor
fizice şi al societăţii în general, în special în contextul gestionării serviciilor şi sistemelor de sănătate sau de asistenţă
socială, inclusiv prelucrarea acestor date de către autorităţile de management şi de către autorităţile centrale naţionale
din domeniul sănătăţii în scopul controlului calităţii, furnizării de informaţii de gestiune şi al supravegherii generale a
sistemului de sănătate sau de asistenţă socială la nivel naţional şi local, precum şi în contextul asigurării continuităţii
asistenţei medicale sau sociale şi a asistenţei medicale transfrontaliere ori în scopuri de securitate, supraveghere şi
alertă în materie de sănătate ori în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori
în scopuri statistice în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care trebuie să urmărească un obiectiv de interes
public, precum şi în cazul studiilor realizate în interes public în domeniul sănătăţii publice. Prin urmare, prezentul
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regulament ar trebui să prevadă condiţii armonizate pentru prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter
personal privind sănătatea, în ceea ce priveşte nevoile specifice, în special atunci când prelucrarea acestor date este
efectuată în anumite scopuri legate de sănătate de către persoane care fac obiectul unei obligaţii legale de a păstra
secretul profesional. Dreptul Uniunii sau dreptul intern ar trebui să prevadă măsuri specifice şi adecvate pentru a proteja
drepturile fundamentale şi datele cu caracter personal ale persoanelor fizice. Statele membre ar trebui să aibă
posibilitatea de a menţine sau de a introduce condiţii suplimentare, inclusiv restricţii, în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor genetice, a datelor biometrice sau a datelor privind sănătatea. Totuşi, acest lucru nu ar trebui să împiedice
libera circulaţie a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii atunci când aceste condiţii se aplică prelucrării
transfrontaliere a unor astfel de date.
(54) Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal poate fi necesară din motive de interes public în
domeniile sănătăţii publice, fără consimţământul persoanei vizate. O astfel de prelucrare ar trebui condiţionată de
măsuri adecvate şi specifice destinate să protejeze drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. În acest context,
conceptul de "sănătate publică" ar trebui interpretat astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului (1 ), şi anume toate elementele referitoare la sănătate şi anume starea de
sănătate, inclusiv morbiditatea sau handicapul, factorii determinanţi care au efect asupra stării de sănătate, necesităţile
în domeniul asistenţei medicale, resursele alocate asistenţei medicale, furnizarea asistenţei medicale şi asigurarea
accesului universal la aceasta, precum şi cheltuielile şi sursele de finanţare în domeniul sănătăţii şi cauzele mortalităţii.
Această prelucrare a datelor privind sănătatea din motive de interes public nu ar trebui să ducă la prelucrarea acestor
date în alte scopuri de către părţi terţe, cum ar fi angajatorii sau societăţile de asigurări şi băncile.
(1 )Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (JO L 354,
31.12.2008, p. 70).
(55) În plus, prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile publice în vederea realizării obiectivelor
prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public, ale asociaţiilor religioase recunoscute oficial se
efectuează din motive de interes public.
(56) În cazul în care, în cadrul activităţilor electorale, funcţionarea sistemului democratic necesită, într-un stat
membru, ca partidele politice să colecteze date cu caracter personal privind opiniile politice ale persoanelor, prelucrarea
unor astfel de date poate fi permisă din motive de interes public, cu condiţia să se prevadă garanţiile corespunzătoare.
(57) Dacă datele cu caracter personal prelucrate de un operator nu îi permit acestuia să identifice o persoană fizică,
operatorul de date nu ar trebui să aibă obligaţia de a obţine informaţii suplimentare în vederea identificării persoanei
vizate, cu unicul scop de a respecta oricare dintre dispoziţiile prezentului regulament. Cu toate acestea, operatorul nu
ar trebui să refuze să preia informaţiile suplimentare furnizate de persoana vizată cu scopul de a sprijini exercitarea
drepturilor acesteia. Identificarea ar trebui să includă identificarea digitală a unei persoane vizate, de exemplu prin
mecanisme de autentificare precum aceleaşi acreditări utilizate de către persoana vizată pentru a accesa serviciile
online oferite de operatorul de date.
(58) Principiul transparenţei prevede că orice informaţii care se adresează publicului sau persoanei vizate să fie
concise, uşor accesibile şi uşor de înţeles şi să se utilizeze un limbaj simplu şi clar, precum şi vizualizare acolo unde este
cazul. Aceste informaţii ar putea fi furnizate în format electronic, de exemplu atunci când sunt adresate publicului, prin
intermediul unui site. Acest lucru este important în special în situaţii în care datorită multitudinii actorilor şi a
complexităţii, din punct de vedere tehnologic, a practicii, este dificil ca persoana vizată să ştie şi să înţeleagă dacă
datele cu caracter personal care o privesc sunt colectate, de către cine şi în ce scop, cum este cazul publicităţii online.
Întrucât copii necesită o protecţie specifică, orice informaţii şi orice comunicare, în cazul în care prelucrarea vizează un
copil, ar trebui să fie exprimate într-un limbaj simplu şi clar, astfel încât copilul să îl poată înţelege cu uşurinţă.
(59) Ar trebui să fie prevăzute modalităţi de facilitare a exercitării de către persoana vizată a drepturilor care îi sunt
conferite prin prezentul regulament, inclusiv mecanismele prin care aceasta poate solicita şi, dacă este cazul, obţine, în
mod gratuit, în special, acces la datele cu caracter personal, precum şi rectificarea sau ştergerea acestora, şi
exercitarea dreptului la opoziţie. Operatorul ar trebui să ofere, de asemenea, modalităţi de introducere a cererilor pe
cale electronică, mai ales în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace electronice.
Operatorul ar trebui să aibă obligaţia de a răspunde cererilor persoanelor vizate fără întârzieri nejustificate şi cel târziu
în termen de o lună şi, în cazul în care nu intenţionează să se conformeze respectivele cereri, să motiveze acest refuz.
(60) Conform principiilor prelucrării echitabile şi transparente, persoana vizată este informată cu privire la existenţa
unei operaţiuni de prelucrare şi la scopurile acesteia. Operatorul ar trebui să furnizeze persoanei vizate orice informaţii
suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă, ţinând seama de circumstanţele
specifice şi de contextul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal. În plus, persoana vizată ar trebui informată
cu privire la crearea de profiluri, precum şi la consecinţele acesteia. Atunci când datele cu caracter personal sunt
colectate de la persoana vizată, aceasta ar trebui informată, de asemenea, dacă are obligaţia de a furniza datele cu
caracter personal şi care sunt consecinţele în cazul unui refuz. Aceste informaţii pot fi furnizate în combinaţie cu
pictograme standardizate pentru a oferi într-un mod uşor vizibil, inteligibil şi clar lizibil o imagine de ansamblu
semnificativă asupra prelucrării avute în vedere. În cazul în care pictogramele sunt prezentate în format electronic,
acestea ar trebui să poată fi citite automat.
(61) Informaţiile în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată ar trebui
furnizate acesteia la momentul colectării de la persoana vizată sau, în cazul în care datele cu caracter personal sunt
obţinute din altă sursă, într-o perioadă rezonabilă, în funcţie de circumstanţele cazului. În cazul în care datele cu
caracter personal pot fi divulgate în mod legitim unui alt destinatar, persoana vizată ar trebui informată atunci când
datele cu caracter personal sunt divulgate pentru prima dată destinatarului. În cazul în care operatorul intenţionează să
prelucreze datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul ar
trebui să furnizeze persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar
respectiv şi alte informaţii necesare. În cazul în care originea datelor cu caracter personal nu a putut fi comunicată
persoanei vizate din cauză că au fost utilizate surse diverse, informaţiile generale ar trebui furnizate.
(62) Cu toate acestea, nu este necesară impunerea obligaţiei de a furniza informaţii în cazul în care persoana vizată
deţine deja informaţiile, în cazul în care înregistrarea sau divulgarea datelor cu caracter personal este prevăzută în mod
expres de lege sau în cazul în care informarea persoanei vizate se dovedeşte imposibilă sau ar implica eforturi
disproporţionate. Acesta din urmă ar putea fi cazul în special atunci când prelucrarea se efectuează în scopuri de
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arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice. În această privinţă, ar
trebui luate în considerare numărul persoanelor vizate, vechimea datelor şi orice garanţii adecvate adoptate.
(63) O persoană vizată ar trebui să aibă drept de acces la datele cu caracter personal colectate care o privesc şi ar
trebui să îşi exercite acest drept cu uşurinţă şi la intervale de timp rezonabile, pentru a fi informată cu privire la
prelucrare şi pentru a verifica legalitatea acesteia. Acest lucru include dreptul persoanelor vizate de a avea acces la
datele lor privind sănătatea, de exemplu datele din registrele lor medicale conţinând informaţii precum diagnostice,
rezultate ale examinărilor, evaluări ale medicilor curanţi şi orice tratament sau intervenţie efectuată. Orice persoană
vizată ar trebui, prin urmare, să aibă dreptul de a cunoaşte şi de a i se comunica în special scopurile în care sunt
prelucrate datele, dacă este posibil perioada pentru care se prelucrează datele cu caracter personal, destinatarii datelor
cu caracter personal, logica de prelucrare automată a datelor cu caracter personal şi, cel puţin în cazul în care se
bazează pe crearea de profiluri, consecinţele unei astfel de prelucrări. Dacă acest lucru este posibil, operatorul de date
ar trebui să poată furniza acces de la distanţă la un sistem sigur, care să ofere persoanei vizate acces direct la datele
sale cu caracter personal. Acest drept nu ar trebui să aducă atingere drepturilor sau libertăţilor altora, inclusiv secretului
comercial sau proprietăţii intelectuale şi, în special, drepturilor de autor care asigură protecţia programelor software. Cu
toate acestea, consideraţiile de mai sus nu ar trebui să aibă drept rezultat refuzul de a furniza toate informaţiile
persoanei vizate. Atunci când operatorul prelucrează un volum mare de informaţii privind persoana vizată, operatorul
ar trebui să poată solicita ca, înainte de a îi fi furnizate informaţiile, persoana vizată să precizeze informaţiile sau
activităţile de prelucrare la care se referă cererea sa.
(64) Operatorul ar trebui să ia toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea unei persoane vizate care solicită
acces la date, în special în contextul serviciilor online şi al identificatorilor online. Un operator nu ar trebui să reţină
datele cu caracter personal în scopul exclusiv de a fi în măsură să reacţioneze la cereri potenţiale.
(65) O persoană vizată ar trebui să aibă dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal care o privesc şi "dreptul de
a fi uitată", în cazul în care păstrarea acestor date încalcă prezentul regulament sau dreptul Uniunii sau dreptul intern
sub incidenţa căruia intră operatorul. În special, persoanele vizate ar trebui să aibă dreptul ca datele lor cu caracter
personal să fie şterse şi să nu mai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare
pentru scopurile în care sunt colectate sau sunt prelucrate, în cazul în care persoanele vizate şi-au retras
consimţământul pentru prelucrare sau în cazul în care acestea se opun prelucrării datelor cu caracter personal care le
privesc sau în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora nu este conformă cu prezentul
regulament. Acest drept este relevant în special în cazul în care persoana vizată şi-a dat consimţământul când era copil
şi nu cunoştea pe deplin riscurile pe care le implică prelucrarea, iar ulterior doreşte să elimine astfel de date cu caracter
personal, în special de pe internet. Persoana vizată ar trebui să aibă posibilitatea de a-şi exercita acest drept în pofida
faptului că nu mai este copil. Cu toate acestea, păstrarea în continuare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie
legală în cazul în care este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare şi de informare, pentru
respectarea unei obligaţii legale, pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din
exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul, din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice,
în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
(66) Pentru a se consolida "dreptul de a fi uitat" în mediul online, dreptul de ştergere ar trebui să fie extins astfel încât
un operator care a făcut publice date cu caracter personal ar trebui să aibă obligaţia de a informa operatorii care
prelucrează respectivele date cu caracter personal să şteargă orice linkuri către datele respective sau copii sau
reproduceri ale acestora. În acest scop, operatorul în cauză ar trebui să ia măsuri rezonabile, ţinând seama de
tehnologia disponibilă şi de mijloacele aflate la dispoziţia lui, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care
prelucrează datele cu caracter personal în ceea ce priveşte cererea persoanei vizate.
(67) Metodele de restricţionare a prelucrării de date cu caracter personal ar putea include, printre altele, mutarea
temporară a datelor cu caracter personal selectate într-un alt sistem de prelucrare, sau anularea accesului utilizatorilor
la datele selectate sau înlăturarea temporară a datelor publicate de pe un site. În ceea ce priveşte sistemele
automatizate de evidenţă a datelor, restricţionarea prelucrării ar trebui, în principiu, asigurată prin mijloace tehnice în
aşa fel încât datele cu caracter personal să nu facă obiectul unor operaţiuni de prelucrare ulterioară şi să nu mai poată fi
schimbate. Faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal este restricţionată ar trebui indicat în mod clar în sistem.
(68) Pentru a spori suplimentar controlul asupra propriilor date, persoana vizată ar trebui, în cazul în care datele cu
caracter personal sunt prelucrate prin mijloace automate, să poată primi datele cu caracter personal care o privesc şi
pe care le-a furnizat unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat şi interoperabil
şi să le poată transmite unui alt operator. Operatorii de date ar trebui să fie încurajaţi să dezvolte formate
interoperabile care să permită portabilitatea datelor. Acest drept ar trebui să se aplice în cazul în care persoana vizată a
furnizat datele cu caracter personal pe baza propriului consimţământ sau în cazul în care prelucrarea datelor este
necesară pentru executarea unui contract. Acest drept nu ar trebui să se aplice în cazul în care prelucrarea se bazează
pe un alt temei juridic decât consimţământul sau contractul. Prin însăşi natura sa, acest drept nu ar trebui exercitat
împotriva operatorilor care prelucrează date cu caracter personal în cadrul exercitării funcţiilor lor publice. Acesta nu ar
trebui să se aplice în special în cazul în care prelucrarea de date cu caracter personal este necesară în vederea
respectării unei obligaţii legale căreia îi este supus operatorul sau în cazul îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui
interes public sau care rezultă din exercitarea unei autorităţi publice cu care este învestit operatorul. Dreptul persoanei
vizate de a transmite sau de a primi date cu caracter personal care o privesc nu ar trebui să creeze pentru operatori
obligaţia de a adopta sau de a menţine sisteme de prelucrare care să fie compatibile din punct de vedere tehnic. În
cazul în care, într-un anumit set de date cu caracter personal, sunt implicate mai multe persoane vizate, dreptul de a
primi datele cu caracter personal nu ar trebui să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor altor persoane vizate, în
conformitate cu prezentul regulament. De asemenea, acest drept nu ar trebui să aducă atingere dreptului persoanei
vizate de a obţine ştergerea datelor cu caracter personal şi limitărilor dreptului respectiv, astfel cum sunt prevăzute în
prezentul regulament, şi nu ar trebui, în special, să implice ştergerea acelor date cu caracter personal referitoare la
persoana vizată care au fost furnizate de către aceasta în vederea executării unui contract, în măsura în care şi atât
timp cât datele respective sunt necesare pentru executarea contractului. Persoana vizată ar trebui să aibă dreptul ca
datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de
vedere tehnic.
(69) În cazurile în care datele cu caracter personal ar putea fi prelucrate în mod legal deoarece prelucrarea este
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necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii
publice cu care este învestit operatorul sau pe baza intereselor legitime ale unui operator sau ale unei părţi terţe, o
persoană vizată ar trebui să aibă totuşi dreptul de a se opune prelucrării oricăror date cu caracter personal care se
referă la situaţia sa particulară. Ar trebui să revină operatorului sarcina de a demonstra că interesele sale legitime şi
imperioase prevalează asupra intereselor sau a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei vizate.
(70) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată ar
trebui să aibă dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri în măsura în care aceasta are
legătură cu marketingul direct, indiferent dacă prelucrarea în cauză este cea iniţială sau una ulterioară, în orice moment
şi în mod gratuit. Acest drept ar trebui adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi prezentat în mod clar şi
separat de orice alte informaţii.
(71) Persoana vizată ar trebui să aibă dreptul de a nu face obiectul unei decizii, care poate include o măsură, care
evaluează aspecte personale referitoare la persoana vizată, care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată şi care
produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cum
ar fi refuzul automat al unei cereri de credit online sau practicile de recrutare pe cale electronică, fără intervenţie
umană. O astfel de prelucrare include "crearea de profiluri", care constă în orice formă de prelucrare automată a
datelor cu caracter personal prin evaluarea aspectelor personale referitoare la o persoană fizică, în special în vederea
analizării sau preconizării anumitor aspecte privind randamentul la locul de muncă al persoanei vizate, situaţia
economică, starea de sănătate, preferinţele sau interesele personale, fiabilitatea sau comportamentul, locaţia sau
deplasările, atunci când aceasta produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar
într-o măsură semnificativă. Cu toate acestea, luarea de decizii pe baza unei astfel de prelucrări, inclusiv crearea de
profiluri, ar trebui permisă în cazul în care este autorizată în mod expres în dreptul Uniunii sau în dreptul intern care se
aplică operatorului, inclusiv în scopul monitorizării şi prevenirii fraudei şi a evaziunii fiscale, desfăşurate în conformitate
cu reglementările, standardele şi recomandările instituţiilor Uniunii sau ale organismelor naţionale de supraveghere, şi în
scopul asigurării securităţii şi fiabilităţii unui serviciu oferit de operator sau în cazul în care este necesară pentru
încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator sau în cazul în care persoana vizată şi-a
dat în mod explicit consimţământul. În orice caz, o astfel de prelucrare ar trebui să facă obiectul unor garanţii
corespunzătoare, care ar trebui să includă o informare specifică a persoanei vizate şi dreptul acesteia de a obţine
intervenţie umană, de a-şi exprima punctul de vedere, de a primi o explicaţie privind decizia luată în urma unei astfel de
evaluări, precum şi dreptul de a contesta decizia. O astfel de măsură nu ar trebui să se refere la un copil.
Pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoana vizată, având în vedere
circumstanţele specifice şi contextul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, operatorul ar trebui să utilizeze
proceduri matematice sau statistice adecvate pentru crearea de profiluri, să implementeze măsuri tehnice şi
organizatorice adecvate pentru a asigura în special faptul că factorii care duc la inexactităţi ale datelor cu caracter
personal sunt corectaţi şi că riscul de erori este redus la minimum, precum şi să securizeze datele cu caracter personal
într-un mod care să ţină seama de pericolele potenţiale la adresa intereselor şi drepturilor persoanei vizate şi să
prevină, printre altele, efectele discriminatorii împotriva persoanelor pe motiv de rasă sau origine etnică, opinii politice,
religie sau convingeri, apartenenţă sindicală, caracteristici genetice, stare de sănătate sau orientare sexuală sau
prelucrări care să ducă la măsuri care să aibă astfel de efecte. Procesul decizional automatizat şi crearea de profiluri pe
baza unor categorii speciale de date cu caracter personal ar trebui permise numai în condiţii specifice.
(la data 23-mai-2018 alin. (71) rectificat de punctul 1. din Rectificare din 23-mai-2018 )

(72) Crearea de profiluri este supusă normelor prezentului regulament care reglementează prelucrarea datelor cu
caracter personal, precum temeiurile juridice ale prelucrării sau principiile de protecţie a datelor. Comitetul european
pentru protecţia datelor instituit prin prezentul regulament ("comitetul") ar trebui să poată emite orientări în acest
context.
(73) Dreptul Uniunii sau dreptul intern poate impune restricţii în privinţa unor principii specifice, în privinţa dreptului de
informare, a dreptului de acces la datele cu caracter personal şi de rectificare sau ştergere a acestora, în privinţa
dreptului la portabilitatea datelor, a dreptului la opoziţie, a deciziilor bazate pe crearea de profiluri, precum şi în privinţa
comunicării unei încălcări a securităţii datelor cu caracter personal persoanei vizate şi a anumitor obligaţii conexe ale
operatorilor, în măsura în care acest lucru este necesar şi proporţional într-o societate democratică pentru a se
garanta siguranţa publică, inclusiv protecţia vieţii oamenilor, în special ca răspuns la dezastre naturale sau provocate de
om, prevenirea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor sau executarea pedepselor, inclusiv protejarea
împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice sau împotriva încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate şi
prevenirea acestora, alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în special
un interes economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, menţinerea de registre publice din
motive de interes public general, prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal arhivate pentru a transmite
informaţii specifice legate de comportamentul politic în perioada regimurilor fostelor state totalitare, protecţia persoanei
vizate sau a drepturilor şi libertăţilor unor terţi, inclusiv protecţia socială, sănătatea publică şi scopurile umanitare.
Aceste restricţii ar trebui să fie conforme cu cerinţele prevăzute de cartă şi de Convenţia europeană pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
(74) Ar trebui să se stabilească responsabilitatea şi răspunderea operatorului pentru orice prelucrare a datelor cu
caracter personal efectuată de către acesta sau în numele său. În special, operatorul ar trebui să fie obligat să
implementeze măsuri adecvate şi eficace şi să fie în măsură să demonstreze conformitatea activităţilor de prelucrare
cu prezentul regulament, inclusiv eficacitatea măsurilor. Aceste măsuri ar trebui să ţină seama de natura, domeniul de
aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi de riscul pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice.
(75) Riscul pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, prezentând grade diferite de probabilitate de materializare
şi de gravitate, poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natură
fizică, materială sau morală, în special în cazurile în care: prelucrarea poate conduce la discriminare, furt sau fraudă a
identităţii, pierdere financiară, compromiterea reputaţiei, pierderea confidenţialităţii datelor cu caracter personal
protejate prin secret profesional, inversarea neautorizată a pseudonimizării sau la orice alt dezavantaj semnificativ de
natură economică sau socială; persoanele vizate ar putea fi private de drepturile şi libertăţile lor sau împiedicate să-şi
exercite controlul asupra datelor lor cu caracter personal; datele cu caracter personal prelucrate sunt date care
dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, religia sau convingerile filozofice, apartenenţa sindicală; sunt
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prelucrate date genetice, date privind sănătatea sau date privind viaţa sexuală sau privind condamnările penale şi
infracţiunile sau măsurile de securitate conexe; sunt evaluate aspecte de natură personală, în special analizarea sau
previzionarea unor aspecte privind randamentul la locul de muncă, situaţia economică, starea de sănătate, preferinţele
sau interesele personale, fiabilitatea sau comportamentul, locaţia sau deplasările, în scopul de a se crea sau de a se
utiliza profiluri personale; sunt prelucrate date cu caracter personal ale unor persoane vulnerabile, în special ale unor
copii; sau prelucrarea implică un volum mare de date cu caracter personal şi afectează un număr larg de persoane
vizate.
(76) Probabilitatea de a se materializa şi gravitatea riscului pentru drepturile şi libertăţile persoanei vizate ar trebui să
fie determinate în funcţie de natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării datelor cu caracter personal.
Riscul ar trebui apreciat pe baza unei evaluări obiective prin care se stabileşte dacă operaţiunile de prelucrare a datelor
prezintă un risc sau un risc ridicat.
(77) Orientări pentru implementarea unor măsuri adecvate şi pentru demonstrarea conformităţii de către operator sau
persoana împuternicită de operator, mai ales în ceea ce priveşte identificarea riscului legat de prelucrare, evaluarea
acestuia din punctul de vedere al originii, naturii, probabilităţii de a se materializa şi al gravităţii, precum şi identificarea
bunelor practici pentru atenuarea riscului ar putea fi oferite în special prin coduri de conduită aprobate, certificări
aprobate, orientări ale comitetului sau prin indicaţii furnizate de un responsabil cu protecţia datelor. Comitetul poate, de
asemenea, să emită orientări cu privire la operaţiunile de prelucrare care sunt considerate puţin susceptibile de a
genera un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice şi să indice măsurile care se pot dovedi suficiente
în asemenea cazuri pentru a aborda un astfel de risc.
(78) Protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
necesită adoptarea de măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare pentru a se asigura îndeplinirea cerinţelor din
prezentul regulament. Pentru a fi în măsură să demonstreze conformitatea cu prezentul regulament, operatorul ar
trebui să adopte politici interne şi să pună în aplicare măsuri care să respecte în special principiul protecţiei datelor
începând cu momentul conceperii şi cel al protecţiei implicite a datelor. Astfel de măsuri ar putea consta, printre altele,
în reducerea la minimum a prelucrării datelor cu caracter personal, pseudonimizarea acestor date cât mai curând
posibil, transparenţa în ceea ce priveşte funcţiile şi prelucrarea datelor cu caracter personal, abilitarea persoanei vizate
să monitorizeze prelucrarea datelor, abilitarea operatorului să creeze elemente de siguranţă şi să le îmbunătăţească.
Atunci când elaborează, proiectează, selectează şi utilizează aplicaţii, servicii şi produse care se bazează pe prelucrarea
datelor cu caracter personal sau care prelucrează date cu caracter personal pentru a-şi îndeplini rolul, producătorii
acestor produse şi furnizorii acestor servicii şi aplicaţii ar trebui să fie încurajaţi să aibă în vedere dreptul la protecţia
datelor la momentul elaborării şi proiectării unor astfel de produse, servicii şi aplicaţii şi, ţinând cont de stadiul actual al
dezvoltării, să se asigure că operatorii şi persoanele împuternicite de operatori sunt în măsură să îşi îndeplinească
obligaţiile referitoare la protecţia datelor. Principiul protecţiei datelor începând cu momentul conceperii şi cel al protecţiei
implicite a datelor ar trebui să fie luate în considerare şi în contextul licitaţiilor publice.
(79) Protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate, precum şi responsabilitatea şi răspunderea operatorilor şi a
persoanelor împuternicite de operator, inclusiv în ceea ce priveşte monitorizarea de către autorităţile de supraveghere
şi măsurile adoptate de acestea, necesită o atribuire clară a responsabilităţilor în temeiul prezentului regulament,
inclusiv în cazul în care un operator stabileşte scopurile şi mijloacele prelucrării împreună cu alţi operatori sau în cazul în
care o operaţiune de prelucrare este efectuată în numele unui operator.
(80) Atunci când un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilită în Uniune prelucrează
date cu caracter personal ale unor persoane vizate care se află pe teritoriul Uniunii, iar activităţile sale de prelucrare au
legătură cu oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent dacă se solicită sau nu
efectuarea unei plăţi de către persoana vizată, sau cu monitorizarea comportamentului unor persoane vizate dacă
acesta se manifestă în cadrul Uniunii, operatorul sau persoana împuternicită de operator ar trebui să desemneze un
reprezentant, cu excepţia cazului în care prelucrarea are caracter ocazional, nu include prelucrarea pe scară largă a
unor categorii speciale de date cu caracter personal şi nici prelucrarea de date referitoare la condamnări penale şi la
infracţiuni, şi este puţin susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, având în vedere
natura, contextul, domeniul de aplicare şi scopurile prelucrării, precum şi a cazului în care operatorul este o autoritate
publică sau un organism public. Reprezentantul ar trebui să acţioneze în numele operatorului sau al persoanei
împuternicite de operator, putând fi contactat de orice autoritate de supraveghere. Reprezentantul ar trebui desemnat
în mod explicit, printr-un mandat scris al operatorului sau al persoanei împuternicite de operator, să acţioneze în
numele acestuia (acesteia) în ceea ce priveşte obligaţiile lor în temeiul prezentului regulament. Desemnarea unui astfel
de reprezentant nu aduce atingere responsabilităţii sau răspunderii operatorului sau a persoanei împuternicite de
operator în temeiul prezentului regulament. Un astfel de reprezentant ar trebui să îşi îndeplinească sarcinile în
conformitate cu mandatul primit de la operator sau de la persoana împuternicită de operator, inclusiv să coopereze cu
autorităţile de supraveghere competente în ceea ce priveşte orice acţiune întreprinsă pentru a asigura respectarea
prezentului regulament. Reprezentantul desemnat ar trebui să fie supus unor proceduri de asigurare a respectării legii în
cazul nerespectării prezentului regulament de către operator sau de către persoana împuternicită de operator.
(81) Pentru a asigura respectarea cerinţelor impuse de prezentul regulament în ceea ce priveşte prelucrarea care
trebuie efectuată în numele operatorului de către persoana împuternicită de operator, atunci când atribuie activităţi de
prelucrare unei persoane împuternicite de operator, acesta din urmă ar trebui să utilizeze numai persoane împuternicite
care oferă garanţii suficiente, în special în ceea ce priveşte cunoştinţele de specialitate, fiabilitatea şi resursele, pentru a
implementa măsuri tehnice şi organizatorice care îndeplinesc cerinţele impuse de prezentul regulament, inclusiv pentru
securitatea prelucrării. Aderarea de către persoana împuternicită de operator la un cod de conduită aprobat sau la un
mecanism de certificare aprobat poate fi utilizată drept element care să demonstreze respectarea obligaţiilor de către
operator. Efectuarea prelucrării de către o persoană împuternicită de un operator ar trebui să fie reglementată printr-un
contract sau un alt tip de act juridic, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care creează obligaţii pentru
persoana împuternicită de operator în raport cu operatorul şi care stabileşte obiectul şi durata prelucrării, natura şi
scopurile prelucrării, tipul de date cu caracter personal şi categoriile de persoane vizate, şi ar trebui să ţină seama de
sarcinile şi responsabilităţile specifice ale persoanei împuternicite de operator în contextul prelucrării care trebuie
efectuată, precum şi de riscul pentru drepturile şi libertăţile persoanei vizate. Operatorul şi persoana împuternicită de
operator pot alege să utilizeze un contract individual sau clauze contractuale standard care sunt adoptate fie direct de
Comisie, fie de o autoritate de supraveghere în conformitate cu mecanismul de asigurare a coerenţei şi apoi adoptate
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de Comisie. După finalizarea prelucrării în numele operatorului, persoana împuternicită de operator ar trebui să
returneze sau să şteargă, în funcţie de opţiunea operatorului, datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care
există o cerinţă de stocare a datelor cu caracter personal în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care instituie
obligaţii pentru persoana împuternicită de operator.
(82) În vederea demonstrării conformităţii cu prezentul regulament, operatorul sau persoana împuternicită de
operator ar trebui să păstreze evidenţe ale activităţilor de prelucrare aflate în responsabilitatea sa. Fiecare operator şi
fiecare persoană împuternicită de operator ar trebui să aibă obligaţia de a coopera cu autoritatea de supraveghere şi
de a pune la dispoziţia acesteia, la cerere, aceste evidenţe, pentru a putea fi utilizate în scopul monitorizării
operaţiunilor de prelucrare respective.
(83) În vederea menţinerii securităţii şi a prevenirii prelucrărilor care încalcă prezentul regulament, operatorul sau
persoana împuternicită de operator ar trebui să evalueze riscurile inerente prelucrării şi să implementeze măsuri pentru
atenuarea acestor riscuri, cum ar fi criptarea. Măsurile respective ar trebui să asigure un nivel corespunzător de
securitate, inclusiv confidenţialitatea, luând în considerare stadiul actual al dezvoltării şi costurile implementării în raport
cu riscurile şi cu natura datelor cu caracter personal a căror protecţie trebuie asigurată. La evaluarea riscului pentru
securitatea datelor cu caracter personal, ar trebui să se acorde atenţie riscurilor pe care le prezintă prelucrarea datelor,
cum ar fi distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter
personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, în mod accidental sau ilegal, care pot duce în special la prejudicii
fizice, materiale sau morale.
(84) Pentru a favoriza respectarea dispoziţiilor prezentului regulament în cazurile în care operaţiunile de prelucrare sunt
susceptibile să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul ar trebui să fie
responsabil de efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecţiei datelor, care să estimeze, în special, originea,
natura, specificitatea şi gravitatea acestui risc. Rezultatul evaluării ar trebui luat în considerare la stabilirea măsurilor
adecvate care trebuie luate pentru a demonstra că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă prezentul
regulament. În cazul în care o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor arată că operaţiunile de prelucrare implică
un risc ridicat, pe care operatorul nu îl poate atenua prin măsuri adecvate sub aspectul tehnologiei disponibile şi al
costurilor implementării, ar trebui să aibă loc o consultare a autorităţii de supraveghere înainte de prelucrare.
(85) Dacă nu este soluţionată la timp şi într-un mod adecvat, o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal
poate conduce la prejudicii fizice, materiale sau morale aduse persoanelor fizice, cum ar fi pierderea controlului asupra
datelor lor cu caracter personal sau limitarea drepturilor lor, discriminare, furt sau fraudă de identitate, pierdere
financiară, inversarea neautorizată a pseudonimizării, compromiterea reputaţiei, pierderea confidenţialităţii datelor cu
caracter personal protejate prin secret profesional sau orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau
socială adus persoanei fizice în cauză. Prin urmare, de îndată ce a luat cunoştinţă de producerea unei încălcări a
securităţii datelor cu caracter personal, operatorul ar trebui să notifice această încălcare autorităţii de supraveghere,
fără întârziere nejustificată şi, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore după ce a luat la cunoştinţă de existenţa acesteia,
cu excepţia cazului în care operatorul este în măsură să demonstreze, în conformitate cu principiul responsabilităţii, că
încălcarea securităţii datelor cu caracter personal nu este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile
persoanelor fizice. Atunci când notificarea nu se poate realiza în termen de 72 de ore, aceasta ar trebui să cuprindă
motivele întârzierii, iar informaţiile pot fi furnizate treptat, fără altă întârziere.
(86) Operatorul ar trebui să comunice persoanei vizate o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, fără
întârzieri nejustificate, atunci când încălcarea este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile
persoanei fizice, pentru a-i permite să ia măsurile de precauţie necesare. Comunicarea ar trebui să descrie natura
încălcării securităţii datelor cu caracter personal şi să cuprindă recomandări pentru persoana fizică în cauză în scopul
atenuării eventualelor efecte negative. Comunicările către persoanele vizate ar trebui efectuate în cel mai scurt timp
posibil în mod rezonabil şi în strânsă cooperare cu autoritatea de supraveghere, respectându-se orientările furnizate de
aceasta sau de alte autorităţi competente, cum ar fi autorităţile de aplicare a legii. De exemplu, necesitatea de a
atenua un risc imediat de producere a unui prejudiciu ar presupune comunicarea cu promptitudine către persoanele
vizate, în timp ce necesitatea de a implementa măsuri corespunzătoare împotriva încălcării în continuare a securităţii
datelor cu caracter personal sau împotriva unor încălcări similare ale securităţii datelor cu caracter personal ar putea
justifica un termen mai îndelungat pentru comunicare.
(87) Ar trebui să se stabilească dacă au fost implementate toate măsurile tehnologice de protecţie şi organizatorice
corespunzătoare în scopul de a se stabili imediat dacă s-a produs o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal
şi de a se informa cu promptitudine autoritatea de supraveghere şi persoana vizată. Faptul că notificarea a fost
efectuată fără întârziere nejustificată ar trebui stabilit luându-se în considerare, în special, natura şi gravitatea încălcării
securităţii datelor cu caracter personal, precum şi consecinţele şi efectele negative ale acesteia asupra persoanei
vizate. Această notificare poate conduce la o intervenţie a autorităţii de supraveghere, în conformitate cu sarcinile şi
competenţele specificate în prezentul regulament.
(88) La stabilirea de norme detaliate privind formatul şi procedurile aplicabile notificării referitoare la încălcările
securităţii datelor cu caracter personal, ar trebui să se acorde atenţia cuvenită circumstanţelor în care a avut loc
încălcarea, stabilindu-se inclusiv dacă protecţia datelor cu caracter personal a fost sau nu a fost asigurată prin măsuri
tehnice de protecţie corespunzătoare, care să limiteze efectiv probabilitatea fraudării identităţii sau a altor forme de
utilizare abuzivă. În plus, astfel de norme şi proceduri ar trebui să ţină cont de interesele legitime ale autorităţilor de
aplicare a legii în cazurile în care divulgarea timpurie ar putea îngreuna în mod inutil investigarea circumstanţelor în care
a avut loc o încălcare a datelor cu caracter personal.
(89) Directiva 95/46/CE a prevăzut o obligaţie generală de a notifica prelucrarea datelor cu caracter personal
autorităţilor de supraveghere. Cu toate că obligaţia respectivă generează sarcini administrative şi financiare, aceasta nu
a contribuit întotdeauna la îmbunătăţirea protecţiei datelor cu caracter personal. Prin urmare, astfel de obligaţii de
notificare generală nediferenţiată ar trebui să fie abrogate şi înlocuite cu proceduri şi mecanisme eficace care să pună
accentul, în schimb, pe acele tipuri de operaţiuni de prelucrare susceptibile să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi
libertăţile persoanelor fizice prin însăşi natura lor, prin domeniul lor de aplicare, prin contextul şi prin scopurile lor. Astfel
de tipuri de operaţiuni de prelucrare pot fi cele care presupun, în special, utilizarea unor noi tehnologii sau care
reprezintă un nou tip de operaţiuni, pentru care nicio evaluare a impactului asupra protecţiei datelor nu a fost efectuată
anterior de către operator ori care devin necesare dată fiind perioada de timp care s-a scurs de la prelucrarea iniţială.
(90) În astfel de cazuri, operatorul ar trebui să efectueze, înainte de prelucrare, o evaluare a impactului asupra
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protecţiei datelor, în scopul evaluării gradului specific de probabilitate a materializării riscului ridicat şi gravitatea
acestuia, având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi sursele riscului.
Respectiva evaluare a impactului ar trebui să includă, în special, măsurile, garanţiile şi mecanismele avute în vedere
pentru atenuarea riscului respectiv, pentru asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi pentru demonstrarea
conformităţii cu prezentul regulament.
(91) Aceasta ar trebui să se aplice, în special, operaţiunilor de prelucrare la scară largă, care au drept obiectiv
prelucrarea unui volum considerabil de date cu caracter personal la nivel regional, naţional sau supranaţional, care ar
putea afecta un număr mare de persoane vizate şi care sunt susceptibile de a genera un risc ridicat, de exemplu, din
cauza sensibilităţii lor, în cazul în care, în conformitate cu nivelul atins al cunoştinţelor tehnologice, se foloseşte la scară
largă o tehnologie nouă, precum şi altor operaţiuni de prelucrare care generează un risc ridicat pentru drepturile şi
libertăţile persoanelor vizate, în special în cazul în care operaţiunile respective limitează capacitatea persoanelor vizate
de a-şi exercita drepturile. Ar trebui efectuată o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor şi în situaţiile în care
datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul luării de decizii care vizează anumite persoane fizice în urma unei
evaluări sistematice şi cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la persoane fizice, pe baza creării de profiluri
pentru datele respective, sau în urma prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal, a unor date
biometrice sau a unor date privind condamnările penale şi infracţiunile sau măsurile de securitate conexe. Este la fel de
necesară o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor pentru monitorizarea la scară largă a zonelor accesibile
publicului, mai ales în cazul utilizării dispozitivelor optoelectronice sau pentru orice alte operaţiuni în cazul în care
autoritatea de supraveghere competentă consideră că prelucrarea este susceptibilă de a genera un risc ridicat pentru
drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, în special deoarece acestea împiedică persoanele vizate să exercite un drept
sau să utilizeze un serviciu ori un contract, sau deoarece acestea sunt efectuate în mod sistematic la scară largă.
Prelucrarea datelor cu caracter personal nu ar trebui considerată a fi la scară largă în cazul în care prelucrarea se referă
la date cu caracter personal de la pacienţi sau clienţi de către un anumit medic, un alt profesionist în domeniul sănătăţii
sau un avocat. În aceste cazuri, o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor nu ar trebui să fie obligatorie.
(92) În unele circumstanţe ar putea fi rezonabil şi util din punct de vedere economic ca o evaluare a impactului asupra
protecţiei datelor să aibă o perspectivă mai extinsă decât cea a unui singur proiect, de exemplu în cazul în care
autorităţi sau organisme publice intenţionează să instituie o aplicaţie sau o platformă de prelucrare comună sau în cazul
în care mai mulţi operatori preconizează să introducă o aplicaţie comună sau un mediu de prelucrare comun în cadrul
unui sector sau segment industrial sau pentru o activitate orizontală utilizată la scară largă.
(93) În contextul adoptării legislaţiei naţionale pe care se bazează îndeplinirea sarcinilor autorităţii publice sau ale
organismului public şi care reglementează operaţiunea sau seria de operaţiuni de prelucrare în cauză, statele membre
pot considera că este necesară efectuarea unei astfel de evaluări înaintea desfăşurării activităţilor de prelucrare.
(94) În cazul în care o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor arată că prelucrarea ar genera, în absenţa
garanţiilor, măsurilor de securitate şi mecanismelor de atenuare a riscului, un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile
persoanelor fizice, iar operatorul consideră că riscul nu poate fi atenuat prin mijloace rezonabile sub aspectul
tehnologiilor disponibile şi al costurilor implementării, autoritatea de supraveghere ar trebui să fie consultată înainte de
începerea activităţilor de prelucrare. Un astfel de risc ridicat este susceptibil să fie generat de anumite tipuri de
prelucrare, precum şi de amploarea şi frecvenţa prelucrării, care pot duce şi la producerea unor prejudicii sau pot atinge
drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. Autoritatea de supraveghere ar trebui să răspundă cererii de consultare într-un
anumit termen. Cu toate acestea, lipsa unei reacţii din partea autorităţii de supraveghere în termenul respectiv ar trebui
să nu aducă atingere niciunei intervenţii a autorităţii de supraveghere în conformitate cu sarcinile şi competenţele sale
prevăzute în prezentul regulament, inclusiv competenţa de a interzice operaţiuni de prelucrare. Ca parte a acestui
proces de consultare, rezultatul unei evaluări a impactului asupra protecţiei datelor efectuate cu privire la prelucrarea în
cauză poate fi transmis autorităţii de supraveghere, în special măsurile avute în vedere pentru a atenua riscul pentru
drepturile şi libertăţile persoanelor fizice.
(95) Persoana împuternicită de operator ar trebui să acorde asistenţă operatorului, dacă este necesar şi la cerere, la
asigurarea respectării obligaţiilor care decurg din realizarea de evaluări ale impactului asupra protecţiei datelor şi din
consultarea prealabilă a autorităţii de supraveghere.
(96) În timpul elaborării unei măsuri legislative sau de reglementare care prevede prelucrarea unor date cu caracter
personal ar trebui, de asemenea, să aibă loc o consultare a autorităţii de supraveghere, pentru a garanta
conformitatea prelucrării avute în vedere cu prezentul regulament şi, în special, pentru a atenua riscul la care este
expusă persoana vizată.
(97) În cazul în care prelucrarea este efectuată de o autoritate publică, cu excepţia instanţelor sau a autorităţilor
judiciare independente atunci când acţionează în calitatea lor judiciară, în cazul în care, în sectorul privat, prelucrarea
este efectuată de un operator a cărui activitate principală constă în operaţiuni de prelucrare care necesită o
monitorizare regulată şi sistematică a persoanelor vizate pe scară largă, sau în cazul în care activitatea principală a
operatorului sau a persoanei împuternicite de operator constă în prelucrarea pe scară largă de categorii speciale de
date cu caracter personal şi de date privind condamnările penale şi infracţiunile, o persoană care deţine cunoştinţe de
specialitate în materie de legislaţie şi practici privind protecţia datelor ar trebui să acorde asistenţă operatorului sau
persoanei împuternicite de operator pentru monitorizarea conformităţii, la nivel intern, cu prezentul regulament. În
sectorul privat, activităţile principale ale unui operator se referă la activităţile sale de bază, şi nu la prelucrarea datelor
cu caracter personal drept activităţi auxiliare. Nivelul necesar al cunoştinţelor de specialitate ar trebui să fie stabilit în
special în funcţie de operaţiunile de prelucrare a datelor efectuate şi de nivelul de protecţie impus pentru datele cu
caracter personal prelucrate de operator sau de persoana împuternicită de operator. Aceşti responsabili cu protecţia
datelor, indiferent dacă sunt sau nu angajaţi ai operatorului, ar trebui să fie în măsură să îşi îndeplinească atribuţiile şi
sarcinile în mod independent.
(98) Asociaţiile sau alte organisme care reprezintă categorii de operatori sau de persoane împuternicite de operatori ar
trebui încurajate să elaboreze coduri de conduită, în limitele prezentului regulament, astfel încât să se faciliteze
aplicarea efectivă a prezentului regulament, luându-se în considerare caracteristicile specifice ale prelucrării efectuate în
anumite sectoare şi necesităţile specifice ale microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii. În special, astfel
de coduri de conduită ar putea să ajusteze obligaţiile operatorilor şi ale persoanelor împuternicite de operatori, ţinând
seama de riscul aferent prelucrării care este susceptibil de a fi generat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice.
(99) Atunci când elaborează un cod de conduită sau când modifică sau extind un astfel de cod, asociaţiile şi alte
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organisme care reprezintă categorii de operatori sau persoane împuternicite de operatori ar trebui să consulte părţile
implicate relevante, inclusiv persoanele vizate, dacă este fezabil, şi să ia în considerare contribuţiile transmise şi opiniile
exprimate în cadrul unor astfel de consultări.
(100) Pentru a se îmbunătăţi transparenţa şi conformitatea cu prezentul regulament, ar trebui să se încurajeze
instituirea de mecanisme de certificare, precum şi de sigilii şi mărci în materie de protecţie a datelor, care să permită
persoanelor vizate să evalueze rapid nivelul de protecţie a datelor aferent produselor şi serviciilor relevante.
(101) Fluxurile de date cu caracter personal către şi dinspre ţări situate în afara Uniunii şi organizaţii internaţionale sunt
necesare pentru dezvoltarea comerţului internaţional şi a cooperării internaţionale. Creşterea acestor fluxuri a generat
noi provocări şi preocupări cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care se
transferă date cu caracter personal din Uniune către operatori, persoane împuternicite de operatori sau alţi destinatari
din ţări terţe sau organizaţii internaţionale, nivelul de protecţie a persoanelor fizice asigurat în Uniune prin prezentul
regulament nu ar trebui să fie diminuat, inclusiv în cazurile de transferuri ulterioare de date cu caracter personal dinspre
ţara terţă sau organizaţia internaţională către operatori, persoane împuternicite de operatori din aceeaşi sau dintr-o
altă ţară terţă sau organizaţie internaţională. În orice caz, transferurile către ţări terţe şi organizaţii internaţionale pot fi
desfăşurate numai în conformitate deplină cu prezentul regulament. Un transfer ar putea avea loc numai dacă, sub
rezerva respectării celorlalte dispoziţii ale prezentului regulament, operatorul sau persoana împuternicită de operator
îndeplineşte condiţiile prevăzute de dispoziţiile prezentului regulament privind transferul de date cu caracter personal
către ţări terţe sau organizaţii internaţionale.
(102) Prezentul regulament nu aduce atingere acordurilor internaţionale încheiate între Uniune şi ţări terţe în vederea
reglementării transferului de date cu caracter personal, inclusiv garanţii adecvate pentru persoanele vizate. Statele
membre pot încheia acorduri internaţionale care implică transferul de date cu caracter personal către ţări terţe sau
organizaţii internaţionale, în măsura în care astfel de acorduri nu afectează prezentul regulament şi nici alte dispoziţii din
dreptul Uniunii şi includ un nivel corespunzător de protecţie a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.
(103) Comisia poate decide, cu efect în întreaga Uniune, că o ţară terţă, un teritoriu sau un anumit sector dintr-o ţară
terţă sau o organizaţie internaţională oferă un nivel adecvat de protecţie a datelor, asigurând astfel securitate juridică şi
uniformitate în Uniune în ceea ce priveşte ţara terţă sau organizaţia internaţională care este considerată a furniza un
astfel de nivel de protecţie. În aceste cazuri, transferurile de date cu caracter personal către ţara terţă sau organizaţia
internaţională respectivă pot avea loc fără a fi necesar să se obţină autorizări suplimentare. De asemenea, Comisia
poate să decidă, după trimiterea unei notificări şi a unei justificări complete ţării terţe sau organizaţiei internaţionale, să
anuleze o astfel de decizie.
(104) În conformitate cu valorile fundamentale pe care se întemeiază Uniunea, în special protecţia drepturilor omului,
Comisia ar trebui, în evaluarea sa referitoare la ţara terţă sau la un teritoriu sau la un sector specificat dintr-o ţară
terţă, să ia în considerare modul în care aceasta respectă statul de drept, accesul la justiţie, precum şi normele şi
standardele internaţionale în materie de drepturi ale omului şi legislaţia sa generală şi sectorială, inclusiv legislaţia privind
securitatea publică, apărarea şi securitatea naţională, precum şi ordinea publică şi dreptul penal. Adoptarea unei decizii
privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie pentru un teritoriu sau un sector specificat dintr-o ţară terţă ar trebui
să ţină seama de criterii clare şi obiective, cum ar fi activităţile specifice de prelucrare şi domeniul de aplicare al
standardelor legale aplicabile şi legislaţia în vigoare în ţara terţă respectivă. Ţara terţă ar trebui să ofere garanţii care să
asigure un nivel adecvat de protecţie, echivalent în esenţă cu cel asigurat în cadrul Uniunii, în special atunci când datele
cu caracter personal sunt prelucrate în unul sau mai multe sectoare specifice. În special, ţara terţă ar trebui să asigure
o supraveghere efectivă independentă în materie de protecţie a datelor şi să prevadă mecanisme de cooperare cu
autorităţile statelor membre de protecţie a datelor, iar persoanele vizate ar trebui să beneficieze de drepturi efective şi
opozabile şi de reparaţii efective pe cale administrativă şi judiciară.
(105) Pe lângă angajamentele internaţionale asumate de ţara terţă sau de organizaţia internaţională, Comisia ar
trebui să ţină seama de obligaţiile care decurg din participarea ţării terţe sau a organizaţiei internaţionale la sistemele
multilaterale sau regionale, în special în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, precum şi de punerea în
aplicare a unor astfel de obligaţii. În special, ar trebui să fie luată în considerare aderarea ţării terţe la Convenţia
Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu
caracter personal şi protocolul adiţional la aceasta. Comisia ar trebui să consulte comitetul atunci când evaluează
nivelul de protecţie din ţările terţe sau din organizaţiile internaţionale.
(106) Comisia ar trebui să monitorizeze funcţionarea deciziilor privind nivelul de protecţie dintr-o ţară terţă sau un
teritoriu sau un anumit sector dintr-o ţară terţă sau dintr-o organizaţie internaţională şi să monitorizeze funcţionarea
deciziilor adoptate în temeiul articolului 25 alineatul (6) sau al articolului 26 alineatul (4) din Directiva 95/46/CE. În
deciziile sale privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie, Comisia ar trebui să prevadă un mecanism de revizuire
periodică a modului lor de funcţionare. Această revizuire periodică ar trebui să fie efectuată în consultare cu ţara terţă
sau organizaţia internaţională în cauză şi ar trebui să ia în considerare toate evoluţiile relevante din ţara terţă sau
organizaţia internaţională. În scopul monitorizării şi al efectuării revizuirilor periodice, Comisia ar trebui să ia în
considerare opiniile şi constatările Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi ale altor organisme şi surse
relevante. Comisia ar trebui să evalueze, într-un termen rezonabil, funcţionarea deciziilor din urmă şi să raporteze
toate constatările relevante comitetului, în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al
Consiliului (1 ), după cum s-a stabilit în temeiul prezentului regulament, Parlamentului European şi Consiliului.
(1 )Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a
normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de
executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(107) Comisia poate să recunoască faptul că o ţară terţă,un teritoriu sau un sector specificat dintr-o ţară terţă sau o
organizaţie internaţională nu mai asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor. În consecinţă, transferul de date cu
caracter personal către ţara terţă sau organizaţia internaţională respectivă ar trebui să fie interzis, cu excepţia cazului
în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute în prezentul regulament privind transferurile în baza unor garanţii adecvate,
inclusiv regulile corporatiste obligatorii şi derogările de la situaţiile specifice. În acest caz, ar trebui să se prevadă
dispoziţii pentru consultări între Comisie şi astfel de ţări terţe sau organizaţii internaţionale. Comisia ar trebui ca, în timp
util, să informeze ţara terţă sau organizaţia internaţională cu privire la aceste motive şi să iniţieze consultări cu aceasta
pentru remedierea situaţiei.
(108) În absenţa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie, operatorul sau persoana împuternicită
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de operator ar trebui să adopte măsuri pentru a compensa lipsa protecţiei datelor într-o ţară terţă prin intermediul unor
garanţii adecvate pentru persoana vizată. Astfel de garanţii adecvate pot consta în utilizarea regulilor corporatiste
obligatorii, a clauzelor standard de protecţie a datelor adoptate de Comisie, a clauzelor standard de protecţie a datelor
adoptate de o autoritate de supraveghere sau a clauzelor contractuale autorizate de o autoritate de supraveghere.
Respectivele garanţii ar trebui să asigure respectarea cerinţelor în materie de protecţie a datelor şi drepturi ale
persoanelor vizate corespunzătoare prelucrării în interiorul Uniunii, inclusiv disponibilitatea unor drepturi opozabile ale
persoanelor vizate şi a unor căi de atac eficiente, printre care dreptul de acces la reparaţii efective pe cale
administrativă sau judiciară şi dreptul de a solicita despăgubiri, în Uniune sau într-o ţară terţă. Acestea ar trebui să se
refere în special la respectarea principiilor generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal: principiul protecţiei
datelor începând cu momentul conceperii şi principiul protecţiei implicite a datelor. Transferurile pot fi efectuate şi de
către autorităţile sau organismele publice cu autorităţi sau organisme publice în ţări terţe sau cu organizaţii
internaţionale cu atribuţii şi funcţii corespunzătoare, inclusiv pe baza dispoziţiilor care prevăd drepturi opozabile şi
efective pentru persoanele vizate, care trebuie introduse în acordurile administrative, cum ar fi un memorandum de
înţelegere. Autorizaţia din partea autorităţii de supraveghere competente ar trebui obţinută atunci când garanţiile sunt
oferite în cadrul unor acorduri administrative fără caracter juridic obligatoriu.
(109) Posibilitatea ca operatorul sau persoana împuternicită de operator să utilizeze clauze standard în materie de
protecţie a datelor, adoptate de Comisie sau de o autoritate de supraveghere, nu ar trebui să împiedice operatorii sau
persoanele împuternicite de aceştia să includă clauzele standard în materie de protecţie a datelor într-un contract mai
amplu, precum un contract între persoana împuternicită de operator şi o altă persoană împuternicită de operator, şi nici
să adauge alte clauze sau garanţii suplimentare, atât timp cât acestea nu contravin, direct sau indirect, clauzelor
contractuale standard adoptate de Comisie sau de o autoritate de supraveghere sau nu prejudiciază drepturile sau
libertăţile fundamentale ale persoanelor vizate. Operatorii şi persoanele împuternicite de operatori ar trebui să fie
încurajaţi să ofere garanţii suplimentare prin intermediul unor angajamente contractuale care să completeze clauzele
standard în materie de protecţie.
(110) Un grup de întreprinderi sau un grup de întreprinderi implicat într-o activitate economică comună ar trebui să
poată utiliza regulile corporatiste obligatorii aprobate pentru transferurile sale internaţionale dinspre Uniune către
organizaţii din cadrul aceluiaşi grup de întreprinderi sau grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică
comună, cu condiţia ca astfel de reguli corporatiste să includă toate principiile esenţiale şi drepturile opozabile în scopul
asigurării unor garanţii adecvate pentru transferurile sau categoriile de transferuri de date cu caracter personal.
(111) Ar trebui să se prevadă posibilitatea de a se efectua transferuri în anumite circumstanţe în care persoana vizată
şi-a dat consimţământul explicit, în care transferul este ocazional şi necesar în legătură cu un contract sau cu o acţiune
în justiţie, indiferent dacă este în contextul unei proceduri judiciare sau în contextul unei proceduri administrative sau
extrajudiciare, inclusiv în cadrul procedurilor înaintate organismelor de reglementare. De asemenea, ar trebui să se
prevadă posibilitatea de a se efectua transferuri în cazul în care motive importante de interes public stabilite de dreptul
Uniunii sau de dreptul intern impun acest lucru sau în cazul în care transferul se efectuează dintr-un registru instituit prin
lege şi destinat să fie consultat de către public sau de către persoane care au un interes legitim. În acest ultim caz, un
astfel de transfer nu ar trebui să implice totalitatea datelor cu caracter personal sau ansamblul categoriilor de date
conţinute în registru, iar atunci când registrul este destinat să fie consultat de persoane care au un interes legitim,
transferul ar trebui să fie efectuat doar la cererea persoanelor respective sau dacă acestea sunt destinatarii, luând pe
deplin în considerare interesele şi drepturile fundamentale ale persoanei vizate.
(112) Aceste derogări ar trebui să se aplice, în special, transferurilor de date solicitate şi necesare din considerente
importante de interes public, de exemplu în cazul schimbului internaţional de date între autorităţile din domeniul
concurenţei, administraţiile fiscale sau vamale, între autorităţile de supraveghere financiară, între serviciile competente
în materie de securitate socială sau de sănătate publică, de exemplu în cazul depistării punctelor de contact pentru
bolile contagioase sau pentru reducerea şi/sau eliminarea dopajului în sport. Un transfer de date cu caracter personal
ar trebui, de asemenea, să fie considerat legal în cazul în care este necesar în scopul protejării unui interes care este
esenţial în interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane, inclusiv pentru integritatea fizică sau pentru
viaţa acesteia, în cazul în care persona vizată nu are capacitatea să îşi dea consimţământul. În absenţa unei decizii
privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie, dreptul Uniunii sau dreptul intern poate, din considerente importante
de interes public, stabili în mod expres limite asupra transferului unor categorii specifice de date către o ţară terţă sau o
organizaţie internaţională. Statele membre ar trebui să notifice Comisiei aceste dispoziţii. Orice transfer către o
organizaţie umanitară internaţională al datelor cu caracter personal ale unei persoane vizate care se află în incapacitate
fizică sau juridică de a îşi da consimţământul, în vederea îndeplinirii unei sarcini care decurge din Convenţiile de la
Geneva sau în vederea conformării cu dreptul internaţional umanitar aplicabil în conflictele armate, ar putea fi
considerat necesar pentru un motiv important de interes public sau pentru că este în interesul vital al persoanei vizate.
(113) Transferurile care pot fi considerate ca nefiind repetitive şi care se referă doar la un număr limitat de persoane
vizate, ar putea, de asemenea, să fie efectuate în scopul realizării intereselor legitime urmărite de operator, atunci când
asupra respectivelor interese nu prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile persoanei vizate şi atunci când
operatorul a evaluat toate circumstanţele aferente transferului de date. Operatorul ar trebui să acorde o atenţie
deosebită naturii datelor cu caracter personal, scopului şi duratei operaţiunii sau operaţiunilor propuse de prelucrare,
precum şi situaţiei din ţara de origine, din ţara terţă şi din ţara de destinaţie finală şi ar trebui să ofere garanţii adecvate
pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor
cu caracter personal. Astfel de transferuri ar trebui să fie posibile numai în cazurile reziduale în care nu se poate aplica
niciunul dintre celelalte motive de transfer. În ceea ce priveşte scopurile de cercetare ştiinţifică sau istorică sau scopurile
statistice, ar trebui să se ia în considerare aşteptările legitime ale societăţii cu privire la creşterea nivelului de cunoştinţe.
Operatorul ar trebui să informeze autoritatea de supraveghere şi persoana vizată cu privire la transfer.
(114) În orice caz, atunci când Comisia nu a luat o decizie cu privire la nivelul adecvat de protecţie a datelor dintr-o
ţară terţă, operatorul sau persoana împuternicită de operator ar trebui să utilizeze soluţii care să ofere persoanelor
vizate drepturi opozabile şi efective în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor în Uniune odată ce aceste date au fost
transferate, astfel încât persoanele vizate să beneficieze în continuare de drepturi fundamentale şi garanţii.
(115) Unele ţări terţe au adoptat legi, reglementări şi alte acte juridice care au drept obiectiv să reglementeze în mod
direct activităţile de prelucrare a datelor ale persoanelor fizice şi juridice aflate sub jurisdicţia statelor membre. Aceasta
poate include hotărâri ale instanţelor judecătoreşti sau decizii ale autorităţilor administrative din ţări terţe care solicită
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unui operator sau unei persoane împuternicite de operator să transfere sau să divulge date cu caracter personal şi care
nu se bazează pe un acord internaţional, cum ar fi un tratat de asistenţă juridică reciprocă, în vigoare între ţara terţă
solicitantă şi Uniune sau un stat membru. Aplicarea extrateritorială a acestor legi, reglementări şi alte acte juridice
poate încălca dreptul internaţional şi poate împiedica asigurarea protecţiei persoanelor fizice asigurată în Uniune prin
prezentul regulament. Transferurile ar trebui să fie permise numai în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentul
regulament pentru un transfer către ţări terţe. Acesta ar putea fi cazul, inter alia, atunci când divulgarea este necesară
dintr-un motiv important de interes public recunoscut în dreptul Uniunii sau în dreptul intern care se aplică operatorului.
(116) Fluxul transfrontalier de date cu caracter personal în afara Uniunii poate expune unui risc sporit capacitatea
persoanelor fizice de a-şi exercita drepturile în materie de protecţie a datelor, în special pentru a-şi asigura protecţia
împotriva utilizării sau a divulgării ilegale a acestor informaţii. În acelaşi timp, autorităţile de supraveghere pot constata
că se află în imposibilitatea de a trata plângeri sau de a efectua investigaţii referitoare la activităţile desfăşurate în afara
frontierelor lor. Eforturile acestora de a conlucra în context transfrontalier pot fi, de asemenea, îngreunate de
insuficienţa competenţelor de prevenire sau remediere, de caracterul eterogen al regimurilor juridice şi de existenţa
unor obstacole de ordin practic, cum ar fi constrângerile în materie de resurse. Prin urmare, este necesar să se
promoveze o cooperare mai strânsă între autorităţile de supraveghere a protecţiei datelor pentru a putea face schimb
de informaţii şi a desfăşura investigaţii împreună cu omologii lor internaţionali. În scopul elaborării de mecanisme de
cooperare internaţională pentru a facilita şi a oferi asistenţă internaţională reciprocă în asigurarea aplicării legislaţiei din
domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, Comisia şi autorităţile de supraveghere ar trebui să facă schimb de
informaţii şi să coopereze în cadrul activităţilor legate de exercitarea competenţelor lor cu autorităţile competente din
ţări terţe, pe bază de reciprocitate şi în conformitate cu prezentul regulament.
(117) Instituirea în statele membre a unor autorităţi de supraveghere, împuternicite să îşi îndeplinească sarcinile şi să
îşi exercite competenţele în deplină independenţă, este un element esenţial al protecţiei persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Statele membre ar trebui să poată institui mai multe autorităţi de
supraveghere, pentru a reflecta structura lor constituţională, organizatorică şi administrativă.
(118) Independenţa autorităţilor de supraveghere nu ar trebui să însemne că autorităţile de supraveghere nu pot face
obiectul unor mecanisme de control sau de monitorizare în ceea ce priveşte cheltuielile acestora sau unui control
jurisdicţional.
(119) În cazul în care un stat membru instituie mai multe autorităţi de supraveghere, acesta ar trebui să stabilească
prin lege mecanisme care să asigure participarea efectivă a autorităţilor de supraveghere respective la mecanismul
pentru asigurarea coerenţei. Statul membru respectiv ar trebui, în special, să desemneze autoritatea de supraveghere
care îndeplineşte funcţia de punct unic de contact pentru participarea efectivă a acestor autorităţi la mecanism, în
scopul asigurării unei cooperări rapide şi armonioase cu alte autorităţi de supraveghere, cu comitetul şi cu Comisia.
(120) Fiecare autoritate de supraveghere ar trebui să beneficieze de resurse financiare şi umane, de spaţiile şi de
infrastructura necesare pentru îndeplinirea cu eficacitate a sarcinilor lor, inclusiv a celor legate de asistenţa reciprocă şi
cooperarea cu alte autorităţi de supraveghere în întreaga Uniune. Fiecare autoritate de supraveghere ar trebui să aibă
un buget public anual separat, care poate face parte din bugetul general de stat sau naţional.
(121) Condiţiile generale pentru membrul sau membrii autorităţii de supraveghere ar trebui stabilite de lege în fiecare
stat membru şi ar trebui, în special, să prevadă că respectivii membri sunt numiţi printr-o procedură transparentă fie de
parlamentul, de guvernul ori şeful de stat al statului membru pe baza unei propuneri din partea guvernului, a unui
membru al guvernului, a parlamentului sau a unei camere a parlamentului, fie de către un organism independent
împuternicit prin dreptul intern. În vederea asigurării independenţei autorităţii de supraveghere, membrul sau membrii
acesteia ar trebui să acţioneze cu integritate, să nu întreprindă acţiuni incompatibile cu îndatoririle lor, iar, pe durata
mandatului, ar trebui să nu desfăşoare activităţi incompatibile, remunerate sau nu. Autoritatea de supraveghere ar
trebui să aibă personal propriu, ales de autoritatea de supraveghere sau de un organism independent înfiinţat în temeiul
dreptului intern, care ar trebui să fie subordonat exclusiv membrului sau membrilor autorităţii de supraveghere.
(122) Fiecare autoritate de supraveghere ar trebui să aibă, pe teritoriul statului membru de care aparţine, atribuţia de
a exercita competenţele şi de a îndeplini sarcinile cu care este învestită în conformitate cu prezentul regulament.
Aceasta ar trebui să includă în special prelucrarea în contextul activităţilor unui sediu al operatorului sau al persoanei
împuternicite de operator pe teritoriul propriului stat membru, prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de
autorităţile publice sau de organisme private care acţionează în interes public, prelucrarea care afectează persoanele
vizate de pe teritoriul său sau prelucrarea efectuată de către un operator sau o persoană împuternicită de operator
care nu îşi are sediul în Uniune în cazul în care aceasta priveşte persoane vizate care îşi au reşedinţa pe teritoriul său.
Aceasta ar trebui să includă tratarea plângerilor depuse de o persoană vizată, efectuarea de investigaţii privind
aplicarea prezentului regulament şi promovarea informării publicului cu privire la riscurile, normele, garanţiile şi drepturile
în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal.
(123) Autorităţile de supraveghere ar trebui să monitorizeze aplicarea dispoziţiilor prevăzute de prezentul regulament
şi să contribuie la aplicarea coerentă a acestuia în întreaga Uniune, în scopul asigurării protecţiei persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi al facilitării liberei circulaţii a datelor cu caracter personal
în interiorul pieţei interne. În acest sens, autorităţile de supraveghere ar trebui să coopereze reciproc, precum şi cu
Comisia, fără să fie necesar niciun acord între statele membre cu privire la acordarea de asistenţă reciprocă sau cu
privire la respectiva cooperare.
(124) În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se desfăşoară în cadrul activităţilor unui sediu al unui
operator sau al unei persoane împuternicite de operator din Uniune, iar operatorul sau persoana împuternicită de
operator are sedii în mai multe state membre, sau în cazul în care prelucrarea care se desfăşoară în contextul
activităţilor unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator din Uniune afectează sau
este susceptibilă să afecteze semnificativ persoane vizate din mai multe state membre, autoritatea de supraveghere a
sediului principal al operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ori a sediului unic al operatorului sau al
persoanei împuternicite de operator ar trebui să acţioneze în calitate de autoritate principală. Aceasta ar trebui să
coopereze cu celelalte autorităţi vizate, pentru că operatorul sau persoana împuternicită de operator are un sediu pe
teritoriul statului lor membru, pentru că persoanele vizate care îşi au reşedinţa pe teritoriul lor sunt afectate în mod
semnificativ sau pentru că le-a fost înaintată o plângere. De asemenea, în cazul în care o persoană vizată care nu îşi
are reşedinţa în statul membru respectiv a depus o plângere, autoritatea de supraveghere la care a fost depusă
plângerea ar trebui, de asemenea, să fie o autoritate de supraveghere vizată. În cadrul sarcinilor sale de a emite
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orientări cu privire la orice chestiune referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament, comitetul ar trebui să
poată emite orientări privind, în special, criteriile care trebuie luate în considerare pentru a se stabili dacă prelucrarea în
cauză afectează în mod semnificativ persoane vizate din mai multe state membre şi privind conţinutul unei obiecţii
relevante şi motivate.
(125) Autoritatea principală ar trebui să aibă competenţa de a adopta decizii obligatorii privind măsurile de aplicare a
competenţelor care îi sunt conferite în conformitate cu prezentul regulament. În calitatea sa de autoritate principală,
autoritatea de supraveghere ar trebui să implice îndeaproape şi să coordoneze activităţile autorităţilor de supraveghere
vizate în procesul decizional. În cazurile în care decizia este de respingere parţială sau totală a plângerii din partea
persoanei vizate, o asemenea decizie ar trebui adoptată de către autoritatea de supraveghere la care s-a depus
plângerea.
(126) Decizia ar trebui convenită în comun de autoritatea de supraveghere principală şi de autorităţile de
supraveghere vizate şi ar trebui să vizeze sediul principal sau sediul unic al operatorului sau al persoanei împuternicite
de operator şi să fie obligatorie pentru operator şi pentru persoana împuternicită de operator. Operatorul sau persoana
împuternicită de operator ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament şi
punerea în aplicare a deciziei notificate de autoritatea de supraveghere principală sediului principal al operatorului sau al
persoanei împuternicite de operator în ceea ce priveşte activităţile de prelucrare în Uniune.
(127) Fiecare autoritate de supraveghere care nu acţionează ca autoritate de supraveghere principală ar trebui să aibă
competenţa de a trata cazuri locale, în care operatorul sau persoana împuternicită de operator are sedii în mai multe
state membre, dar obiectul respectivei prelucrări priveşte doar prelucrarea efectuată într-un singur stat membru şi
implicând doar persoane vizate din acel unic stat membru, de exemplu în cazul în care obiectul îl constituie prelucrarea
datelor cu caracter personal ale angajaţilor în contextul specific legat de forţa de muncă dintr-un stat membru. În astfel
de cazuri, autoritatea de supraveghere ar trebui să informeze fără întârziere autoritatea de supraveghere principală cu
privire la această chestiune. După ce a fost informată, autoritatea de supraveghere principală ar trebui să decidă dacă
va trata ea însăşi cazul în temeiul dispoziţiei privind cooperarea între autoritatea de supraveghere principală şi alte
autorităţi de supraveghere vizate ("mecanismul ghişeului unic"), sau dacă autoritatea de supraveghere care a
informat-o ar trebui să se ocupe de caz la nivel local. Atunci când decide dacă va trata cazul, autoritatea de
supraveghere principală ar trebui să ia în considerare dacă există un sediu al operatorului sau al persoanei împuternicite
de operator în statul membru al autorităţii de supraveghere care a informat-o, în vederea garantării respectării efective
a unei decizii în ceea ce priveşte operatorul sau persoana împuternicită de operator. În cazul în care autoritatea de
supraveghere principală decide să trateze cazul, autoritatea de supraveghere care a informat-o ar trebui să beneficieze
de posibilitatea de a prezenta un proiect de decizie, de care autoritatea de supraveghere principală ar trebui să ţină
seama în cea mai mare măsură atunci când pregăteşte proiectul său de decizie în cadrul respectivului mecanism al
ghişeului unic.
(128) Normele privind autoritatea de supraveghere principală şi mecanismul ghişeului unic nu ar trebui să se aplice în
cazul în care prelucrarea este efectuată de autorităţi publice sau organisme private în interes public. În asemenea
cazuri, singura autoritate de supraveghere competentă să îşi exercite competenţele care i-au fost atribuite în
conformitate cu prezentul regulament ar trebui să fie autoritatea de supraveghere a statului membru în care
autoritatea publică sau organismul privat îşi are sediul.
(129) Pentru a se asigura consecvenţa monitorizării şi a aplicării prezentului regulament în întreaga Uniune, autorităţile
de supraveghere ar trebui să aibă în fiecare stat membru aceleaşi sarcini şi competenţe efective, inclusiv competenţe
de investigare, competenţe corective şi sancţiuni, precum şi competenţe de autorizare şi de consiliere, în special în
cazul plângerilor depuse de persoane fizice, precum şi, fără a aduce atingere competenţelor autorităţilor de urmărire
penală în temeiul dreptului intern, de a aduce în atenţia autorităţilor judiciare cazurile de încălcare a prezentului
regulament şi de a se implica în proceduri judiciare. Aceste competenţe ar trebui să includă şi competenţa de a impune
o limitare temporară sau definitivă, inclusiv o interdicţie, asupra prelucrării. Statele membre pot stabili alte sarcini legate
de protecţia datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament. Competenţele autorităţilor de
supraveghere ar trebui exercitate în conformitate cu garanţii procedurale adecvate prevăzute în dreptul Uniunii şi în
dreptul intern, în mod imparţial, echitabil şi într-un termen rezonabil. În special, fiecare măsură ar trebui să fie adecvată,
necesară şi proporţională în scopul de a asigura conformitatea cu dispoziţiile prezentului regulament, luând în
considerare circumstanţele fiecărui caz în parte, să respecte dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea
oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere şi să evite costurile inutile şi inconvenientele excesive
pentru persoanele în cauză. Competenţele de investigare în ceea ce priveşte accesul în incinte ar trebui exercitate în
conformitate cu cerinţele specifice din dreptul procedural naţional, cum ar fi obligaţia de a obţine în prealabil o
autorizare judiciară. Fiecare măsură obligatorie din punct de vedere juridic luată de autoritatea de supraveghere ar
trebui să fie prezentată în scris, să fie clară şi lipsită de ambiguitate, să indice autoritatea de supraveghere care a emis
măsura, data emiterii măsurii, să poarte semnătura şefului sau a unui membru al autorităţii de supraveghere autorizat
de acesta, să furnizeze motivele pentru care s-a luat măsura şi să facă trimitere la dreptul la o cale de atac eficientă.
Acest lucru nu ar trebui să excludă cerinţe suplimentare în conformitate cu dreptul procedural naţional. Adoptarea unor
astfel de decizii obligatorii din punct de vedere juridic implică faptul că se poate da naştere unui control jurisdicţional în
statul membru al autorităţii de supraveghere care a adoptat decizia.
(130) În cazul în care autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea nu este autoritatea de supraveghere
principală, autoritatea de supraveghere principală ar trebui să coopereze îndeaproape cu autoritatea de supraveghere
la care s-a depus plângerea, în conformitate cu dispoziţiile privind cooperarea şi consecvenţa prevăzute în prezentul
regulament. În astfel de cazuri, autoritatea de supraveghere principală ar trebui, atunci când ia măsuri destinate să
producă efecte juridice, inclusiv impunerea de amenzi administrative, să ţină seama cât mai mult posibil de opinia
autorităţii de supraveghere la care a fost depusă plângerea şi care ar trebui să îşi menţină competenţa de a desfăşura
orice investigaţie pe teritoriul propriului stat membru, în colaborare cu autoritatea de supraveghere principală.
(131) În cazurile în care o altă autoritate de supraveghere ar trebui să acţioneze în calitate de autoritate de
supraveghere principală pentru activităţile de prelucrare ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator,
dar obiectul concret al unei plângeri sau posibila încălcare vizează numai activităţile de prelucrare ale operatorului sau
ale persoanei împuternicite de operator în statul membru în care a fost depusă plângerea sau a fost depistată posibila
încălcare, iar chestiunea nu afectează în mod substanţial sau nu este susceptibilă să afecteze în mod substanţial
persoane vizate din alte state membre, autoritatea de supraveghere care a primit o plângere sau a depistat ori a fost
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informată în alt mod asupra unor situaţii de posibile încălcări ale prezentului regulament ar trebui să încerce o
soluţionare pe cale amiabilă cu operatorul şi, în cazul în care aceasta eşuează, să îşi exercite plenitudinea
competenţelor. Aceasta ar trebui să includă activităţi specifice de prelucrare efectuate pe teritoriul statului membru al
autorităţii de supraveghere ori cu privire la persoane vizate de pe teritoriul acelui stat membru, activităţi de prelucrare
care au loc în contextul unei oferte de bunuri sau servicii destinate în mod special persoanelor vizate pe teritoriul
statului membru al autorităţii de supraveghere sau activităţi de prelucrare care trebuie evaluate ţinând seama de
obligaţiile juridice relevante în temeiul dreptului intern.
(132) Activităţile de creştere a gradului de conştientizare organizate pentru public de autorităţile de supraveghere ar
trebui să includă măsuri specifice care să vizeze operatorii şi persoanele împuternicite de operatori, inclusiv
microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi persoanele fizice, în special în context educaţional.
(133) Autorităţile de supraveghere ar trebui să îşi acorde reciproc asistenţă în îndeplinirea sarcinilor care le revin,
pentru a se asigura coerenţa aplicării prezentului regulament pe piaţa internă. O autoritate de supraveghere care
solicită asistenţă reciprocă poate adopta o măsură provizorie în cazul în care nu primeşte un răspuns la o solicitare de
asistenţă reciprocă în termen de o lună de la primirea solicitării de către cealaltă autoritate de supraveghere.
(134) Fiecare autoritate de supraveghere ar trebui să participe, după caz, la operaţiuni comune între autorităţile de
supraveghere. Autoritatea de supraveghere căreia i s-a adresat solicitarea ar trebui să aibă obligaţia de a răspunde
cererii într-un anumit termen.
(135) Pentru a se asigura aplicarea coerentă a prezentului regulament în întreaga Uniune, ar trebui să se instituie un
mecanism pentru asigurarea coerenţei în cadrul căruia autorităţile de supraveghere să coopereze. Acest mecanism ar
trebui să se aplice, în special, în cazul în care o autoritate de supraveghere intenţionează să adopte o măsură
prevăzută a produce efecte juridice în ceea ce priveşte operaţiunile de prelucrare care afectează în mod substanţial un
număr semnificativ de persoane vizate din mai multe state membre. Mecanismul ar trebui să se aplice, de asemenea,
în cazul în care o autoritate de supraveghere vizată sau Comisia solicită ca aspectul respectiv să fie tratat în cadrul
mecanismului pentru asigurarea coerenţei. Acest mecanism nu ar trebui să aducă atingere măsurilor pe care Comisia le
poate adopta în exercitarea competenţelor care îi revin în temeiul tratatelor.
(136) În aplicarea mecanismului pentru asigurarea coerenţei, comitetul ar trebui, într-un anumit termen, să emită un
aviz în cazul în care o majoritate a membrilor săi decide astfel sau în cazul în care orice autoritate de supraveghere
vizată sau Comisia solicită acest lucru. Comitetul ar trebui, de asemenea, să fie împuternicit să adopte decizii obligatorii
din punct de vedere juridic în cazul unor litigii între autorităţile de supraveghere. În acest scop, acesta ar trebui să
emită, în principiu cu o majoritate de două treimi din membrii săi, decizii obligatorii din punct de vedere juridic, în cazuri
bine definite, în cazul în care există opinii divergente între autorităţile de supraveghere, în special în cadrul mecanismului
de cooperare între autoritatea de supraveghere principală şi autorităţile de supraveghere vizate privind fondul cauzei, în
special existenţa sau nu a unei încălcări a prezentului regulament.
(137) Este posibil să existe o necesitate urgentă de a se acţiona pentru asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor
persoanelor vizate, în special în cazul în care există pericolul ca exercitarea unui drept al unei persoane vizate să fie
împiedicată în mod considerabil. Prin urmare, o autoritate de supraveghere ar trebui să poată adopta măsuri provizorii
pe teritoriul său, justificate în mod corespunzător, având o perioadă de valabilitate determinată care nu ar trebui să
depăşească trei luni.
(138) Aplicarea unui astfel de mecanism ar trebui să constituie o condiţie pentru legalitatea unei măsuri destinate să
producă efecte juridice, luate de o autoritate de supraveghere, în cazurile în care aplicarea acesteia este obligatorie. În
alte cazuri cu relevanţă transfrontalieră, ar trebui pus în aplicare mecanismul de cooperare între autoritatea de
supraveghere principală şi autorităţile de supraveghere vizate, iar între autorităţile de supraveghere vizate s-ar putea
acorda asistenţă reciprocă şi s-ar putea desfăşura operaţiuni comune pe bază bilaterală sau multilaterală, fără
declanşarea mecanismului pentru asigurarea coerenţei.
(139) Cu scopul de a promova aplicarea coerentă a prezentului regulament, comitetul ar trebui instituit ca organ
independent al Uniunii. Pentru a-şi îndeplini obiectivele, comitetul ar trebui să aibă personalitate juridică. Comitetul ar
trebui să fie reprezentat de preşedintele său. Acesta ar trebui să înlocuiască Grupul de lucru pentru protecţia
persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, instituit prin Directiva 95/46/CE. Acesta ar
trebui să fie alcătuit din şefii autorităţilor de supraveghere din fiecare stat membru şi din Autoritatea Europeană pentru
Protecţia Datelor sau reprezentanţii acestora. Comisia ar trebui să participe la activităţile comitetului fără a avea drept
de vot, iar Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor ar trebui să aibă drepturi de vot speciale. Comitetul ar trebui
să contribuie la aplicarea coerentă a prezentului regulament în întreaga Uniune, inclusiv prin oferirea de consiliere
Comisiei, în special cu privire la nivelul de protecţie în ţările terţe şi în cadrul organizaţiilor internaţionale, şi prin
promovarea cooperării autorităţilor de supraveghere în întreaga Uniune. Comitetul ar trebui să acţioneze în mod
independent în îndeplinirea sarcinilor sale.
(140) Comitetul ar trebui să fie asistat de un secretariat asigurat de Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor.
Personalul Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor implicat în îndeplinirea sarcinilor conferite comitetului în temeiul
prezentului regulament ar trebui să îşi îndeplinească sarcinile exclusiv conform instrucţiunilor preşedintelui comitetului şi
să raporteze acestuia.
(141) Orice persoană vizată ar trebui să aibă dreptul de a depune o plângere la o singură autoritate de supraveghere,
în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, precum şi dreptul la o cale de atac eficientă în
conformitate cu articolul 47 din cartă, în cazul în care persoana vizată consideră că drepturile sale în temeiul prezentului
regulament sunt încălcate sau în cazul în care autoritatea de supraveghere nu reacţionează la o plângere, respinge sau
refuză parţial sau total o plângere sau nu acţionează atunci când o astfel de acţiune este necesară pentru asigurarea
protecţiei drepturilor persoanei vizate. Investigaţia în urma unei plângeri ar trebui să fie efectuată, sub control judiciar,
în măsura în care este necesar, în funcţie de caz. Autoritatea de supraveghere ar trebui să informeze persoana vizată
cu privire la evoluţia şi soluţionarea plângerii într-un termen rezonabil. În eventualitatea în care cazul necesită o
investigare suplimentară sau coordonarea cu o altă autoritate de supraveghere, ar trebui să se furnizeze informaţii
intermediare persoanei vizate. În vederea facilitării depunerii plângerilor, fiecare autoritate de supraveghere ar trebui să
ia măsuri precum punerea la dispoziţie a unui formular de depunere a plângerii, care să poată fi completat inclusiv în
format electronic, fără a exclude alte mijloace de comunicare.
(142) În cazul în care persoana vizată consideră că drepturile sale în temeiul prezentului regulament sunt încălcate,
aceasta ar trebui să aibă dreptul de a mandata un organism, o organizaţie sau o asociaţie fără scop lucrativ care este
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înfiinţat(ă) în conformitate cu dreptul intern, ale cărui (cărei) obiective statutare sunt în interesul public şi care îşi
desfăşoară activitatea în domeniul asigurării protecţiei datelor cu caracter personal, să depună o plângere în numele
său la o autoritate de supraveghere, să exercite dreptul la o cale de atac în numele persoanelor vizate sau, în cazul în
care se prevede în dreptul intern, să exercite dreptul de a primi despăgubiri în numele persoanelor vizate. Un stat
membru poate prevedea ca un astfel de organism, organizaţie sau asociaţie să aibă dreptul de a depune o plângere în
statul membru respectiv, independent de mandatul acordat de o persoană vizată, şi să aibă dreptul la o cale de atac
eficientă în cazul în care are motive să considere că drepturile unei persoane vizate au fost încălcate ca rezultat al unei
prelucrări a datelor cu caracter personal care încalcă prezentul regulament. Organismul, organizaţia sau asociaţia în
cauza nu poate pretinde despăgubiri în numele unei persoane vizate, independent de mandatul acordat de persoana
vizată.
(143) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a introduce o acţiune în anulare împotriva deciziilor comitetului
în faţa Curţii de Justiţie, în conformitate cu condiţiile prevăzute la articolul 263 din TFUE. În calitate de destinatare ale
acestor decizii, autorităţile de supraveghere vizate care doresc să le conteste trebuie să introducă o acţiune împotriva
deciziilor respective în termen de două luni de la data la care le-au fost notificate, în conformitate cu articolul 263 din
TFUE. În cazul în care deciziile comitetului vizează în mod direct şi individual un operator, o persoană împuternicită de
operator sau reclamantul, aceştia din urmă pot introduce o acţiune în anularea respectivelor decizii în termen de două
luni de la publicarea acestora pe site-ul comitetului, în conformitate cu articolul 263 din TFUE. Fără a aduce atingere
acestui drept în temeiul articolului 263 din TFUE, orice persoană fizică sau juridică ar trebui să aibă dreptul la o cale de
atac judiciară eficientă în faţa instanţei naţionale competente împotriva unei decizii a unei autorităţi de supraveghere
care produce efecte juridice privind respectiva persoană. O astfel de decizie se referă în special la exercitarea
competenţelor de investigare, corective şi de autorizare de către autoritatea de supraveghere sau la refuzul sau
respingerea plângerilor. Cu toate acestea, dreptul la o cale de atac judiciară eficientă nu include măsuri ale autorităţilor
de supraveghere care nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, cum ar fi avizele emise de autoritatea de
supraveghere sau consiliere furnizată de aceasta. Acţiunile împotriva unei autorităţi de supraveghere ar trebui să fie
aduse în faţa instanţelor statului membru în care este stabilită autoritatea de supraveghere şi ar trebui să se
desfăşoare în conformitate cu dreptul procesual al statului membru respectiv. Respectivele instanţe ar trebui să îşi
exercite competenţa judiciară deplină, care ar trebui să includă competenţa de a examina toate aspectele de fapt sau
de drept care au relevanţă pentru litigiul cu care acestea sunt sesizate.
În cazul în care o plângere a fost respinsă sau refuzată de o autoritate de supraveghere, reclamantul poate introduce
o acţiune la instanţele din acelaşi stat membru. În contextul căilor de atac judiciare privind aplicarea prezentului
regulament, instanţele naţionale care consideră necesară o decizie privind chestiunea respectivă pentru a le permite să
ia o hotărâre pot sau, în cazul prevăzut la articolul 267 din TFUE, trebuie să solicite Curţii de Justiţie să pronunţe o
decizie preliminară privind interpretarea dreptului Uniunii, inclusiv a prezentului regulament. În plus, în cazul în care o
decizie a unei autorităţi de supraveghere care pune în aplicare o decizie a comitetului este contestată în faţa unei
instanţe naţionale şi este în discuţie validitatea deciziei comitetului, respectiva instanţă naţională nu are competenţa de
a declara nulă decizia comitetului, ci trebuie să aducă chestiunea validităţii în faţa Curţii de Justiţie, în conformitate cu
articolul 267 din TFUE, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiţie, ori de câte ori instanţa naţională consideră
decizia nulă. Cu toate acestea, o instanţă naţională nu poate să transmită o chestiune cu privire la validitatea deciziei
comitetului la cererea unei persoane fizice sau juridice care a avut posibilitatea de a introduce o acţiune în anulare
împotriva respectivei decizii, în special dacă aceasta era vizată în mod direct şi individual de decizia în cauză, dar nu a
făcut acest lucru în termenul prevăzut la articolul 263 din TFUE.
(144) Atunci când o instanţă sesizată cu o procedură împotriva unei decizii a unei autorităţi de supraveghere are
motive să creadă că în faţa unei instanţe competente dintr-un alt stat membru au fost introduse proceduri cu privire la
aceeaşi prelucrare, cum ar fi acelaşi obiect al prelucrării, de către acelaşi operator sau aceleaşi persoană împuternicită
de operator, sau aceeaşi cauză, instanţa respectivă ar trebui să contacteze cea de a doua instanţă pentru a confirma
existenţa unor astfel de proceduri conexe. În cazul în care aceste proceduri conexe se află pe rolul unei instanţe dintrun alt stat membru, orice instanţă, cu excepţia celei sesizate iniţial, poate să îşi suspende procedurile sau, la cererea
uneia dintre părţi, îşi poate declina competenţa în favoarea instanţei sesizate iniţial, cu condiţia ca aceasta din urmă să
aibă competenţa de a soluţiona procedurile în cauză şi ca dreptul care i se aplică să îi permită consolidarea acestor
proceduri conexe. Procedurile sunt considerate conexe atunci când sunt atât de strâns legate între ele încât este
oportună instrumentarea şi judecarea lor în acelaşi timp pentru a se evita riscul pronunţării unor hotărâri ireconciliabile
în cazul judecării lor în mod separat.
(145) În ceea ce priveşte acţiunile iniţiate împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator,
reclamantul ar trebui să aibă posibilitatea de a introduce acţiunea în faţa instanţelor din statele membre în care
operatorul sau persoana împuternicită de operator are un sediu sau în care persoana vizată îşi are reşedinţa, cu
excepţia cazului în care operatorul este o autoritate publică dintr-un stat membru ce acţionează în exercitarea
competenţelor sale publice.
(146) Operatorul sau persoana împuternicită de operator ar trebui să plătească despăgubiri pentru orice prejudiciu pe
care o persoană îl poate suferi ca urmare a unei prelucrări care încalcă prezentul regulament. Operatorul sau persoana
împuternicită de operator ar trebui să fie exoneraţi de răspundere dacă dovedesc că nu sunt în niciun fel răspunzători
pentru prejudiciu. Conceptul de prejudiciu ar trebui interpretat în sens larg, din perspectiva jurisprudenţei Curţii de
Justiţie, într-un mod care să reflecte pe deplin obiectivele prezentului regulament. Această dispoziţie nu aduce atingere
niciunei cereri de despăgubire care rezultă din încălcarea altor norme din dreptul Uniunii sau din dreptul intern. O
prelucrare care încalcă prezentul regulament include şi prelucrarea care încalcă actele delegate şi de punere în aplicare
adoptate în conformitate cu prezentul regulament şi cu dreptul intern care specifică norme din prezentul regulament.
Persoanele vizate ar trebui să primească despăgubiri integrale şi eficace pentru prejudiciul pe care le-au suferit. În cazul
în care operatorii sau persoanele împuternicite de operatori sunt implicate în aceeaşi prelucrare, fiecare operator sau
fiecare persoană împuternicită de operator ar trebui să fie considerată răspunzătoare pentru întregul prejudiciu. Cu
toate acestea, atunci când procedurile juridice care le vizează sunt conexate, în conformitate cu dreptul intern,
despăgubirile pot fi împărţite în funcţie de răspunderea fiecărui operator sau a fiecărei persoane împuternicite de
operator, cu condiţia să se asigure despăgubirea integrală şi efectivă a persoanei vizate care a suferit prejudiciul. Orice
operator sau persoană împuternicită de operator care a plătit despăgubiri integrale poate formula ulterior o acţiune în
regres împotriva altor operatori sau persoane împuternicite de operatori implicate în aceeaşi prelucrare.
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(147) În cazul în care prezentul regulament cuprinde norme specifice privind competenţa judiciară, în special în ceea ce
priveşte căile de atac judiciare, inclusiv acţiunile în despăgubiri, împotriva unui operator sau a unei persoane
împuternicite de operator, normele generale privind competenţa judiciară precum cele din Regulamentul (UE) nr.
1215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului (1 ) nu ar trebui să aducă atingere aplicării unor astfel de norme
specifice.
(1 )Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind
competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (JO L 351, 20.12.2012, p.
1).
(148) Pentru a consolida respectarea aplicării normelor prevăzute în prezentul regulament, ar trebui impuse sancţiuni,
inclusiv amenzi administrative, pentru orice încălcare a prezentului regulament, pe lângă sau în locul măsurilor adecvate
impuse de autoritatea de supraveghere în temeiul prezentului regulament. În cazul unei încălcări minore sau în cazul în
care amenda susceptibilă de a fi impusă ar constitui o sarcină disproporţionată pentru o persoană fizică, poate fi emis
un avertisment în locul unei amenzi. Cu toate acestea, ar trebui să se ia în considerare în mod corespunzător natura,
gravitatea şi durata încălcării, caracterul deliberat al încălcării, acţiunile întreprinse pentru a reduce prejudiciul cauzat,
gradul de răspundere sau orice încălcări anterioare relevante, modul în care încălcarea a fost adusă la cunoştinţa
autorităţii de supraveghere, conformitatea cu măsurile adoptate împotriva operatorului sau a persoanei împuternicite
de operator, aderarea la un cod de conduită şi orice alt factor agravant sau atenuant. Impunerea de sancţiuni, inclusiv
de amenzi administrative, ar trebui să facă obiectul unor garanţii procedurale adecvate, în conformitate cu principiile
generale ale dreptului Uniunii şi cu carta, inclusiv o protecţie judiciară eficientă şi un proces echitabil.
(149) Statele membre ar trebui să poată stabili normele privind sancţiunile penale pentru încălcările prezentului
regulament, inclusiv pentru încălcarea normelor de drept intern adoptate în temeiul şi în limitele prezentului regulament.
Respectivele sancţiuni penale pot, de asemenea, permite privarea de profiturile obţinute prin încălcarea prezentului
regulament. Cu toate acestea, impunerea de sancţiuni penale pentru încălcări ale unor asemenea norme de drept
intern şi de sancţiuni administrative nu ar trebui să ducă la încălcarea principiului ne bis in idem, astfel cum a fost
interpretat de Curtea de Justiţie.
(150) Pentru consolidarea şi armonizarea sancţiunilor administrative în cazul încălcării prezentului regulament, fiecare
autoritate de supraveghere ar trebui să aibă competenţa de a impune amenzi administrative. Prezentul regulament ar
trebui să indice încălcările, şi limita maximă şi criteriile pentru stabilirea amenzilor administrative aferente, care ar trebui
să fie stabilite de autoritatea de supraveghere competentă în fiecare caz în parte, ţinând seama de toate
circumstanţele relevante ale situaţiei specifice, luându-se în considerare în mod corespunzător, în special, natura,
gravitatea şi durata încălcării, precum şi consecinţele acesteia şi măsurile luate pentru a se asigura respectarea
obligaţiilor în temeiul prezentului regulament şi pentru a se preveni sau atenua consecinţele încălcării. În cazul în care
amenzile administrative sunt impuse unei întreprinderi, o întreprindere ar trebui înţeleasă ca fiind o întreprindere în
conformitate cu articolele 101 şi 102 din TFUE în aceste scopuri. În cazul în care se impun amenzi administrative unor
persoane care nu sunt întreprinderi, autoritatea de supraveghere ar trebui să ţină seama de nivelul general al veniturilor
din statul membru respectiv, precum şi de situaţia economică a persoanei atunci când estimează cuantumul adecvat al
amenzii. Mecanismul pentru asigurarea coerenţei poate fi, de asemenea, utilizat pentru a promova aplicarea
consecventă a amenzilor administrative. Competenţa de a stabili dacă şi în ce măsură autorităţile publice ar trebui să
facă obiectul unor amenzi administrative ar trebui să revină statelor membre. Impunerea unei amenzi administrative
sau transmiterea unei avertizări nu afectează aplicarea altor competenţe ale autorităţilor de supraveghere sau a altor
sancţiuni în temeiul prezentului regulament.
(151) Sistemele juridice ale Danemarcei şi Estoniei nu permit amenzi administrative astfel cum sunt prevăzute în
prezentul regulament. Normele privind amenzile administrative pot fi aplicate astfel încât, în Danemarca, amenda să fie
impusă de instanţele naţionale competente ca sancţiune penală, iar în Estonia amenda să fie impusă de autoritatea de
supraveghere în cadrul unei proceduri privind delictele, cu condiţia ca o astfel de aplicare a normelor în statele membre
respective să aibă un efect echivalent cu cel al amenzilor administrative impuse de autorităţile de supraveghere. Prin
urmare, instanţele naţionale competente ar trebui să ţină seama de recomandarea autorităţii de supraveghere care a
iniţiat amenda. În orice caz, amenzile impuse ar trebui să fie eficace, proporţionale şi disuasive.
(152) În cazul în care prezentul regulament nu armonizează sancţiunile administrative sau în alte cazuri, acolo unde
este necesar, de exemplu în cazul unor încălcări grave ale prezentului regulament, statele membre ar trebui să pună în
aplicare un sistem care să prevadă sancţiuni eficace, proporţionale şi disuasive. Natura unor astfel de sancţiuni, penale
sau administrative, ar trebui stabilită în dreptul intern.
(153) Dreptul statelor membre ar trebui să stabilească un echilibru între normele care reglementează libertatea de
exprimare şi de informare, inclusiv exprimarea jurnalistică, academică, artistică şi/sau literară, şi dreptul la protecţia
datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament. Prelucrarea datelor cu caracter personal exclusiv în
scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare ar trebui să facă obiectul unor derogări sau
al unor excepţii de la anumite dispoziţii ale prezentului regulament în cazul în care este necesară stabilirea unui echilibru
între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi dreptul la libertatea de exprimare şi de informare, astfel cum
este prevăzut în articolul 11 din cartă. Acest lucru ar trebui să se aplice în special prelucrării datelor cu caracter personal
în domeniul audiovizualului, precum şi în arhivele de ştiri şi în bibliotecile ziarelor. Prin urmare, statele membre ar trebui
să adopte măsuri legislative care să prevadă excepţiile şi derogările necesare în vederea asigurării echilibrului între
aceste drepturi fundamentale. Statele membre ar trebui să adopte astfel de excepţii şi derogări în ceea ce priveşte
principiile generale, drepturile persoanelor vizate, operatorul şi persoana împuternicită de operator, transferul de date
cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale, autorităţile de supraveghere independente,
cooperarea şi coerenţa, precum şi în ceea ce priveşte situaţii specifice de prelucrare a datelor. În cazul în care aceste
excepţii sau derogări diferă de la un stat membru la altul, ar trebui să se aplice dreptul statului membru sub incidenţa
căruia intră operatorul. Pentru a ţine seama de importanţa dreptului la libertatea de exprimare în fiecare societate
democratică, este necesar ca noţiunile legate de această libertate, cum ar fi jurnalismul, să fie interpretate în sens larg.
(154) Prezentul regulament permite luarea în considerare a principiului accesului public la documente oficiale în
aplicarea prezentului regulament. Accesul public la documente oficiale poate fi considerat a fi în interes public. Datele cu
caracter personal din documentele deţinute de o autoritate publică sau de un organism public ar trebui să poată fi
divulgate de autoritatea respectivă sau de organismul respectiv în cazul în care dreptul Uniunii sau dreptul intern sub
incidenţa căruia intră autoritatea publică sau organismul public prevede acest lucru. Dreptul Uniunii şi dreptul intern ar
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trebui să asigure un echilibru între accesul public la documentele oficiale şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public, pe
de o parte, şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, pe de altă parte, şi ar putea prin urmare să prevadă
echilibrul necesar cu dreptul la protecţia datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament. Trimiterea la
autorităţile şi organismele publice ar trebui, în acest context, să includă toate autorităţile sau alte organisme
reglementate de dreptul intern privind accesul public la documente. Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului (1 ) lasă intact şi nu aduce atingere în niciun fel nivelului de protecţie a persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu cel intern şi, în special, nu modifică
drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul regulament. În special, directiva sus-menţionată nu se aplică
documentelor la care accesul este exclus sau restrâns în temeiul regimurilor de acces din motive legate de protecţia
datelor cu caracter personal şi nici părţilor din documente accesibile în temeiul respectivelor regimuri care conţin date
cu caracter personal a căror reutilizare a fost stabilită prin lege ca fiind incompatibilă cu dreptul privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
(1 )Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea
informaţiilor din sectorul public (JO L 345, 31.12.2003, p. 90).
(155) Dreptul intern sau acordurile colective, inclusiv "acordurile de muncă", pot prevedea norme specifice care să
reglementeze prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor în contextul ocupării unui loc de muncă, în special
condiţiile în care datele cu caracter personal în contextul ocupării unui loc de muncă pot fi prelucrate pe baza
consimţământului angajatului, în scopul recrutării, al respectării clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de
obligaţiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective, al gestionării, planificării şi organizării muncii, al egalităţii şi
diversităţii la locul de muncă, al asigurării sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, precum şi în scopul exercitării şi
beneficierii, în mod individual sau colectiv, de drepturile şi beneficiile legate de ocuparea unui loc de muncă, precum şi în
scopul încetării raporturilor de muncă.
(156) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică
sau istorică ori în scopuri statistice ar trebui să facă obiectul unor garanţii adecvate pentru drepturile şi libertăţile
persoanei vizate în temeiul prezentului regulament. Respectivele garanţii ar trebui să asigure faptul că au fost instituite
măsuri tehnice şi organizatorice necesare pentru a se asigura, în special, principiul reducerii la minimum a datelor.
Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare
ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice se efectuează atunci când operatorul a evaluat fezabilitatea pentru
îndeplinirea acestor obiective prin prelucrarea unor date cu caracter personal care nu permit sau nu mai permit
identificarea persoanelor vizate, cu condiţia să existe garanţii adecvate (cum ar fi pseudonimizarea datelor cu caracter
personal). Statele membre ar trebui să prevadă garanţii adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în
scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice. Statele
membre ar trebui să fie autorizate să ofere, în anumite condiţii şi sub rezerva unor garanţii adecvate pentru persoanele
vizate, precizări şi derogări în ceea ce priveşte cererile de informaţii şi dreptul la rectificare, dreptul la ştergere, dreptul
de a fi uitat, dreptul la restricţionarea prelucrării,dreptul la portabilitatea datelor, precum şi dreptul la opoziţie în cazul
prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau
istorică ori în scopuri statistice. Condiţiile şi garanţiile în cauză pot genera proceduri specifice astfel încât persoanele
vizate să îşi exercite respectivele drepturi dacă acest lucru este adecvat în contextul scopurilor vizate de prelucrarea
specifică, precum şi măsuri tehnice şi organizaţionale vizând reducerea la minimum a prelucrării datelor cu caracter
personal, în conformitate cu principiile proporţionalităţii şi necesităţii. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri
ştiinţifice ar trebui să fie, de asemenea, conformă cu alte acte legislative relevante, cum ar fi cele privind studiile clinice.
(157) Prin combinarea informaţiilor din registre, cercetătorii pot obţine noi cunoştinţe de mare valoare în ceea ce
priveşte bolile cu largă răspândire, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul şi depresia. Pe baza registrelor, rezultatele
cercetărilor pot fi întărite, întrucât acestea se bazează pe o populaţie mai mare. În domeniul ştiinţelor sociale,
cercetarea pe baza registrelor le permite cercetătorilor să obţină informaţii esenţiale despre corelarea pe termen lung a
unei serii de condiţii sociale, precum şomajul sau educaţia, cu alte condiţii de viaţă. Rezultatele cercetărilor obţinute pe
baza registrelor furnizează cunoştinţe solide, de înaltă calitate, care pot constitui baza pentru elaborarea şi punerea în
aplicare a unor politici bazate pe cunoaştere şi care pot îmbunătăţi calitatea vieţii pentru un număr de persoane,
eficienţa serviciilor sociale. Pentru a facilita cercetarea ştiinţifică, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopuri
de cercetare ştiinţifică, sub rezerva condiţiilor şi a garanţiilor corespunzătoare stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul
intern.
(158) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de arhivare, prezentul regulament ar trebui
să se aplice şi prelucrării respective, ţinând seama de faptul că prezentul regulament nu ar trebui să se aplice
persoanelor decedate. Autorităţile publice sau organismele publice sau private care deţin evidenţe de interes public ar
trebui, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului naţional, să aibă o obligaţie legală de a dobândi, a păstra, a evalua, a
pregăti, a descrie, a comunica, a promova, a disemina şi a asigura accesul la evidenţe de valoare durabilă de interes
public general. Statele membre ar trebui, de asemenea, să poată să prevadă prelucrarea ulterioară a datelor cu
caracter personal în scopuri de arhivare, de exemplu cu scopul de a furniza informaţii specifice referitoare la
comportamentul politic în perioada fostelor regimuri de stat totalitare, la genociduri, la crime împotriva umanităţii, în
special holocaustul, sau la crime de război.
(159) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică, prezentul
regulament ar trebui să se aplice şi prelucrării respective. În sensul prezentului regulament, prelucrarea datelor cu
caracter personal în scopuri de cercetare ştiinţifică ar trebui să fie interpretată în sens larg, incluzând de exemplu
dezvoltarea tehnologică şi activităţile demonstrative, cercetarea fundamentală, cercetarea aplicată şi cercetarea
finanţată din surse private. Ar trebui, în plus, luat în considerare obiectivul Uniunii de creare a unui Spaţiu european de
cercetare, astfel cum este menţionat la articolul 179 alineatul (1) din TFUE. Scopurile de cercetare ştiinţifică ar trebui să
includă, de asemenea, studii efectuate în interes public în domeniul sănătăţii publice. Pentru a îndeplini caracteristicile
specifice ale prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare ştiinţifică, ar trebui să se aplice condiţii
specifice, în special în ceea ce priveşte publicarea sau divulgarea într-un alt mod a datelor cu caracter personal în
contextul scopurilor de cercetare ştiinţifică. În cazul în care rezultatul cercetării ştiinţifice, în special în contextul
sănătăţii, constituie un motiv pentru măsuri suplimentare în interesul persoanei vizate, normele generale ale prezentului
regulament ar trebui să se aplice având în vedere aceste măsuri.
(160) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare istorică, prezentul regulament
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ar trebui să se aplice şi prelucrării respective. Acest lucru ar trebui să includă, de asemenea, cercetarea istorică şi
cercetarea în scopuri genealogice, ţinând seama de faptul că prezentul regulament nu ar trebui să se aplice persoanelor
decedate.
(161) În scopul acordării consimţământului de a participa la activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul testelor clinice, ar
trebui să se aplice dispoziţiile relevante ale Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului
(1 ).
(1 )Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice
intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE (JO L 158, 27.5.2014, p. 1).
(162) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri statistice, prezentul regulament ar trebui
să se aplice prelucrării respective. Dreptul Uniunii sau dreptul intern ar trebui, în limitele prezentului regulament, să
determine conţinutul statistic, controlul accesului, specificaţiile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri
statistice şi măsurile adecvate pentru a proteja drepturile şi libertăţile persoanelor vizate şi pentru a asigura
confidenţialitatea datelor statistice. Aceste rezultate statistice pot fi utilizate ulterior în diferite scopuri, inclusiv în scopuri
de cercetare ştiinţifică. Scopuri statistice înseamnă orice operaţiune de colectare şi prelucrare de date cu caracter
personal necesară pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice. Scopurile statistice
presupun că rezultatul prelucrării în scopuri statistice nu constituie date cu caracter personal, ci date agregate şi că
acest rezultat sau datele cu caracter personal nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită
persoană fizică.
(163) Informaţiile confidenţiale pe care autorităţile statistice de la nivelul Uniunii şi de la nivel naţional le colectează în
vederea elaborării de statistici europene şi naţionale oficiale ar trebui să fie protejate. Statisticile europene ar trebui
concepute, elaborate şi difuzate în conformitate cu principiile statistice prevăzute la articolul 338 alineatul (2) din TFUE,
în timp ce statisticile naţionale ar trebui, de asemenea, să fie în conformitate cu dreptul intern. Regulamentul (CE) nr.
223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului (2 ) prevede specificaţii suplimentare privind confidenţialitatea
datelor statistice pentru statisticile europene.
(2 )Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile
europene şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind transmiterea de date statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene, a Regulamentului (CE)
nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare şi a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a
Comitetului pentru programele statistice ale Comunităţilor Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
(164) În ceea ce priveşte competenţele autorităţilor de supraveghere de a obţine de la operator sau de la persoana
împuternicită de operator accesul la datele cu caracter personal şi accesul în clădirile lor, statele membre pot adopta,
pe cale legislativă şi în limitele stabilite de prezentul regulament, norme specifice pentru protejarea secretului
profesional sau a altor obligaţii echivalente, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura un echilibru între
dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi obligaţia de păstrare a secretului profesional. Aceasta nu aduce
atingere obligaţiilor existente ale statelor membre de a adopta norme privind secretul profesional în situaţiile cerute de
dreptul Uniunii.
(165) Prezentul regulament respectă şi nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului
constituţional existent, bisericile şi asociaţiile sau comunităţile religioase din statele membre, astfel cum este
recunoscut în articolul 17 din TFUE.
(166) În vederea îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament, şi anume protejarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanelor fizice şi, în special, a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal, şi
pentru a se garanta libera circulaţie a datelor cu caracter personal pe teritoriul Uniunii, competenţa de a adopta acte în
conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei. În special, ar trebui adoptate acte delegate în
ceea ce priveşte criteriile şi cerinţele privind mecanismele de certificare, informaţiile care trebuie prezentate prin
pictograme standardizate şi procedurile pentru furnizarea unor astfel de pictograme. Este deosebit de important ca, în
cadrul activităţii sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experţi. Atunci când
pregăteşte şi elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp şi în mod
corespunzător a documentelor relevante către Parlamentul European şi către Consiliu.
(167) În vederea asigurării unor condiţii uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui
învestită cu competenţe de executare în situaţiile stabilite de prezentul regulament. Competenţele respective ar trebui
să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În acest context, Comisia ar trebui să ia în
considerare măsuri specifice pentru microîntreprinderi şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
(168) Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea de acte de punere în aplicare privind: clauzele
contractuale standard dintre operatori şi persoanele împuternicite de operatori, precum şi dintre persoanele
împuternicite de operatori; codurile de conduită; standardele tehnice şi mecanismele de certificare; nivelul adecvat de
protecţie oferit de o ţară terţă, de un teritoriu sau de un anumit sector de prelucrare din ţara terţă respectivă, sau de o
organizaţie internaţională; clauzele standard de protecţie a datelor; formatele şi procedurile pentru schimbul electronic
de informaţii între operatori, persoanele împuternicite de operatori şi autorităţile de supraveghere pentru regulile
corporatiste obligatorii; asistenţa reciprocă; precum şi modalităţile de realizare a schimbului electronic de informaţii
între autorităţile de supraveghere, precum şi între autorităţile de supraveghere şi comitetul.
(169) Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile atunci când dovezile disponibile arată că
o ţară terţă, un teritoriu sau un anumit sector de prelucrare din ţara terţă respectivă, sau o organizaţie internaţională
nu asigură un nivel de protecţie adecvat, precum şi din motive imperative de urgenţă.
(170) Deoarece obiectivul prezentului regulament, şi anume asigurarea unui nivel echivalent de protecţie a persoanelor
fizice şi libera circulaţie a datelor cu caracter personal în întreaga Uniune, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de
către statele membre dar, având în vedere amploarea sau efectele acţiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii,
aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul
privind Uniunea Europeană ("Tratatul UE"). În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este definit la
articolul respectiv, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menţionate.
(171) Directiva 95/46/CE ar trebui să fie abrogată prin prezentul regulament. Prelucrările în derulare la data aplicării
prezentului regulament ar trebui să fie aduse în conformitate cu prezentul regulament în termen de doi ani de la data
intrării în vigoare a prezentului regulament. În cazul în care prelucrările se bazează pe consimţământ în temeiul
Directivei 95/46/CE, nu este necesar ca persoana vizată să îşi dea încă o dată consimţământul în cazul în care modul
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în care consimţământul a fost dat este în conformitate cu condiţiile din prezentul regulament, astfel încât operatorului
să i se permită să continue o astfel de prelucrare după data aplicării prezentului regulament. Deciziile adoptate ale
Comisiei şi autorizaţiile autorităţilor de supraveghere emise pe baza Directivei 95/46/CE rămân în vigoare până când
vor fi modificate, înlocuite sau abrogate.
(172) Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 şi a emis un aviz la 7 martie 2012 (1 ).
(1 )JO C 192, 30.6.2012, p. 7.
(173) Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor aspectelor referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor
fundamentale legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, care nu fac obiectul unor obligaţii specifice cu acelaşi
obiectiv ca cel stabilit în Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2 ), inclusiv obligaţiile privind
operatorul şi drepturile persoanelor fizice. Pentru a se clarifica relaţia dintre prezentul regulament şi Directiva
2002/58/CE, respectiva directivă ar trebui să fie modificată în consecinţă. După adoptarea prezentului regulament,
Directiva 2002/58/CE ar trebui să fie revizuită în special pentru a se asigura coerenţa cu prezentul regulament,
(2 )Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor
personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi
comunicaţiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
-****CAPIT OLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Obiect şi obiective
(1) Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor cu caracter personal.
(2) Prezentul regulament asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în special a
dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal.
(3) Libera circulaţie a datelor cu caracter personal în interiorul Uniunii nu poate fi restricţionată sau interzisă din motive
legate de protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
Art. 2: Domeniul de aplicare material
(1) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace
automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac
parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor.
(2) Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal:
a) în cadrul unei activităţi care nu intră sub incidenţa dreptului Uniunii;
b) de către statele membre atunci când desfăşoară activităţi care intră sub incidenţa capitolului 2 al titlului V din Tratatul
UE;
c) de către o persoană fizică în cadrul unei activităţi exclusiv personale sau domestice;
d) de către autorităţile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracţiunilor, sau al
executării sancţiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice şi al prevenirii
acestora.
(3) Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, se aplică
Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 şi alte acte juridice ale Uniunii aplicabile unei
asemenea prelucrări a datelor cu caracter personal se adaptează la principiile şi normele din prezentul regulament în
conformitate cu articolul 98.
(4) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Directivei 2000/31/CE, în special normelor privind răspunderea
furnizorilor de servicii intermediari, prevăzute la articolele 12-15 din directiva menţionată.
Art. 3: Domeniul de aplicare teritorial
(1) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor unui sediu al unui
operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu
pe teritoriul Uniunii.
(2) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate care se află în
Uniune de către un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) în Uniune, atunci când
activităţile de prelucrare sunt legate de:
a) oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent dacă se solicită sau nu efectuarea
unei plăţi de către persoana vizată; sau
b) monitorizarea comportamentului lor dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii.
(3) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către un operator care nu este stabilit în
Uniune, ci într-un loc în care dreptul intern se aplică în temeiul dreptului internaţional public.
Art. 4: Definiţii
În sensul prezentului regulament:
1. "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă
("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în
special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice,
psihice, economice, culturale sau sociale;
2. "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
3. "restricţionarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita
prelucrarea viitoare a acestora;
4. "creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în
utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în
special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea,
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preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau
deplasările acesteia;
5. "pseudonimizare" înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai
poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii
suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure
neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
6. "sistem de evidenţă a datelor" înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor
criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;
7. "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau
împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile
şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru
desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
8. "persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt
organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
9. "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi
sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile
publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul
Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice
respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
10. "parte terţă" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana
vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a
persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
11. "consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de
ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca
datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
12. "încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental
sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise,
stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
13. "date genetice" înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moştenite sau
dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective şi
care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;
14. "date biometrice" înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice
referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă
identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
15. "date privind sănătatea" înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei
persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate
a acesteia;
16. "sediu principal" înseamnă:
(a) în cazul unui operator cu sedii în cel puţin două state membre, locul în care se află administraţia centrală a acestuia
în Uniune, cu excepţia cazului în care deciziile privind scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
se iau într-un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care are competenţa de a dispune punerea în aplicare a acestor
decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal;
(b) în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puţin două state membre, locul în care se află
administraţia centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care persoana împuternicită de operator nu are o
administraţie centrală în Uniune, sediul din Uniune al persoanei împuternicite de operator în care au loc activităţile
principale de prelucrare, în contextul activităţilor unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în măsura în care
aceasta este supusă unor obligaţii specifice în temeiul prezentului regulament;
17. "reprezentant" înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau
persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în
ceea ce priveşte obligaţiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament;
18. "întreprindere" înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma
juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociaţii care desfăşoară în mod regulat o activitate economică;
19. "grup de întreprinderi" înseamnă o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile controlate de aceasta;
20. "reguli corporatiste obligatorii" înseamnă politicile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal care
trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru,
în ceea ce priveşte transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o
persoană împuternicită de operator în una sau mai multe ţări terţe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup
de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;
21. "autoritate de supraveghere" înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul
articolului 51;
22. "autoritate de supraveghere vizată" înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de procesul de
prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:
(a) operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru al autorităţii de
supraveghere respective;
(b) persoanele vizate care îşi au reşedinţa în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere respectivă sunt
afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare; sau
(c) la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere;
23. "prelucrare transfrontalieră" înseamnă:
(a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor sediilor din mai multe state
membre ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau
persoana împuternicită de operator are sedii în cel puţin două state membre; sau
(b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor unui singur sediu al unui operator
sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ sau este
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susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puţin două state membre;
24. "obiecţie relevantă şi motivată" înseamnă o obiecţie la un proiect de decizie în scopul de a stabili dacă există o
încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile preconizate în ceea ce priveşte operatorul sau persoana
împuternicită de operator respectă prezentul regulament, care demonstrează în mod clar importanţa riscurilor pe care
le prezintă proiectul de decizie în ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor vizate şi, după
caz, libera circulaţie a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii;
25. «serviciile societăţii informaţionale» înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b)
din Directiva 2015/1535/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (1 );
(1 )Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura
de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale
(JO L 241, 17.9.2015, p. 1).
(la data 23-mai-2018 Art. 4, punctul 25. din capitolul I rectificat de punctul 2. din Rectificare din 23-mai-2018 )

26. "organizaţie internaţională" înseamnă o organizaţie şi organismele sale subordonate reglementate de dreptul
internaţional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat între două sau mai multe ţări sau în
temeiul unui astfel de acord.
CAPIT OLUL II: Principii
Art. 5: Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
(1) Datele cu caracter personal sunt:
a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată ("legalitate, echitate şi transparenţă");
b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste
scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în
scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1)
("limitări legate de scop");
c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la
minimum a datelor");
d) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se
asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt
şterse sau rectificate fără întârziere ("exactitate");
e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada
necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai
lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare
ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare
a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor
şi libertăţilor persoanei vizate ("limitări legate de stocare");
f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva
prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri
tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate").
(2) Operatorul este responsabil de respectarea alineatului (1) şi poate demonstra această respectare
("responsabilitate").
Art. 6: Legalitatea prelucrării
(1) Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai
multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face
demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din
exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia
cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită
protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.
(2) Statele membre pot menţine sau introduce dispoziţii mai specifice de adaptare a aplicării normelor prezentului
regulament în ceea ce priveşte prelucrarea în vederea respectării alineatului (1) literele (c) şi (e) prin definirea unor
cerinţe specifice mai precise cu privire la prelucrare şi a altor măsuri de asigurare a unei prelucrări legale şi echitabile,
inclusiv pentru alte situaţii concrete de prelucrare, astfel cum este prevăzut în capitolul IX.
(3) Temeiul pentru prelucrarea menţionată la alineatul (1) literele (c) şi (e) trebuie să fie prevăzut în:
a) dreptul Uniunii; sau
b) dreptul intern care se aplică operatorului.
Scopul prelucrării este stabilit pe baza respectivului temei juridic sau, în ceea ce priveşte prelucrarea menţionată la
alineatul (1) litera (e), este necesar pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în cadrul exercitării
unei funcţii publice atribuite operatorului. Respectivul temei juridic poate conţine dispoziţii specifice privind adaptarea
aplicării normelor prezentului regulament, printre altele: condiţiile generale care reglementează legalitatea prelucrării de
către operator; tipurile de date care fac obiectul prelucrării; persoanele vizate; entităţile cărora le pot fi divulgate datele
şi scopul pentru care respectivele date cu caracter personal pot fi divulgate; limitările legate de scop; perioadele de
stocare;
şi operaţiunile şi procedurile de prelucrare, inclusiv măsurile de asigurare a unei prelucrări legale şi echitabile cum sunt
cele pentru alte situaţii concrete de prelucrare astfel cum sunt prevăzute în capitolul IX. Dreptul Uniunii sau dreptul
intern urmăreşte un obiectiv de interes public şi este proporţional cu obiectivul legitim urmărit.
(4) În cazul în care prelucrarea în alt scop decât cel pentru care datele cu caracter personal au fost colectate nu se
bazează pe consimţământul persoanei vizate sau pe dreptul Uniunii sau dreptul intern, care constituie o măsură
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necesară şi proporţională într-o societate democratică pentru a proteja obiectivele menţionate la articolul 23 alineatul
(1), operatorul, pentru a stabili dacă prelucrarea în alt scop este compatibilă cu scopul pentru care datele cu caracter
personal au fost colectate iniţial, ia în considerare, printre altele:
a) orice legătură dintre scopurile în care datele cu caracter personal au fost colectate şi scopurile prelucrării ulterioare
preconizate;
b) contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce priveşte relaţia dintre persoanele
vizate şi operator;
c) natura datelor cu caracter personal, în special în cazul prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal,
în conformitate cu articolul 9, sau în cazul în care sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la condamnări
penale şi infracţiuni, în conformitate cu articolul 10;
d) posibilele consecinţe asupra persoanelor vizate ale prelucrării ulterioare preconizate;
e) existenţa unor garanţii adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.
Art. 7: Condiţii privind consimţământul
(1) În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că
persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
(2) În cazul în care consimţământul persoanei vizate este dat în contextul unei declaraţii scrise care se referă şi la alte
aspecte, cererea privind consimţământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferenţiază în mod clar de
celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu. Nicio parte a respectivei
declaraţii care constituie o încălcare a prezentului regulament nu este obligatorie.
(3) Persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu
afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de
acordarea consimţământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimţământului se
face la fel de simplu ca acordarea acestuia.
(4) Atunci când se evaluează dacă consimţământul este dat în mod liber, se ţine seama cât mai mult de faptul că,
printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este condiţionată sau nu de consimţământul cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesară pentru executarea acestui contract.
Art. 8: Condiţii aplicabile în ceea ce priveşte consimţământul copiilor în legătură cu serviciile societăţii
informaţionale
(1) În cazul în care se aplică articolul 6 alineatul (1) litera (a), în ceea ce priveşte oferirea de servicii ale societăţii
informaţionale în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul
are cel puţin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă şi în
măsura în care consimţământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra copilului.
Statele membre pot prevedea prin lege o vârstă inferioară în aceste scopuri, cu condiţia ca acea vârstă inferioară să
nu fie mai mică de 13 ani.
(2) Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri că titularul răspunderii părinteşti a
acordat sau a autorizat consimţământul, ţinând seama de tehnologiile disponibile.
(3) Alineatul (1) nu afectează dreptul general al contractelor aplicabil în statele membre, cum ar fi normele privind
valabilitatea, încheierea sau efectele unui contract în legătură cu un copil.
Art. 9: Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal
(1) Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice,
confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date
biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală
sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
(2) Alineatul (1) nu se aplică în următoarele situaţii:
a) persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul
sau mai multe scopuri specifice, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicţia
prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimţământul persoanei vizate;
b) prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau
ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii sociale şi protecţiei sociale, în măsura în care
acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul
dreptului intern care prevede garanţii adecvate pentru drepturile fundamentale şi interesele persoanei vizate;
c) prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice,
atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-şi da consimţământul;
d) prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor lor legitime şi cu garanţii adecvate de către o fundaţie, o asociaţie
sau orice alt organism fără scop lucrativ şi cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiţia ca prelucrarea să
se refere numai la membrii sau la foştii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte
permanente în legătură cu scopurile sale şi ca datele cu caracter personal să nu fie comunicate terţilor fără
consimţământul persoanelor vizate;
e) prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana
vizată;
f) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau ori de câte ori
instanţele acţionează în exerciţiul funcţiei lor judiciare;
g) prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care
este proporţional cu obiectivul urmărit, respectă esenţa dreptului la protecţia datelor şi prevede măsuri
corespunzătoare şi specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale şi a intereselor persoanei vizate;
h) prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacităţii de muncă
a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament
medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială, în temeiul dreptului Uniunii sau
al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical şi sub rezerva respectării condiţiilor şi
garanţiilor prevăzute la alineatul (3);
i) prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi protecţia împotriva
ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a
asistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern,
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care prevede măsuri adecvate şi specifice pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate, în special a
secretului profesional; sau
j) prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în
scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este
proporţional cu obiectivul urmărit, respectă esenţa dreptului la protecţia datelor şi prevede măsuri corespunzătoare şi
specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale şi a intereselor persoanei vizate.
(3) Datele cu caracter personal menţionate la alineatul (1) pot fi prelucrate în scopurile menţionate la alineatul (2)
litera (h) în cazul în care datele respective sunt prelucrate de către un profesionist supus obligaţiei de păstrare a
secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul
normelor stabilite de organisme naţionale competente sau de o altă persoană supusă, de asemenea, unei obligaţii de
confidenţialitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de organisme naţionale
competente.
(4) Statele membre pot menţine sau introduce condiţii suplimentare, inclusiv restricţii, în ceea ce priveşte prelucrarea
de date genetice, date biometrice sau date privind sănătatea.
Art. 10: Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni
Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni sau la măsuri de securitate
conexe în temeiul articolului 6 alineatul (1) se efectuează numai sub controlul unei autorităţi de stat sau atunci când
prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanţii adecvate pentru drepturile şi
libertăţile persoanelor vizate. Orice registru cuprinzător al condamnărilor penale se ţine numai sub controlul unei
autorităţi de stat.
Art. 11: Prelucrarea care nu necesită identificare
(1) În cazul în care scopurile pentru care un operator prelucrează date cu caracter personal nu necesită sau nu mai
necesită identificarea unei persoane vizate de către operator, operatorul nu are obligaţia de a păstra, obţine sau
prelucra informaţii suplimentare pentru a identifica persoana vizată în scopul unic al respectării prezentului regulament.
(2) Dacă, în cazurile menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, operatorul poate demonstra că nu este în măsură
să identifice persoana vizată, operatorul informează persoana vizată în mod corespunzător, în cazul în care este
posibil. În astfel de cazuri, articolele 15-20 nu se aplică, cu excepţia cazului în care persoana vizată, în scopul exercitării
drepturilor sale în temeiul respectivelor articole, oferă informaţii suplimentare care permit identificarea sa.
CAPIT OLUL III: Drepturile persoanei vizate
Secţiunea 1: T ransparenţă şi modalităţi
Art. 12: Transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei
vizate
(1) Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informaţii menţionate la articolele 13 şi 14 şi
orice comunicări în temeiul articolelor 15-22 şi 34 referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, transparentă,
inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu, în special pentru orice informaţii adresate în mod specific
unui copil. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format
electronic. La solicitarea persoanei vizate, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca identitatea persoanei vizate
să fie dovedită prin alte mijloace.
(2) Operatorul facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate în temeiul articolelor 15-22. În cazurile menţionate la
articolul 11 alineatul (2), operatorul nu refuză să dea curs cererii persoanei vizate de a-şi exercita drepturile în
conformitate cu articolele 15-22, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că nu este în măsură să
identifice persoana vizată.
(3) Operatorul furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul
articolelor 15-22, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă
poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor.
Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii,
prezentând şi motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informaţiile
sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt
format.
(4) Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere şi
în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a
depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.
(5) Informaţiile furnizate în temeiul articolelor 13 şi 14 şi orice comunicare şi orice măsuri luate în temeiul articolelor
15-22 şi 34 sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate
sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate:
a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a
comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
b) fie să refuze să dea curs cererii.
În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.
(6) Fără a aduce atingere articolului 11, în cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice
care înaintează cererea menţionată la articolele 15-21, operatorul poate solicita furnizarea de informaţii suplimentare
necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.
(7) Informaţiile care urmează să fie furnizate persoanelor vizate în temeiul articolelor 13 şi 14 pot fi furnizate în
combinaţie cu pictograme standardizate pentru a oferi într-un mod uşor vizibil, inteligibil şi clar lizibil o imagine de
ansamblu semnificativă asupra prelucrării avute în vedere. În cazul în care pictogramele sunt prezentate în format
electronic, acestea trebuie să poată fi citite automat.
(8) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 92 în vederea determinării
informaţiilor care urmează să fie prezentate de pictograme şi a procedurilor pentru furnizarea de pictograme
standardizate.
Secţiunea 2: Informare şi acces la date cu caracter personal
Art. 13: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la
persoana vizată
(1) În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta,
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operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile
următoare:
a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;
b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de
operator sau de o parte terţă;
e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie
internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor
menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate
sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.
(2) În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt
obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o
prelucrare echitabilă şi transparentă:
a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate
pentru a stabili această perioadă;
b) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana
vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se
opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a),
existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimţământului înainte de retragerea acestuia;
d) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară
pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter
personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;
f) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi
(4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi
consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(3) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel
pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară,
informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).
(4) Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.
Art. 14: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la
persoana vizată
(1) În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată, operatorul furnizează
persoanei vizate următoarele informaţii:
a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;
b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
d) categoriile de date cu caracter personal vizate;
e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă
sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul
transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile
adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la
dispoziţie.
(2) Pe lângă informaţiile menţionate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii
necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoana vizată:
a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate
pentru a stabili această perioadă;
b) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de
operator sau de o parte terţă;
c) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana
vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a se opune
prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
d) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a),
existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimţământului înainte de retragerea acestuia;
e) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
f) sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;
g) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi
(4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi
consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(3) Operatorul furnizează informaţiile menţionate la alineatele (1) şi (2):
a) într-un termen rezonabil după obţinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ţinându-se seama
de circumstanţele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în
momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau
c) dacă se intenţionează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care
acestea sunt divulgate pentru prima oară.
(4) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel
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pentru care acestea au fost obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară,
informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).
(5) Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă şi în măsura în care:
a) persoana vizată deţine deja informaţiile;
b) furnizarea acestor informaţii se dovedeşte a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporţionate, în special în cazul
prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice,
sub rezerva condiţiilor şi a garanţiilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1), sau în măsura în care obligaţia menţionată
la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea
obiectivelor prelucrării respective In astfel de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile,
libertăţile şi interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informaţiilor la dispoziţia publicului;
c) obţinerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidenţa
căruia intră operatorul şi care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau
d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidenţiale în temeiul unei obligaţii statutare de
secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligaţii legale de a păstra
secretul.
Art. 15: Dreptul de acces al persoanei vizate
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu
caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
a) scopurile prelucrării;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie
divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau,
dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori
restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune
prelucrării;
f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile
privind sursa acestora;
h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi
(4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi
consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională,
persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la
transfer.
(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii
solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul
în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un
alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
(4) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.
Secţiunea 3: Rectificare şi ştergere
Art. 16: Dreptul la rectificare
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter
personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are
dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei
declaraţii suplimentare.
Art. 17: Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o
privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri
nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate;
b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6
alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să
prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul
dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale
menţionate la articolul 8 alineatul (1).
(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le
şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv
măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat
ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale
acestor date cu caracter personal.
(3) Alineatele (1) şi (2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern
care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei
autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;
c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi
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cu articolul 9 alineatul (3);
d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în
conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă
imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
(la data 23-mai-2018 Art. 17, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 rectificat de punctul 3. din Rectificare din 23-mai-2018 )

Art. 18: Dreptul la restricţionarea prelucrării
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică
unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea
datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb
restricţionarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se
verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot,
cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea
sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive
de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
(3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către
operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.
Art. 19: Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau
restricţionarea prelucrării
Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau
ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul
17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi
disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată
solicită acest lucru.
Art. 20: Dreptul la portabilitatea datelor
(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat
operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite
aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal,
în cazul în care:
a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul
(2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi
b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele
cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de
vedere tehnic.
(3) Exercitarea dreptului menţionat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul
drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării
unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul.
(4) Dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.
Secţiunea 4: Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat
Art. 21: Dreptul la opoziţie
(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situaţia particulară în care se află,
prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f), a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv
creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu
excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care
prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea
sau apărarea unui drept în instanţă.
(la data 23-mai-2018 Art. 21, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 4 rectificat de punctul 4. din Rectificare din 23-mai-2018 )

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul
de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de
profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu
mai sunt prelucrate în acest scop.
(4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menţionat la alineatele (1) şi (2) este adus în
mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.
(5) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi
poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.
(6) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în
scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizată, din motive legate de situaţia sa
particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.
Art. 22: Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o
măsură semnificativă.
(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia:
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a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;
b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea,
măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.
(3) În cazurile menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare
pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a
obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.
(4) Deciziile menţionate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menţionate la
articolul 9 alineatul (1), cu excepţia cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) şi în care au fost
instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.
Secţiunea 5: Restricţii
Art. 23: Restricţii
(1) Dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului de date sau persoanei împuternicite de operator poate
restricţiona printr-o măsură legislativă domeniul de aplicare al obligaţiilor şi al drepturilor prevăzute la articolele 12-22 şi
34, precum şi la articolul 5 în măsura în care dispoziţiile acestuia corespund drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la
articolele 12-22, atunci când o astfel de restricţie respectă esenţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi constituie o
măsură necesară şi proporţională într-o societate democratică, pentru a asigura:
a) securitatea naţională;
b) apărarea;
c) securitatea publică;
d) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracţiunilor sau executarea sancţiunilor penale, inclusiv
protejarea împotriva ameninţărilor la adresa securităţii publice şi prevenirea acestora;
e) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în special un interes
economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar şi fiscal şi în
domeniul sănătăţii publice şi al securităţii sociale;
f) protejarea independenţei judiciare şi a procedurilor judiciare;
g) prevenirea, investigarea, depistarea şi urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate;
h) funcţia de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar şi ocazional, de exercitarea autorităţii oficiale în
cazurile menţionate la literele (a)-(e) şi (g);
i) protecţia persoanei vizate sau a drepturilor şi libertăţilor altora; (j) punerea în aplicare a pretenţiilor de drept civil.
(2) În special, orice măsură legislativă menţionată la alineatul (1) conţine dispoziţii specifice cel puţin, dacă este cazul,
în ceea ce priveşte:
a) scopurile prelucrării sau ale categoriilor de prelucrare;
b) categoriile de date cu caracter personal;
c) domeniul de aplicare al restricţiilor introduse;
d) garanţiile pentru a preveni abuzurile sau accesul sau transferul ilegal;
e) menţionarea operatorului sau a categoriilor de operatori;
f) perioadele de stocare şi garanţiile aplicabile având în vedere natura, domeniul de aplicare şi scopurile prelucrării sau
ale categoriilor de prelucrare;
g) riscurile pentru drepturile şi libertăţilor persoanelor vizate; şi
h) dreptul persoanelor vizate de a fi informate cu privire la restricţie, cu excepţia cazului în care acest lucru poate
aduce atingere scopului restricţiei.
CAPIT OLUL IV: Operatorul şi persoana împuternicită de operator
Secţiunea 1: Obligaţii generale
Art. 24: Responsabilitatea operatorului
(1) Ţinând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi de riscurile cu grade
diferite de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul pune în aplicare măsuri
tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în
conformitate cu prezentul regulament. Respectivele măsuri se revizuiesc şi se actualizează dacă este necesar.
(2) Atunci când sunt proporţionale în raport cu operaţiunile de prelucrare, măsurile menţionate la alineatul (1) includ
punerea în aplicare de către operator a unor politici adecvate de protecţie a datelor.
(3) Aderarea la coduri de conduită aprobate, menţionate la articolul 40, sau la un mecanism de certificare aprobat,
menţionat la articolul 42, poate fi utilizată ca element care să demonstreze respectarea obligaţiilor de către operator.
Art. 25: Asigurarea protecţiei datelor începând cu momentul conceperii şi în mod implicit
(1) Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării, şi natura, domeniul de aplicare, contextul şi
scopurile prelucrării, precum şi riscurile cu grade diferite de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile
persoanelor fizice pe care le prezintă prelucrarea, operatorul, atât în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât şi
în cel al prelucrării în sine, pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, cum ar fi pseudonimizarea, care
sunt destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecţie a datelor, precum reducerea la minimum a
datelor, şi să integreze garanţiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a îndeplini cerinţele prezentului regulament şi a
proteja drepturile persoanelor vizate.
(2) Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt
prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării. Respectiva
obligaţie se aplică volumului de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare şi
accesibilităţii lor. În special, astfel de măsuri asigură că, în mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate,
fără intervenţia persoanei, de un număr nelimitat de persoane.
(3) Un mecanism de certificare aprobat în conformitate cu articolul 42 poate fi utilizat drept element care să
demonstreze îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alineatele (1) şi (2) ale prezentului articol.
Art. 26: Operatori asociaţi
(1) În cazul în care doi sau mai mulţi operatori stabilesc în comun scopurile şi mijloacele de prelucrare, aceştia sunt
operatori asociaţi. Ei stabilesc într-un mod transparent responsabilităţile fiecăruia în ceea ce priveşte îndeplinirea
obligaţiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în special în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor
persoanelor vizate şi îndatoririle fiecăruia de furnizare a informaţiilor prevăzute la articolele 13 şi 14, prin intermediul
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unui acord între ei, cu excepţia cazului şi în măsura în care responsabilităţile operatorilor sunt stabilite în dreptul Uniunii
sau în dreptul intern care se aplică acestora. Acordul poate să desemneze un punct de contact pentru persoanele
vizate.
(2) Acordul menţionat la alineatul (1) reflectă în mod adecvat rolurile şi raporturile respective ale operatorilor asociaţi
faţă de persoanele vizate. Esenţa acestui acord este făcută cunoscută persoanei vizate.
(3) Indiferent de clauzele acordului menţionat la alineatul (1), persoana vizată îşi poate exercita drepturile în temeiul
prezentului regulament cu privire la şi în raport cu fiecare dintre operatori.
Art. 27: Reprezentanţii operatorilor sau ai persoanelor împuternicite de operatori care nu îşi au sediul în
Uniune
(1) În cazul în care se aplică articolul 3 alineatul (2), operatorul sau persoana împuternicită de operator desemnează în
scris un reprezentant în Uniune.
(2) Obligaţia prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol nu se aplică:
a) prelucrării care are un caracter ocazional, care nu include, pe scară largă, prelucrarea unor categorii speciale de
date, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (1), sau prelucrarea unor date cu caracter personal referitoare la
condamnări penale şi infracţiuni menţionată la articolul 10, şi care este puţin susceptibilă de a genera un risc pentru
drepturile şi libertăţile persoanelor, ţinând cont de natura, contextul, domeniul de aplicare şi scopurile prelucrării; sau
b) unei autorităţi sau unui organism public.
(3) Reprezentantul îşi are sediul în unul dintre statele membre în care se află persoanele vizate ale căror date cu
caracter personal sunt prelucrate în legătură cu furnizarea de bunuri şi servicii sau al căror comportament este
monitorizat.
(4) Reprezentantul primeşte din partea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator un mandat prin care
autorităţile de supraveghere şi persoanele vizate, în special, se pot adresa reprezentantului, în plus faţă de operator
sau persoana împuternicită de operator sau în locul acestora, cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea, în
scopul asigurării respectării prezentului regulament.
(5) Desemnarea unui reprezentant de către operator sau persoana împuternicită de operator nu aduce atingere
acţiunilor în justiţie care ar putea fi introduse împotriva operatorului sau persoanei împuternicite de operator înseşi.
Art. 28: Persoana împuternicită de operator
(1) În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele unui operator, operatorul recurge doar la persoane
împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate,
astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în prezentul regulament şi să asigure protecţia drepturilor
persoanei vizate.
(2) Persoana împuternicită de operator nu recrutează o altă persoană împuternicită de operator fără a primi în
prealabil o autorizaţie scrisă, specifică sau generală, din partea operatorului. În cazul unei autorizaţii generale scrise,
persoana împuternicită de operator informează operatorul cu privire la orice modificări preconizate privind adăugarea
sau înlocuirea altor persoane împuternicite de operator, oferind astfel posibilitatea operatorului de a formula obiecţii
faţă de aceste modificări.
(3) Prelucrarea de către o persoană împuternicită de un operator este reglementată printr-un contract sau alt act
juridic în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care are caracter obligatoriu pentru persoana împuternicită de
operator în raport cu operatorul şi care stabileşte obiectul şi durata prelucrării, natura şi scopul prelucrării, tipul de date
cu caracter personal şi categoriile de persoane vizate şi obligaţiile şi drepturile operatorului. Respectivul contract sau act
juridic prevede în special că persoană împuternicită de operator:
a) prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucţiuni documentate din partea operatorului,
inclusiv în ceea ce priveşte transferurile de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională,
cu excepţia cazului în care această obligaţie îi revine persoanei împuternicite în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului
intern care i se aplică; în acest caz, notifică această obligaţie juridică operatorului înainte de prelucrare, cu excepţia
cazului în care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de interesul public;
b) se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte
confidenţialitatea sau au o obligaţie statutară adecvată de confidenţialitate;
c) adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 32;
d) respectă condiţiile menţionate la alineatele (2) şi (4) privind recrutarea unei alte persoane împuternicite de operator;
e) ţinând seama de natura prelucrării, oferă asistenţă operatorului prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, în
măsura în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea obligaţiei operatorului de a răspunde cererilor privind
exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute în capitolul III;
f) ajută operatorul să asigure respectarea obligaţiilor prevăzute la articolele 32-36, ţinând seama de caracterul
prelucrării şi informaţiile aflate la dispoziţia persoanei împuternicite de operator;
g) la alegerea operatorului, şterge sau returnează operatorului toate datele cu caracter personal după încetarea
furnizării serviciilor legate de prelucrare şi elimină copiile existente, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul
intern impune stocarea datelor cu caracter personal;
h) pune la dispoziţia operatorului toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea obligaţiilor prevăzute la
prezentul articol, permite desfăşurarea auditurilor, inclusiv a inspecţiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat
şi contribuie la acestea.
În ceea ce priveşte primul paragraf litera (h), persoana împuternicită de operator informează imediat operatorul în
cazul în care, în opinia sa, o instrucţiune încalcă prezentul regulament sau alte dispoziţii din dreptul intern sau din dreptul
Uniunii referitoare la protecţia datelor.
(4) În cazul în care o persoană împuternicită de un operator recrutează o altă persoană împuternicită pentru
efectuarea de activităţi de prelucrare specifice în numele operatorului, aceleaşi obligaţii privind protecţia datelor
prevăzute în contractul sau în alt act juridic încheiat între operator şi persoana împuternicită de operator, astfel cum se
prevede la alineatul (3), revin celei de a doua persoane împuternicite, prin intermediul unui contract sau al unui alt act
juridic, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, în special furnizarea de garanţii suficiente pentru punerea în
aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerinţele prezentului
regulament. În cazul în care această a doua persoană împuternicită nu îşi respectă obligaţiile privind protecţia datelor,
persoana împuternicită iniţială rămâne pe deplin răspunzătoare faţă de operator în ceea ce priveşte îndeplinirea
obligaţiilor acestei a doua persoane împuternicite.
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(5) Aderarea persoanei împuternicite de operator la un cod de conduită aprobat, menţionat la articolul 40, sau la un
mecanism de certificare aprobat, menţionat la articolul 42, poate fi utilizată ca element prin care să se demonstreze
existenţa garanţiilor suficiente menţionate la alineatele (1) şi (4) din prezentul articol.
(6) Fără a aduce atingere unui contract individual încheiat între operator şi persoana împuternicită de operator,
contractul sau celălalt act juridic menţionat la alineatele (3) şi (4) din prezentul articol se poate baza, integral sau
parţial, pe clauze contractuale standard menţionate la alineatele (7) şi (8) din prezentul articol, inclusiv atunci când fac
parte dintr-o certificare acordată operatorului sau persoanei împuternicite de operator în temeiul articolelor 42 şi 43.
(7) Comisia poate să prevadă clauze contractuale standard pentru aspectele menţionate la alineatele (3) şi (4) din
prezentul articol şi în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 93 alineatul (2).
(8) O autoritate de supraveghere poate să adopte clauze contractuale standard pentru aspectele menţionate la
alineatele (3) şi (4) din prezentul articol şi în conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coerenţei menţionat la
articolul 63.
(9) Contractul sau celălalt act juridic menţionat la alineatele (3) şi (4) se formulează în scris, inclusiv în format
electronic.
(10) Fără a aduce atingere articolelor 82, 83 şi 84, în cazul în care o persoană împuternicită de operator încălcă
prezentul regulament, prin stabilirea scopurilor şi mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana
împuternicită de operator este considerată a fi un operator în ceea ce priveşte prelucrarea respectivă.
Art. 29: Desfăşurarea activităţii de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de
operator
Persoana împuternicită de operator şi orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei
împuternicite de operator care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului,
cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern îl obligă să facă acest lucru.
Art. 30: Evidenţele activităţilor de prelucrare
(1) Fiecare operator şi, după caz, reprezentantul acestuia păstrează o evidenţă a activităţilor de prelucrare
desfăşurate sub responsabilitatea lor. Respectiva evidenţă cuprinde toate următoarele informaţii:
a) numele şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale operatorului asociat, ale reprezentantului operatorului
şi ale responsabilului cu protecţia datelor;
b) scopurile prelucrării;
c) o descriere a categoriilor de persoane vizate şi a categoriilor de date cu caracter personal;
d) categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din
ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
e) dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională,
inclusiv identificarea ţării terţe sau a organizaţiei internaţionale respective şi, în cazul transferurilor menţionate la
articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, documentaţia care dovedeşte existenţa unor garanţii adecvate;
f) acolo unde este posibil, termenele-limită preconizate pentru ştergerea diferitelor categorii de date;
g) acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate menţionate la
articolul 32 alineatul (1).
(2) Fiecare persoană împuternicită de operator şi, după caz, reprezentantul persoanei împuternicite de operator
păstrează o evidenţă a tuturor categoriilor de activităţi de prelucrare desfăşurate în numele operatorului, care cuprind:
a) numele şi datele de contact ale persoanei sau persoanelor împuternicite de operator şi ale fiecărui operator în
numele căruia acţionează această persoană (aceste persoane), precum şi, după caz, ale reprezentantului operatorului
sau ale reprezentantului persoanei împuternicite de operator, şi ale responsabilului cu protecţia datelor;
b) categoriile de activităţi de prelucrare desfăşurate în numele fiecărui operator;
c) dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, inclusiv
identificarea ţării terţe sau a organizaţiei internaţionale respective şi, în cazul transferurilor prevăzute la articolul 49
alineatul (1) al doilea paragraf, documentaţia care dovedeşte existenţa unor garanţii adecvate;
d) acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate menţionate la
articolul 32 alineatul (1).
(la data 23-mai-2018 Art. 30, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 rectificat de punctul 5. din Rectificare din 23-mai-2018 )

(3) Evidenţele menţionate la alineatele (1) şi (2) se formulează în scris, inclusiv în format electronic.
(4) Operatorul sau persoana împuternicită de acesta, precum şi, după caz, reprezentantul operatorului sau al
persoanei împuternicite de operator pun evidenţele la dispoziţia autorităţii de supraveghere, la cererea acesteia.
(5) Obligaţiile menţionate la alineatele 1 şi 2 nu se aplică unei întreprinderi sau organizaţii cu mai puţin de 250 de
angajaţi, cu excepţia cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru
drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii speciale de
date, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (1), sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale
şi infracţiuni, astfel cum se menţionează la articolul 10.
Art. 31: Cooperarea cu autoritatea de supraveghere
Operatorul şi persoana împuternicită de operator şi, după caz, reprezentantul acestora cooperează, la cerere, cu
autoritatea de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor acesteia.
(la data 23-mai-2018 Art. 31 din capitolul IV, sectiunea 1 rectificat de punctul 7. din Rectificare din 23-mai-2018 )

Secţiunea 2: Securitatea datelor cu caracter personal
Art. 32: Securitatea prelucrării
(1) Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării şi natura, domeniul de aplicare, contextul şi
scopurile prelucrării, precum şi riscul cu diferite grade de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile
persoanelor fizice, operatorul şi persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice şi organizatorice
adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:
a) pseudonimizarea şi criptarea datelor cu caracter personal;
b) capacitatea de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continue ale sistemelor şi
serviciilor de prelucrare;
c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal şi accesul la acestea în timp util în cazul în care
are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
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d) un proces pentru testarea, evaluarea şi aprecierea periodice ale eficacităţii măsurilor tehnice şi organizatorice pentru
a garanta securitatea prelucrării.
(2) La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrare, generate
în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul
neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.
(3) Aderarea la un cod de conduită aprobat, menţionat la articolul 40, sau la un mecanism de certificare aprobat,
menţionat la articolul 42, poate fi utilizată ca element prin care să se demonstreze îndeplinirea cerinţelor prevăzute la
alineatul (1) din prezentul articol.
(4) Operatorul şi persoana împuternicită de acesta iau măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care
acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator şi care are acces la date cu caracter
personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepţia cazului în care această obligaţie îi revine în temeiul
dreptului Uniunii sau al dreptului intern.
Art. 33: Notificarea autorităţii de supraveghere în cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal
(1) În cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru
autorităţii de supraveghere competente în temeiul articolului 55, fără întârzieri nejustificate şi, dacă este posibil, în
termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care este puţin
probabil să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea către
autoritatea de supraveghere nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoţită de o explicaţie motivată pentru
întârziere.
(la data 23-mai-2018 Art. 33, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 2 rectificat de punctul 8. din Rectificare din 23-mai-2018 )

(2) Persoana împuternicită de operator înştiinţează operatorul fără întârzieri nejustificate după ce ia cunoştinţă de o
încălcare a securităţii datelor cu caracter personal.
(3) Notificarea menţionată la alineatul (1) cel puţin:
a) descrie caracterul încălcării securităţii datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile şi
numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză, precum şi categoriile şi numărul aproximativ al înregistrărilor de
date cu caracter personal în cauză;
b) comunică numele şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor sau un alt punct de contact de unde se
pot obţine mai multe informaţii;
c) descrie consecinţele probabile ale încălcării securităţii datelor cu caracter personal;
d) descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema încălcării securităţii datelor
cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.
(4) Atunci când şi în măsura în care nu este posibil să se furnizeze informaţiile în acelaşi timp, acestea pot fi furnizate în
mai multe etape, fără întârzieri nejustificate.
(5) Operatorul păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal,
care cuprind o descriere a situaţiei de fapt în care a avut loc încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, a
efectelor acesteia şi a măsurilor de remediere întreprinse. Această documentaţie permite autorităţii de supraveghere să
verifice conformitatea cu prezentul articol.
Art. 34: Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal
(1) În cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru
drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la
această încălcare.
(2) În informarea transmisă persoanei vizate prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol se include o descriere întrun limbaj clar şi simplu a caracterului încălcării securităţii datelor cu caracter personal, precum şi cel puţin informaţiile şi
măsurile menţionate la articolul 33 alineatul (3) literele (b), (c) şi (d).
(3) Informarea persoanei vizate menţionată la alineatul (1) nu este necesară în cazul în care oricare dintre
următoarele condiţii este îndeplinită:
a) operatorul a implementat măsuri de protecţie tehnice şi organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate
în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în special măsuri
prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le
acceseze, cum ar fi criptarea;
b) operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor
vizate menţionat la alineatul (1) nu mai este susceptibil să se materializeze;
c) ar necesita un efort disproporţionat. În această situaţie, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură
similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.
(4) În cazul în care operatorul nu a comunicat deja încălcarea securităţii datelor cu caracter personal către persoana
vizată, autoritatea de supraveghere, după ce a luat în considerare probabilitatea ca încălcarea securităţii datelor cu
caracter personal să genereze un risc ridicat, poate să îi solicite acestuia să facă acest lucru sau poate decide că
oricare dintre condiţiile menţionate la alineatul (3) sunt îndeplinite.
Secţiunea 3: Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi consultarea prealabilă
Art. 35: Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor
(1) Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, în cazul în care un tip de prelucrare,
în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi
libertăţile persoanelor fizice, operatorul efectuează, înaintea prelucrării, o evaluare a impactului operaţiunilor de
prelucrare prevăzute asupra protecţiei datelor cu caracter personal. O evaluare unică poate aborda un set de
operaţiuni de prelucrare similare care prezintă riscuri ridicate similare.
(2) La realizarea unei evaluări a impactului asupra protecţiei datelor, operatorul solicită avizul responsabilului cu
protecţia datelor, dacă acesta a fost desemnat.
(3) Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor menţionată la alineatul (1) se impune mai ales în cazul:
a) unei evaluări sistematice şi cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la persoane fizice, care se bazează pe
prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, şi care stă la baza unor decizii care produc efecte juridice privind
persoana fizică sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
b) prelucrării pe scară largă a unor categorii speciale de date, menţionată la articolul 9 alineatul (1), sau a unor date cu
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caracter personal privind condamnări penale şi infracţiuni, menţionată la articolul 10; sau
c) unei monitorizări sistematice pe scară largă a unei zone accesibile publicului.
(4) Autoritatea de supraveghere întocmeşte şi publică o listă a tipurilor de operaţiuni de prelucrare care fac obiectul
cerinţei de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecţiei datelor, în conformitate cu alineatul (1). Autoritatea
de supraveghere comunică aceste liste comitetului menţionat la articolul 68.
(5) Autoritatea de supraveghere poate, de asemenea, să stabilească şi să pună la dispoziţia publicului o listă a tipurilor
de operaţiuni de prelucrare pentru care nu este necesară o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor. Autoritatea
de supraveghere comunică aceste liste comitetului.
(6) Înainte de adoptarea listelor menţionate la alineatele (4) şi (5), autoritatea de supraveghere competentă aplică
mecanismul pentru asigurarea coerenţei menţionat la articolul 63 în cazul în care aceste liste implică activităţi de
prelucrare care presupun furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii către persoane vizate sau monitorizarea
comportamentului acestora în mai multe state membre ori care pot afecta în mod substanţial libera circulaţie a datelor
cu caracter personal în cadrul Uniunii.
(7) Evaluarea conţine cel puţin:
a) o descriere sistematică a operaţiunilor de prelucrare preconizate şi a scopurilor prelucrării, inclusiv, după caz,
interesul legitim urmărit de operator;
b) o evaluare a necesităţii şi proporţionalităţii operaţiunilor de prelucrare în legătură cu aceste scopuri;
c) o evaluare a riscurilor pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate menţionate la alineatul (1); şi
d) măsurile preconizate în vederea abordării riscurilor, inclusiv garanţiile, măsurile de securitate şi mecanismele menite
să asigure protecţia datelor cu caracter personal şi să demonstreze conformitatea cu dispoziţiile prezentului
regulament, luând în considerare drepturile şi interesele legitime ale persoanelor vizate şi ale altor persoane interesate.
(8) La evaluarea impactului operaţiunilor de prelucrare efectuate de operatorii sau de persoanele împuternicite de
operatori relevante, se are în vedere în mod corespunzător respectarea de către operatorii sau persoanele
împuternicite respective a codurilor de conduită aprobate menţionate la articolul 40, în special în vederea unei evaluări a
impactului asupra protecţiei datelor.
(9) Operatorul solicită, acolo unde este cazul, avizul persoanelor vizate sau al reprezentanţilor acestora privind
prelucrarea prevăzută, fără a aduce atingere protecţiei intereselor comerciale sau publice ori securităţii operaţiunilor de
prelucrare.
(10) Atunci când prelucrarea în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) sau (e) are un temei juridic în dreptul Uniunii
sau al unui stat membru sub incidenţa căruia intră operatorul, iar dreptul respectiv reglementează operaţiunea de
prelucrare specifică sau setul de operaţiuni specifice în cauză şi deja s-a efectuat o evaluare a impactului asupra
protecţiei datelor ca parte a unei evaluări a impactului generale în contextul adoptării respectivului temei juridic,
alineatele (1)-(7) nu se aplică, cu excepţia cazului în care statele membre consideră că este necesară efectuarea unei
astfel de evaluări înaintea desfăşurării activităţilor de prelucrare.
(11) Acolo unde este necesar, operatorul efectuează o analiză pentru a evalua dacă prelucrarea are loc în
conformitate cu evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, cel puţin atunci când are loc o modificare a riscului
reprezentat de operaţiunile de prelucrare.
Art. 36: Consultarea prealabilă
(1) Operatorul consultă autoritatea de supraveghere înainte de prelucrarea atunci când evaluarea impactului asupra
protecţiei datelor prevăzută la articolul 35 indică faptul că prelucrarea ar genera un risc ridicat în absenţa unor măsuri
luate de operator pentru atenuarea riscului.
(2) Atunci când consideră că prelucrarea prevăzută menţionată la alineatul (1) ar încălca prezentul regulament, în
special atunci când riscul nu a fost identificat sau atenuat într-o măsură suficientă de către operator, autoritatea de
supraveghere oferă consiliere în scris operatorului şi, după caz, persoanei împuternicite de operator, în cel mult opt
săptămâni de la primirea cererii de consultare, şi îşi poate utiliza oricare dintre competenţele menţionate la articolul 58.
Această perioadă poate fi prelungită cu şase săptămâni, ţinându-se seama de complexitatea prelucrării prevăzute.
Autoritatea de supraveghere informează operatorul şi, după caz, persoana împuternicită de operator, în termen de o
lună de la primirea cererii, cu privire la orice astfel de prelungire, prezentând motivele întârzierii. Aceste perioade pot fi
suspendate până când autoritatea de supraveghere a obţinut informaţiile pe care le-a solicitat în scopul consultării.
(3) Atunci când consultă autoritatea de supraveghere în conformitate cu alineatul (1), operatorul îi furnizează
acesteia:
a) dacă este cazul, responsabilităţile respective ale operatorului, ale operatorilor asociaţi şi ale persoanelor
împuternicite de operator implicate în activităţile de prelucrare, în special pentru prelucrarea în cadrul unui grup de
întreprinderi;
b) scopurile şi mijloacele prelucrării preconizate;
c) măsurile şi garanţiile prevăzute pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate, în conformitate cu
prezentul regulament;
d) dacă este cazul, datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor;
e) evaluarea impactului asupra protecţiei datelor prevăzută la articolul 35; şi
f) orice alte informaţii solicitate de autoritatea de supraveghere.
(4) Statele membre consultă autoritatea de supraveghere în cadrul procesului de pregătire a unei propuneri de măsură
legislativă care urmează să fie adoptată de un parlament naţional sau a unei măsuri de reglementare întemeiate pe o
astfel de măsură legislativă, care se referă la prelucrarea.
(5) În pofida alineatului (1), dreptul intern poate impune operatorilor să se consulte cu autoritatea de supraveghere şi
să obţină în prealabil autorizarea din partea acesteia în legătură cu prelucrarea de către un operator în vederea
îndeplinirii unei sarcini exercitate de acesta în interes public, inclusiv prelucrarea în legătură cu protecţia socială şi
sănătatea publică.
Secţiunea 4: Responsabilul cu protecţia datelor
Art. 37: Desemnarea responsabilului cu protecţia datelor
(1) Operatorul şi persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu protecţia datelor ori de câte ori:
a) prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepţia instanţelor care acţionează în
exerciţiul funcţiei lor jurisdicţionale;
b) activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operaţiuni de prelucrare
pag. 35

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Regulamentul 679/27-apr-2016 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

care, prin natura, domeniul de aplicare şi/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică şi sistematică a
persoanelor vizate pe scară largă; sau
c) activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară
largă a unor categorii speciale de date în temeiul articolului 9 sau a unor date cu caracter personal referitoare la
condamnări penale şi infracţiuni, menţionată la articolul 10.
(la data 23-mai-2018 Art. 37, alin. (1), litera C. din capitolul IV, sectiunea 4 rectificat de punctul 9. din Rectificare din 23-mai-2018 )

(2) Un grup de întreprinderi poate numi un responsabil cu protecţia datelor unic, cu condiţia ca responsabilul cu
protecţia datelor să fie uşor accesibil din fiecare întreprindere.
(3) În cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică sau un organism
public, poate fi desemnat un responsabil cu protecţia datelor unic pentru mai multe dintre aceste autorităţi sau
organisme, luând în considerare structura organizatorică şi dimensiunea acestora.
(4) În alte cazuri decât cele menţionate la alineatul (1), operatorul sau persoana împuternicită de operator ori
asociaţiile şi alte organisme care reprezintă categorii de operatori sau de persoane împuternicite de operatori pot
desemna sau, acolo unde dreptul Uniunii sau dreptul intern solicită acest lucru, desemnează un responsabil cu protecţia
datelor. Responsabilul cu protecţia datelor poate să acţioneze în favoarea unor astfel de asociaţii şi alte organisme care
reprezintă operatori sau persoane împuternicite de operatori.
(5) Responsabilul cu protecţia datelor este desemnat pe baza calităţilor profesionale şi, în special, a cunoştinţelor de
specialitate în dreptul şi practicile din domeniul protecţiei datelor, precum şi pe baza capacităţii de a îndeplini sarcinile
prevăzute la articolul 39.
(6) Responsabilul cu protecţia datelor poate fi un membru al personalului operatorului sau persoanei împuternicite de
operator sau poate să îşi îndeplinească sarcinile în baza unui contract de servicii.
(7) Operatorul sau persoana împuternicită de operator publică datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
şi le comunică autorităţii de supraveghere.
Art. 38: Funcţia responsabilului cu protecţia datelor
(1) Operatorul şi persoana împuternicită de operator se asigură că responsabilul cu protecţia datelor este implicat în
mod corespunzător şi în timp util în toate aspectele legate de protecţia datelor cu caracter personal.
(2) Operatorul şi persoana împuternicită de operator sprijină responsabilul cu protecţia datelor în îndeplinirea sarcinilor
menţionate la articolul 39, asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, precum şi accesarea
datelor cu caracter personal şi a operaţiunilor de prelucrare, şi pentru menţinerea cunoştinţelor sale de specialitate.
(3) Operatorul şi persoana împuternicită de operator se asigură că responsabilul cu protecţia datelor nu primeşte niciun
fel de instrucţiuni în ceea ce priveşte îndeplinirea acestor sarcini. Acesta nu este demis sau sancţionat de către operator
sau de persoana împuternicită de operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Responsabilul cu protecţia datelor
răspunde direct în faţa celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei împuternicite de operator.
(4) Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecţia datelor cu privire la toate chestiunile legate de
prelucrarea datelor lor şi la exercitarea drepturilor lor în temeiul prezentului regulament.
(5) Responsabilul cu protecţia datelor are obligaţia de a respecta secretul sau confidenţialitatea în ceea ce priveşte
îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.
(6) Responsabilul cu protecţia datelor poate îndeplini şi alte sarcini şi atribuţii. Operatorul sau persoana împuternicită de
operator se asigură că niciuna dintre aceste sarcini şi atribuţii nu generează un conflict de interese.
Art. 39: Sarcinile responsabilului cu protecţia datelor
(1) Responsabilul cu protecţia datelor are cel puţin următoarele sarcini:
a) informarea şi consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum şi a angajaţilor care se
ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul prezentului regulament şi al altor dispoziţii de drept al
Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor;
b) monitorizarea respectării prezentului regulament, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare
la protecţia datelor şi a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce priveşte protecţia
datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului
implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;
c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi monitorizarea
funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35;
d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare,
inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă
chestiune.
(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecţia datelor ţine seama în mod corespunzător de riscul asociat
operaţiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării.
Secţiunea 5: Coduri de conduită şi certificare
Art. 40: Coduri de conduită
(1) Statele membre, autorităţile de supraveghere, comitetul şi Comisia încurajează elaborarea de coduri de conduită
menite să contribuie la buna aplicare a prezentului regulament, ţinând seama de caracteristicile specifice ale diverselor
sectoare de prelucrare şi de nevoile specifice ale microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii.
(2) Asociaţiile şi alte organisme care reprezintă categorii de operatori sau de persoane împuternicite de operatori pot
pregăti coduri de conduită sau le pot modifica sau extinde pe cele existente, în scopul de a specifica modul de aplicare a
prezentului regulament, cum ar fi în ceea ce priveşte:
a) prelucrarea în mod echitabil şi transparent;
b) interesele legitime urmărite de operatori în contexte specifice;
c) colectarea datelor cu caracter personal;
d) pseudonimizarea datelor cu caracter personal;
e) informarea publicului şi a persoanelor vizate;
f) exercitarea drepturilor persoanelor vizate;
g) informarea şi protejarea copiilor şi modalitatea în care trebuie obţinut consimţământul titularilor răspunderii
părinteşti asupra copiilor;
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h) măsurile şi procedurile menţionate la articolele 24 şi 25 şi măsurile de asigurare a securităţii prelucrării, menţionate
la articolul 32;
i) notificarea autorităţilor de supraveghere cu privire la încălcările securităţii datelor cu caracter personal şi informarea
persoanelor vizate cu privire la aceste încălcări;
j) transferul de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale; sau
k) proceduri extrajudiciare şi alte proceduri de soluţionare a litigiilor pentru soluţionarea litigiilor între operatori şi
persoanele vizate în ceea ce priveşte prelucrarea, fără a aduce atingere drepturilor persoanelor vizate, în temeiul
articolelor 77 şi 79.
(3) La codurile de conduită aprobate în temeiul alineatului (5) din prezentul articol şi care au o valabilitate generală în
temeiul alineatului (9) din prezentul articol pot adera nu numai operatorii sau persoanele împuternicite de operatori
care fac obiectul prezentului regulament, ci şi operatorii sau persoanele împuternicite de operatori care nu fac obiectul
prezentului regulament în temeiul articolului 3, în scopul de a oferi garanţii adecvate în cadrul transferurilor de date cu
caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale în condiţiile menţionate la articolul 46 alineatul (2) litera
(e). Aceşti operatori sau persoane împuternicite de operatori îşi asumă angajamente cu caracter obligatoriu şi
executoriu, prin intermediul unor instrumente contractuale sau al altor instrumente obligatorii din punct de vedere
juridic, în scopul aplicării garanţiilor adecvate respective, inclusiv cu privire la drepturile persoanelor vizate.
(4) Codul de conduită prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol cuprinde mecanisme care permit organismului
menţionat la articolul 41 alineatul (1) să efectueze monitorizarea obligatorie a respectării dispoziţiilor acestuia de către
operatorii sau persoanele împuternicite de operatori care se angajează să îl aplice, fără a aduce atingere sarcinilor şi
competenţelor autorităţilor de supraveghere care sunt competente în temeiul articolului 55 sau 56.
(5) Asociaţiile şi alte organisme menţionate la alineatul (2) din prezentul articol care intenţionează să pregătească un
cod de conduită sau să modifice sau să extindă un cod existent transmit proiectul de cod, de modificare sau de
extindere autorităţii de supraveghere care este competentă în temeiul articolului 55. Autoritatea de supraveghere
emite un aviz cu privire la conformitatea cu prezentul regulament a proiectului de cod, de modificare sau de extindere
şi îl aprobă în cazul în care se constată că acesta oferă garanţii adecvate suficiente.
(6) În cazul în care proiectul de cod, de modificare sau de extindere este aprobat în conformitate cu alineatul (5), iar
codul de conduită în cauză nu are legătură cu activităţile de prelucrare din mai multe state membre, autoritatea de
supraveghere înregistrează şi publică codul.
(7) În cazul în care un proiect de cod de conduită, de modificare sau de extindere are legătură cu activităţile de
prelucrare din mai multe state membre, înainte de aprobare, autoritatea de supraveghere competentă în temeiul
articolului 55 îl transmite, prin procedura menţionată la articolul 63, comitetului, care emite un aviz cu privire la
conformitatea cu prezentul regulament a proiectului respectiv, sau, în situaţia menţionată la alineatul (3) din prezentul
articol, oferă garanţii adecvate.
(8) În cazul în care avizul menţionat la alineatul (7) confirmă conformitatea cu prezentul regulament a proiectului de
cod, de modificare sau de extindere sau în cazul în care, în situaţia menţionată la alineatul (3), oferă garanţii adecvate,
comitetul transmite avizul său Comisiei.
(9) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a decide că codul de conduită, modificarea sau extinderea
aprobate care i-au fost prezentate în temeiul alineatului (8) din prezentul articol au valabilitate generală în Uniune.
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 93
alineatul (2).
(10) Comisia asigură publicitatea adecvată pentru codurile aprobate asupra cărora s-a decis că au valabilitate generală
în conformitate cu alineatul (9).
(11) Comitetul regrupează toate codurile de conduită, modificările şi extinderile aprobate într-un registru şi le pune la
dispoziţia publicului prin mijloace corespunzătoare.
Art. 41: Monitorizarea codurilor de conduită aprobate
(1) Fără a aduce atingere sarcinilor şi competenţelor autorităţii de supraveghere competente în temeiul articolelor 57
şi 58, monitorizarea respectării unui cod de conduită în temeiul articolului 40 poate fi realizată de un organism care
dispune de un nivel adecvat de expertiză în legătură cu obiectul codului şi care este acreditat în acest scop de
autoritatea de supraveghere competentă.
(2) Un organism menţionat la alineatul (1) poate fi acreditat pentru monitorizarea respectării unui cod de conduită
dacă:
a) a demonstrat autorităţii de supraveghere competente, într-un mod satisfăcător, independenţa şi expertiza sa în
legătură cu obiectul codului;
b) a instituit proceduri care îi permit să evalueze eligibilitatea operatorilor şi a persoanelor împuternicite de operatori în
vederea aplicării codului, să monitorizeze respectarea de către aceştia a dispoziţiilor codului şi să revizuiască periodic
funcţionarea acestuia;
c) a instituit proceduri şi structuri pentru tratarea plângerilor privind încălcări ale codului sau privind modul în care codul
a fost sau este pus în aplicare de un operator sau o persoană împuternicită de operator, precum şi pentru asigurarea
transparenţei acestor proceduri şi structuri pentru persoanele vizate şi pentru public; şi
d) a demonstrat autorităţii de supraveghere competente, într-un mod satisfăcător, că sarcinile şi atribuţiile sale nu
creează conflicte de interese.
(3) Autoritatea de supraveghere competentă transmite proiectul de cerinţe pentru acreditarea unui organism
menţionat la alineatul (1) din prezentul articol comitetului, în conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coerenţei
menţionat la articolul 63.
(la data 23-mai-2018 Art. 41, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 5 rectificat de punctul 10. din Rectificare din 23-mai-2018 )

(4) Fără a aduce atingere sarcinilor şi competenţelor autorităţii de supraveghere competente şi dispoziţiilor capitolului
VIII, un organism menţionat la alineatul (1) din prezentul articol ia măsuri corespunzătoare, sub rezerva unor garanţii
adecvate, în cazul încălcării codului de către un operator sau o persoană împuternicită de operator, inclusiv prin
suspendarea sau excluderea respectivului operator sau a respectivei persoane din cadrul codului. Organismul în cauză
informează autoritatea de supraveghere competentă cu privire la aceste măsuri şi la motivele care le-au determinat.
(5) Autoritatea de supraveghere competentă revocă acreditarea unui organism menţionat la alineatul (1) în cazul în
care nu mai sunt îndeplinite cerinţele pentru acreditare sau măsurile luate de organismul în cauză încalcă prezentul
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regulament.
(la data 23-mai-2018 Art. 41, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 5 rectificat de punctul 11. din Rectificare din 23-mai-2018 )

(6) Prezentul articol nu se aplică prelucrării efectuate de autorităţi şi organisme publice.
Art. 42: Certificare
(la data 12-dec-2019 Art. 42 din capitolul IV, sectiunea 5 a fost in legatura cu Regulamentul 1725/23-oct-2018 )

(1) Statele membre, autorităţile de supraveghere, comitetul şi Comisia încurajează, în special la nivelul Uniunii,
instituirea de mecanisme de certificare în domeniul protecţiei datelor, precum şi de sigilii şi mărci în acest domeniu, care
să permită demonstrarea faptului că operaţiunile de prelucrare efectuate de operatori şi de persoanele împuternicite de
operatori respectă prezentul regulament. Sunt luate în considerare necesităţile specifice ale microîntreprinderilor şi ale
întreprinderilor mici şi mijlocii.
(2) Mecanismele de certificare din domeniul protecţiei datelor, sigiliile sau mărcile aprobate în temeiul alineatului (5) din
prezentul articol sunt instituite nu numai pentru a fi respectate de operatorii sau de persoanele împuternicite de
operatori care fac obiectul prezentului regulament, ci şi pentru a demonstra existenţa unor garanţii adecvate oferite de
operatorii sau de persoanele împuternicite de operatori care nu fac obiectul prezentului regulament, în temeiul
articolului 3, în cadrul transferurilor de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale în
condiţiile menţionate la articolul 46 alineatul (2) litera (f). Aceşti operatori sau persoane împuternicite de operatori îşi
asumă angajamente cu caracter obligatoriu şi executoriu, prin intermediul unor instrumente contractuale sau al altor
instrumente obligatorii din punct de vedere juridic, în scopul aplicării garanţiilor adecvate respective, inclusiv cu privire la
drepturile persoanelor vizate.
(3) Certificarea este voluntară şi disponibilă prin intermediul unui proces transparent.
(4) Certificarea în conformitate cu prezentul articol nu reduce responsabilitatea operatorului sau a persoanei
împuternicite de operator de a respecta prezentul regulament şi nu aduce atingere sarcinilor şi competenţelor
autorităţilor de supraveghere care sunt competente în temeiul articolului 55 sau 56.
(5) Organismele de certificare menţionate la articolul 43 sau autoritatea de supraveghere competentă emit o
certificare în temeiul prezentului articol, pe baza criteriilor aprobate de către autoritatea de supraveghere competentă
respectivă în temeiul articolului 58 alineatul (3), sau de către comitet în temeiul articolului 63. În cazul în care criteriile
sunt aprobate de comitet, aceasta poate duce la o certificare comună, şi anume sigiliul european privind protecţia
datelor.
(6) Operatorul sau persoana împuternicită de operator care supune activităţile sale de prelucrare mecanismului de
certificare oferă organismului de certificare menţionat la articolul 43 sau, după caz, autorităţii de supraveghere
competente, toate informaţiile necesare pentru desfăşurarea procedurii de certificare, precum şi accesul la activităţile
de prelucrare respective.
(7) Certificarea este eliberată unui operator sau unei persoane împuternicite de operator pentru o perioadă maximă de
trei ani şi poate fi reînnoită în aceleaşi condiţii, cu condiţia ca criteriile relevante să fie îndeplinite în continuare.
Certificarea este retrasă, după caz, de către organismele de certificare menţionate la articolul 43 sau de către
autoritatea de supraveghere competentă în cazul în care nu mai sunt îndeplinite criteriile pentru certificare.
(la data 23-mai-2018 Art. 42, alin. (7) din capitolul IV, sectiunea 5 rectificat de punctul 12. din Rectificare din 23-mai-2018 )

(8) Comitetul regrupează toate mecanismele de certificare şi sigiliile şi mărcile de protecţie a datelor într-un registru şi
le pune la dispoziţia publicului prin orice mijloc corespunzător.
Art. 43: Organisme de certificare
(1) Fără a aduce atingere sarcinilor şi competenţelor autorităţii de supraveghere competente, prevăzute la articolele
57 şi 58, organismele de certificare care dispun de un nivel adecvat de competenţă în domeniul protecţiei datelor, după
ce informează autoritatea de supraveghere pentru a-i permite să îşi exercite competenţele în temeiul articolului 58
alineatul (2) litera (h), emit şi reînnoiesc certificarea. Statele membre se asigură că aceste organisme de certificare
sunt acreditate de către una sau amândouă dintre următoarele entităţi:
a) autoritatea de supraveghere care este competentă în temeiul articolului 55 sau 56;
b) organismul naţional de acreditare desemnat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului
European şi al Consiliului (1 ) în conformitate cu standardul EN-ISO/IEC 17065/2012 şi cu cerinţele suplimentare
stabilite de autoritatea de supraveghere care este competentă în temeiul articolului 55 sau 56.
(1 )Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor
de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30)
(2) Un organism de certificare menţionat la alineatul (1) este acreditat în conformitate cu alineatul respectiv numai
dacă:
a) a demonstrat autorităţii de supraveghere competente, într-un mod satisfăcător, independenţa şi expertiza sa în
legătură cu obiectul certificării;
b) s-a angajat să respecte criteriile menţionate la articolul 42 alineatul (5) şi aprobate de autoritatea de supraveghere
care este competentă în temeiul articolului 55 sau 56, sau de către comitet în temeiul articolului 63;
c) a instituit proceduri pentru emiterea, revizuirea periodică şi retragerea certificării, a sigiliilor şi mărcilor din domeniul
protecţiei datelor;
d) a instituit proceduri şi structuri pentru tratarea plângerilor privind încălcări ale certificării sau privind modul în care
certificarea a fost sau este pusă în aplicare de un operator sau o persoană împuternicită de operator, precum şi pentru
asigurarea transparenţei acestor proceduri şi structuri pentru persoanele vizate şi pentru public; şi
e) a demonstrat autorităţii de supraveghere competente, într-un mod satisfăcător, că sarcinile şi atribuţiile sale nu
creează conflicte de interese.
(3) Acreditarea organismelor de certificare menţionate la alineatele (1) şi (2) din prezentul articol se realizează pe
baza cerinţelor aprobate de către autoritatea de supraveghere care este competentă în temeiul articolului 55 sau 56,
sau de către comitet în temeiul articolului 63. În cazul unei acreditări în temeiul alineatului (1) litera (b) din prezentul
articol, aceste cerinţe le completează pe cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 şi normele tehnice care
descriu metodele şi procedurile organismelor de certificare.
(la data 23-mai-2018 Art. 43, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 5 rectificat de punctul 13. din Rectificare din 23-mai-2018 )
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(4) Organismele de certificare menţionate la alineatul (1) sunt responsabile cu realizarea unei evaluări adecvate în
vederea certificării sau retragerii acestei certificări, fără a aduce atingere responsabilităţii operatorului sau a persoanei
împuternicite de operator de a respecta prezentul regulament. Acreditarea se eliberează pentru o perioadă maximă de
cinci ani şi poate fi reînnoită în aceleaşi condiţii, cu condiţia ca organismul de certificare să îndeplinească cerinţele
prevăzute în prezentul articol.
(5) Organismele de certificare menţionate la alineatul (1) transmite autorităţilor de supraveghere competente motivele
acordării sau retragerii certificării solicitate.
(6) Cerinţele menţionate la alineatul (3) din prezentul articol şi criteriile menţionate la articolul 42 alineatul (5) se
publică de către autoritatea de supraveghere într-o formă uşor de accesat. Autorităţile de supraveghere transmit, de
asemenea, aceste cerinţe şi criterii comitetului.
(la data 23-mai-2018 Art. 43, alin. (6) din capitolul IV, sectiunea 5 rectificat de punctul 14. din Rectificare din 23-mai-2018 )

(7) Fără a aduce atingere dispoziţiilor capitolului VIII, autoritatea de supraveghere competentă sau organismul naţional
de acreditare revocă acreditarea acordată unui organism de certificare în temeiul alineatului (1) din prezentul articol în
cazul în care nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru acreditare sau măsurile luate de organismul de
acreditare încalcă prezentul regulament.
(8) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 92, în scopul specificării cerinţelor
care trebuie luate în considerare pentru mecanismele de certificare din domeniul protecţiei datelor, menţionate la
articolul 42 alineatul (1).
(9) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili standarde tehnice pentru mecanismele de
certificare şi pentru sigiliile şi mărcile din domeniul protecţiei datelor, precum şi mecanisme de promovare şi
recunoaştere a acelor mecanisme de certificare, sigilii şi mărci. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în
conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 93 alineatul (2).
C AP IT O LU L V: T ransferurile de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii
internaţionale
Art. 44: Principiul general al transferurilor
Orice date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sau care urmează a fi prelucrate după ce sunt transferate
într-o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională pot fi transferate doar dacă, sub rezerva celorlalte dispoziţii ale
prezentului regulament, condiţiile prevăzute în prezentul capitol sunt respectate de operator şi de persoana
împuternicită de operator, inclusiv în ceea ce priveşte transferurile ulterioare de date cu caracter personal din ţara terţă
sau de la organizaţia internaţională către o altă ţară terţă sau către o altă organizaţie internaţională. Toate dispoziţiile
din prezentul capitol se aplică pentru a se asigura că nivelul de protecţie a persoanelor fizice garantat prin prezentul
regulament nu este subminat.
Art. 45: Transferuri în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie
(la data 19-mar-2019 Art. 45 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Decizia 419/23-ian-2019 )

(1) Transferul de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională se poate realiza atunci
când Comisia a decis că ţara terţă, un teritoriu ori unul sau mai multe sectoare specificate din acea ţară terţă sau
organizaţia internaţională în cauză asigură un nivel de protecţie adecvat. Transferurile realizate în aceste condiţii nu
necesită autorizări speciale.
(2) Atunci când evaluează caracterul adecvat al nivelului de protecţie, Comisia ţine seama, în special, de următoarele
elemente:
a) statul de drept, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, legislaţia relevantă, atât generală, cât şi
sectorială, inclusiv privind securitatea publică, apărarea, securitatea naţională şi dreptul penal, precum şi accesul
autorităţilor publice la datele cu caracter personal, precum şi punerea în aplicare a acestei legislaţii, normele de
protecţie a datelor, normele profesionale şi măsurile de securitate, inclusiv normele privind transferul ulterior de date cu
caracter personal către o altă ţară terţă sau organizaţie internaţională, care sunt respectate în ţara terţă respectivă
sau în organizaţia internaţională respectivă, jurisprudenţa, precum şi existenţa unor drepturi efective şi opozabile ale
persoanelor vizate şi a unor reparaţii efective pe cale administrativă şi judiciară pentru persoanele vizate ale căror date
cu caracter personal sunt transferate;
b) existenţa şi funcţionarea eficientă a uneia sau mai multor autorităţi de supraveghere independente în ţara terţă sau
sub jurisdicţia cărora intră o organizaţie internaţională, cu responsabilitate pentru asigurarea şi impunerea respectării
normelor de protecţie a datelor, incluzând competenţe adecvate de asigurare a respectării aplicării, pentru acordarea
de asistenţă şi consiliere persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor acestora şi pentru cooperarea cu
autorităţile de supraveghere din statele membre; şi
c) angajamentele internaţionale la care a aderat ţara terţă sau organizaţia internaţională în cauză sau alte obligaţii care
decurg din convenţii sau instrumente obligatorii din punct de vedere juridic, precum şi din participarea acesteia la
sisteme multilaterale sau regionale, mai ales în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
(3) Comisia, după ce evaluează caracterul adecvat al nivelului de protecţie, poate decide, printr-un act de punere în
aplicare, că o ţară terţă, un teritoriu sau unul sau mai multe sectoare specificate dintr-o ţară terţă sau o organizaţie
internaţională asigură un nivel de protecţie adecvat în sensul alineatului (2) din prezentul articol. Actul de punere în
aplicare prevede un mecanism de revizuire periodică, cel puţin o dată la patru ani, care ia în considerare toate evoluţiile
relevante din ţara terţă sau organizaţia internaţională. Actul de punere în aplicare menţionează aplicarea geografică şi
sectorială, şi, după caz, identifică autoritatea sau autorităţile de supraveghere menţionate la alineatul (2) litera (b) din
prezentul articol. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la
articolul 93 alineatul (2).
(4) Comisia monitorizează continuu evoluţiile din ţările terţe şi de la nivelul organizaţiilor internaţionale care ar putea
afecta funcţionarea deciziilor adoptate în temeiul alineatului (3) din prezentul articol şi a deciziilor adoptate în temeiul
articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE.
(5) În cazul în care informaţiile disponibile dezvăluie, în special în urma revizuirii menţionate la alineatul (3) din prezentul
articol, că o ţară terţă, un teritoriu sau un sector specificat din acea ţară terţă sau o organizaţie internaţională nu mai
asigură un nivel de protecţie adecvat în sensul alineatului (2) din prezentul articol, Comisia, dacă este necesar, abrogă,
modifică sau suspendă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, decizia menţionată la alineatul (3) din prezentul
articol fără efect retroactiv. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de
examinare menţionată la articolul 93 alineatul (2).
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Din motive imperioase de urgenţă, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile în conformitate cu
procedura menţionată la articolul 93 alineatul (3).
(6) Comisia iniţiază consultări cu ţara terţă sau organizaţia internaţională în vederea remedierii situaţiei care a stat la
baza deciziei luate în conformitate cu alineatul (5).
(7) O decizie luată în temeiul alineatului (5) din prezentul articol nu aduce atingere transferurilor de date cu caracter
personal către ţara terţă, un teritoriu sau unul sau mai multe sectoare specificate din acea ţară terţă sau către
organizaţia internaţională în cauză în conformitate cu articolele 46-49.
(8) Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe site-ul său o listă a ţărilor terţe, a teritoriilor şi
sectoarelor specificate dintr-o ţară terţă şi a organizaţiilor internaţionale în cazul cărora a decis că nivelul de protecţie
adecvat este asigurat sau nu mai este asigurat.
(9) Deciziile adoptate de Comisie în temeiul articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE rămân în vigoare până
când sunt modificate, înlocuite sau abrogate de o decizie a Comisiei adoptată în conformitate cu alineatul (3) sau (5)
din prezentul articol.
Art. 46: Transferuri în baza unor garanţii adecvate
(1) În absenţa unei decizii în temeiul articolului 45 alineatul (3), operatorul sau persoana împuternicită de operator
poate transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională numai dacă operatorul sau
persoana împuternicită de operator a oferit garanţii adecvate şi cu condiţia să existe drepturi opozabile şi căi de atac
eficiente pentru persoanele vizate.
(2) Garanţiile adecvate menţionate la alineatul 1 pot fi furnizate fără să fie nevoie de nicio autorizaţie specifică din
partea unei autorităţi de supraveghere, prin:
a) un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic şi executoriu între autorităţile sau organismele publice;
b) reguli corporatiste obligatorii în conformitate cu articolul 47;
c) clauze standard de protecţie a datelor adoptate de Comisie în conformitate cu procedura de examinare menţionată
la articolul 93 alineatul (2);
d) clauze standard de protecţie a datelor adoptate de o autoritate de supraveghere şi aprobate de Comisie în
conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 93 alineatul (2);
e) un cod de conduită aprobat în conformitate cu articolul 40, însoţit de un angajament obligatoriu şi executoriu din
partea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator din ţara terţă de a aplica garanţii adecvate, inclusiv cu
privire la drepturile persoanelor vizate; sau
f) un mecanism de certificare aprobat în conformitate cu articolul 42, însoţit de un angajament obligatoriu şi executoriu
din partea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator din ţara terţă de a aplica garanţii adecvate, inclusiv cu
privire la drepturile persoanelor vizate.
(3) Sub rezerva autorizării din partea autorităţii de supraveghere competente, garanţiile adecvate menţionate la
alineatul (1) pot fi furnizate de asemenea, în special, prin:
a) clauze contractuale între operator sau persoana împuternicită de operator şi operatorul, persoana împuternicită de
operator sau destinatarul datelor cu caracter personal din ţara terţă sau organizaţia internaţională; sau
b) dispoziţii care urmează să fie incluse în acordurile administrative dintre autorităţile sau organismele publice, care
includ drepturi opozabile şi efective pentru persoanele vizate.
(4) Autoritatea de supraveghere aplică mecanismul pentru asigurarea coerenţei menţionat la articolul 63, în cazurile
menţionate la alineatul (3) din prezentul articol.
(5) Autorizaţiile acordate de un stat membru sau de o autoritate de supraveghere în temeiul articolului 26 alineatul (2)
din Directiva 95/46/CE sunt valabile până la data la care sunt modificate, înlocuite sau abrogate, dacă este necesar, de
respectiva autoritate de supraveghere. Deciziile adoptate de Comisie în temeiul articolului 26 alineatul (4) din Directiva
95/46/CE rămân în vigoare până când sunt modificate, înlocuite sau abrogate, dacă este necesar, de o decizie a
Comisiei adoptată în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.
Art. 47: Reguli corporatiste obligatorii
(1) În conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coerenţei prevăzut la articolul 63, autoritatea de supraveghere
competentă aprobă reguli corporatiste obligatorii, cu condiţia ca acestea:
a) să fie obligatorii din punct de vedere juridic şi să se aplice fiecărui membru vizat al grupului de întreprinderi sau al
grupului de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună, inclusiv angajaţilor acestuia, precum şi să fie
puse în aplicare de membrii în cauză;
b) să confere, în mod expres, drepturi opozabile persoanelor vizate în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu
caracter personal; şi
c) să îndeplinească cerinţele prevăzute la alineatul (2).
(2) Regulile corporatiste obligatorii menţionate la alineatul (1) precizează cel puţin:
a) structura şi datele de contact ale grupului de întreprinderi sau ale grupului de întreprinderi implicate într-o activitate
economică comună şi ale fiecăruia dintre membrii săi;
b) transferurile de date sau setul de transferuri, inclusiv categoriile de date cu caracter personal, tipul prelucrării şi
scopurile prelucrării, tipurile de persoane vizate afectate şi identificarea ţării terţe sau a ţărilor terţe în cauză;
c) caracterul lor juridic obligatoriu, atât pe plan intern, cât şi extern;
d) aplicarea principiilor generale în materie de protecţie a datelor, în special limitarea scopului, reducerea la minimum a
datelor, perioadele de stocare limitate, calitatea datelor, protecţia datelor începând cu momentul conceperii şi protecţia
implicită, temeiul juridic pentru prelucrare, prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, măsurile de
asigurare a securităţii datelor, precum şi cerinţele referitoare la transferurile ulterioare către organisme care nu fac
obiectul regulilor corporatiste obligatorii;
e) drepturile persoanelor vizate în ceea ce priveşte prelucrarea şi mijloacele de exercitare a acestor drepturi, inclusiv
dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, în
conformitate cu articolul 22, dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere competente şi în faţa
instanţelor competente ale statelor membre, în conformitate cu articolul 79, precum şi dreptul de a obţine reparaţii şi,
după caz, despăgubiri pentru încălcarea regulilor corporatiste obligatorii;
f) acceptarea de către operator sau de persoana împuternicită de operator, care îşi are sediul pe teritoriul unui stat
membru, a răspunderii pentru orice încălcare a regulilor corporatiste obligatorii de către orice membru în cauză care nu
îşi are sediul în Uniune; operatorul sau persoana împuternicită de operator este exonerat(ă) de această răspundere,
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integral sau parţial, numai dacă dovedeşte că membrul respectiv nu a fost răspunzător de evenimentul care a cauzat
prejudiciul;
g) modul în care informaţiile privind regulile corporatiste obligatorii, în special privind dispoziţiile menţionate la literele
(d), (e) şi (f) de la prezentul alineat, sunt furnizate persoanelor vizate în completarea informaţiilor menţionate la
articolele 13 şi 14;
h) sarcinile oricărui responsabil cu protecţia datelor desemnat în conformitate cu articolul 37 sau ale oricărei alte
persoane sau entităţi însărcinate cu monitorizarea respectării regulilor corporatiste obligatorii în cadrul grupului de
întreprinderi sau al grupului de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună, a activităţilor de formare şi a
gestionării plângerilor;
i) procedurile de formulare a plângerilor;
j) mecanismele din cadrul grupului de întreprinderi sau al grupului de întreprinderi implicate într-o activitate economică
comună, menite să asigure verificarea conformităţii cu regulile corporatiste obligatorii. Aceste mecanisme includ
auditurile privind protecţia datelor şi metodele de asigurare a acţiunilor corective menite să protejeze drepturile
persoanei vizate. Rezultatele acestor verificări ar trebui să fie comunicate persoanei sau entităţii menţionate la litera
(h) şi consiliului de administraţie al întreprinderii care exercită controlul grupului de întreprinderi sau al grupului de
întreprinderi implicate într-o activitate economică comună şi ar trebui să fie puse la dispoziţia autorităţii de
supraveghere competente, la cerere;
k) mecanismele de raportare şi înregistrare a modificărilor aduse regulilor şi de raportare a acestor modificări autorităţii
de supraveghere;
l) mecanismul de cooperare cu autoritatea de supraveghere în vederea asigurării respectării regulilor de către orice
membru al grupului de întreprinderi sau al grupului de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună, în
special prin punerea la dispoziţia autorităţii de supraveghere a rezultatelor verificărilor cu privire la măsurile menţionate
la punctul (j);
m) mecanismele de raportare către autoritatea de supraveghere competentă a oricăror cerinţe legale impuse unui
membru al grupului de întreprinderi sau al grupului de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună într-o
ţară terţă care pot avea un efect advers considerabil asupra garanţiilor furnizate prin regulile corporatiste obligatorii; şi
n) formarea corespunzătoare în domeniul protecţiei datelor a personalului care are un acces permanent sau periodic la
date cu caracter personal.
(3) Comisia poate preciza formatul şi procedurile pentru schimbul de informaţii între operatori, persoanele
împuternicite de operatori şi autorităţile de supraveghere pentru regulile corporatiste obligatorii în sensul prezentului
articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la
articolul 93 alineatul (2).
Art. 48: Transferurile sau divulgările de informaţii neautorizate de dreptul Uniunii
Orice hotărâre a unei instanţe sau a unui tribunal şi orice decizie a unei autorităţi administrative a unei ţări terţe care
impun unui operator sau persoanei împuternicite de operator să transfere sau să divulge date cu caracter personal
poate fi recunoscută sau executată în orice fel numai dacă se bazează pe un acord internaţional, cum ar fi un tratat de
asistenţă judiciară reciprocă în vigoare între ţara terţă solicitantă şi Uniune sau un stat membru, fără a se aduce
atingere altor motive de transfer în temeiul prezentului capitol.
Art. 49: Derogări pentru situaţii specifice
(1) În absenţa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie în conformitate cu articolul 45 alineatul (3)
sau a unor garanţii adecvate în conformitate cu articolul 46, inclusiv a regulilor corporatiste obligatorii, un transfer sau
un set de transferuri de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională poate avea loc
numai în una dintre condiţiile următoare:
a) persoana vizată şi-a exprimat în mod explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce a fost informată asupra
posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizată ca urmare a lipsei unei decizii privind
caracterul adecvat al nivelului de protecţie şi a unor garanţii adecvate;
b) transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată şi operator sau pentru aplicarea unor
măsuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;
c) transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul
persoanei vizate între operator şi o altă persoană fizică sau juridică;
d) transferul este necesar din considerente importante de interes public;
e) transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
f) transferul este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, atunci când
persoana vizată nu are capacitatea fizică sau juridică de a-şi exprima acordul;
g) transferul se realizează dintr-un registru care, potrivit dreptului Uniunii sau al dreptului intern, are scopul de a furniza
informaţii publicului şi care poate fi consultat fie de public în general, fie de orice persoană care poate face dovada unui
interes legitim, dar numai în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile cu privire la consultare prevăzute de dreptul Uniunii
sau de dreptul intern în acel caz specific.
În cazul în care un transfer nu ar putea să se întemeieze pe o dispoziţie prevăzută la articolul 45 sau 46, inclusiv
dispoziţii privind reguli corporatiste obligatorii, şi nu este aplicabilă niciuna dintre derogările pentru situaţii specifice
prevăzute la primul paragraf din prezentul alineat, un transfer către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională poate
avea loc numai în cazul în care transferul nu este repetitiv, se referă doar la un număr limitat de persoane vizate, este
necesar în scopul realizării intereselor legitime majore urmărite de operator asupra căruia nu prevalează interesele sau
drepturile şi libertăţile persoanei vizate şi operatorul a evaluat toate circumstanţele aferente transferului de date şi, pe
baza acestei evaluări, a prezentat garanţii corespunzătoare în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal.
Operatorul informează autoritatea de supraveghere cu privire la transfer. Operatorul, în plus faţă de furnizarea
informaţiilor menţionate la articolele 13 şi 14, informează persoana vizată cu privire la transfer şi la interesele legitime
majore pe care le urmăreşte.
(2) Transferul în temeiul alineatului (1) primul paragraf litera (g) nu implică totalitatea datelor cu caracter personal sau
ansamblul categoriilor de date cu caracter personal cuprinse în registru. Atunci când registrul urmează a fi consultat de
către persoane care au un interes legitim, transferul se efectuează numai la cererea persoanelor respective sau în cazul
în care acestea vor fi destinatarii.
(3) Alineatul (1) primul paragraf literele (a), (b) şi (c) şi paragraful al doilea nu se aplică în cazul activităţilor desfăşurate
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de autorităţile publice în exercitarea competenţelor lor publice.
(4) Interesul public prevăzut la alineatul (1) primul paragraf litera (d) este recunoscut în dreptul Uniunii sau în dreptul
statului membru sub incidenţa căruia intră operatorul.
(5) În absenţa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie, dreptul Uniunii sau dreptul intern poate,
din considerente importante de interes public, să stabilească în mod expres limite asupra transferului unor categorii
specifice de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională. Statele membre notifică
aceste dispoziţii Comisiei.
(6) Operatorul sau persoana împuternicită de operator consemnează evaluarea, precum şi garanţiile adecvate
prevăzute la paragraful al doilea al alineatului (1) din prezentul articol, în evidenţele menţionate la articolul 30.
Art. 50: Cooperarea internaţională în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal
În ceea ce priveşte ţările terţe şi organizaţiile internaţionale, Comisia şi autorităţile de supraveghere iau măsurile
corespunzătoare pentru:
(a) elaborarea de mecanisme de cooperare internaţională pentru a facilita asigurarea aplicării efective a legislaţiei
privind protecţia datelor cu caracter personal;
(b) acordarea de asistenţă internaţională reciprocă în asigurarea aplicării legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu
caracter personal, inclusiv prin notificare, transferul plângerilor, asistenţă în investigaţii şi schimb de informaţii, sub
rezerva unor garanţii adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal şi a altor drepturi şi libertăţi fundamentale;
(c) implicarea părţilor interesate relevante în discuţiile şi activităţile care au ca scop intensificarea cooperării
internaţionale în domeniul aplicării legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;
(d) promovarea schimbului reciproc şi a documentaţiei cu privire la legislaţia şi practicile în materie de protecţie a
datelor cu caracter personal, inclusiv în ceea ce priveşte conflictele jurisdicţionale cu ţările terţe.
CAPIT OLUL VI: Autorităţi de supraveghere independente
Secţiunea 1: Statutul independent
Art. 51: Autoritatea de supraveghere
(1) Fiecare stat membru se asigură că una sau mai multe autorităţi publice independente sunt responsabile de
monitorizarea aplicării prezentului regulament, în vederea protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea şi în vederea facilitării liberei circulaţii a datelor cu caracter personal în
cadrul Uniunii ("autoritatea de supraveghere").
(2) Fiecare autoritate de supraveghere contribuie la aplicarea coerentă a prezentului regulament în întreaga Uniune. În
acest scop, autorităţile de supraveghere cooperează atât între ele, cât şi cu Comisia, în conformitate cu capitolul VII.
(3) În cazul în care mai multe autorităţi de supraveghere sunt instituite într-un stat membru, acesta desemnează
autoritatea de supraveghere care reprezintă autorităţile respective în cadrul comitetului şi instituie un mecanism prin
care să asigure respectarea de către celelalte autorităţi a normelor privind mecanismul pentru asigurarea coerenţei
prevăzut la articolul 63.
(4) Fiecare stat membru notifică Comisiei dispoziţiile de drept pe care le adoptă în temeiul prezentului capitol până la
25 mai 2018 şi, fără întârziere, orice modificare ulterioară pe care o aduce acestor dispoziţii.
Art. 52: Independenţă
(1) Fiecare autoritate de supraveghere beneficiază de independenţă deplină în îndeplinirea sarcinilor sale şi exercitarea
competenţelor sale în conformitate cu prezentul regulament.
(2) Membrul sau membrii fiecărei autorităţi de supraveghere, în cadrul îndeplinirii sarcinilor şi al exercitării
competenţelor sale (lor) în conformitate cu prezentul regulament, rămâne (rămân) independent (independenţi) de
orice influenţă externă directă sau indirectă şi nici nu solicită, nici nu acceptă instrucţiuni de la o parte externă.
(3) Membrul sau membrii fiecărei autorităţi de supraveghere se abţin de la a întreprinde acţiuni incompatibile cu
atribuţiile lor, iar pe durata mandatului, nu desfăşoară activităţi incompatibile, remunerate sau nu.
(4) Fiecare stat membru se asigură că fiecare autoritate de supraveghere beneficiază de resurse umane, tehnice şi
financiare, de un sediu şi de infrastructura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor şi exercitarea efectivă a competenţelor
sale, inclusiv a celor care urmează să fie aplicate în contextul asistenţei reciproce, al cooperării şi al participării în cadrul
comitetului.
(5) Fiecare stat membru se asigură că fiecare autoritate de supraveghere îşi selectează personalul propriu şi deţine
personal propriu aflat sub conducerea exclusivă a membrului sau membrilor autorităţii de supraveghere respective.
(6) Fiecare stat membru se asigură că fiecare autoritate de supraveghere face obiectul unui control financiar care nu
aduce atingere independenţei sale şi că dispune de bugete anuale distincte, publice, care pot face parte din bugetul
general de stat sau naţional.
Art. 53: Condiţii generale aplicabile membrilor autorităţii de supraveghere
(1) Statele membre se asigură că fiecare membru al autorităţii lor de supraveghere este numit prin intermediul unei
proceduri transparente:
- de parlament;
- de guvern;
- de şeful statului; sau
- de un organism independent împuternicit să facă numiri în temeiul dreptului intern.
(2) Fiecare membru în cauză are calificările, experienţa şi competenţele necesare, în special în domeniul protecţiei
datelor cu caracter personal, pentru a-şi putea îndeplini atribuţiile şi exercita competenţele.
(3) Atribuţiile unui membru încetează în cazul expirării mandatului, în cazul demisiei sau pensionării din oficiu în
conformitate cu dreptul intern relevant.
(4) Un membru poate fi demis doar în cazuri de abateri grave sau dacă nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru
îndeplinirea atribuţiilor sale.
Art. 54: Norme privind instituirea autorităţii de supraveghere
(1) Fiecare stat membru prevede, pe cale legislativă, următoarele:
a) instituirea fiecărei autorităţi de supraveghere;
b) calificările şi condiţiile de eligibilitate necesare pentru a fi numit în calitate de membru al fiecărei autorităţi de
supraveghere;
c) normele şi procedurile pentru numirea membrului sau a membrilor fiecărei autorităţi de supraveghere;
d) durata mandatului membrului sau membrilor fiecărei autorităţi de supraveghere, de minimum patru ani, cu excepţia
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primei numiri după 24 mai 2016, din care o parte poate fi pe o perioadă mai scurtă în cazul în care acest lucru este
necesar pentru a proteja independenţa autorităţii de supraveghere printr-o procedură de numiri eşalonate;
e) dacă şi de câte ori este eligibil pentru reînnoire mandatul membrului sau membrilor fiecărei autorităţi de
supraveghere;
f) condiţiile care reglementează obligaţiile membrului sau membrilor şi ale personalului fiecărei autorităţi de
supraveghere, interdicţii privind acţiunile, ocupaţiile şi beneficiile incompatibile cu acestea în cursul mandatului şi după
încetarea acestuia, precum şi normele care reglementează încetarea contractului de angajare.
(2) Membrul sau membrii şi personalul fiecărei autorităţi de supraveghere au obligaţia, în conformitate cu dreptul
Uniunii sau cu dreptul intern, de a respecta atât pe parcursul mandatului, cât şi după încetarea acestuia, secretul
profesional în ceea ce priveşte informaţiile confidenţiale de care au luat cunoştinţă în cursul îndeplinirii sarcinilor sau al
exercitării competenţelor lor. Pe durata mandatului lor, această obligaţie de păstrare a secretului profesional se aplică în
special în ceea ce priveşte raportarea de către persoane fizice a încălcărilor prezentului regulament.
Secţiunea 2: Abilitări, sarcini şi competenţe
Art. 55: Competenţa
(1) Fiecare autoritate de supraveghere are competenţa să îndeplinească sarcinile şi să exercite competenţele care îi
sunt conferite în conformitate cu prezentul regulament pe teritoriul statului membru de care aparţine.
(2) În cazul în care prelucrarea este efectuată de autorităţi publice sau de organisme private care acţionează pe baza
articolului 6 alineatul (1) litera (c) sau (e), autoritatea de supraveghere din statul membru respectiv are competenţă.
În astfel de cazuri, articolul 56 nu se aplică.
(la data 23-mai-2018 Art. 55, alin. (2) din capitolul VI, sectiunea 2 rectificat de punctul 15. din Rectificare din 23-mai-2018 )

(3) Autorităţile de supraveghere nu sunt competente să supravegheze operaţiunile de prelucrare ale instanţelor care
acţionează în exerciţiul funcţiei lor judiciare.
Art. 56: Competenţa autorităţii de supraveghere principale
(1) Fără a aduce atingere articolului 55, autoritatea de supraveghere a sediului principal sau a sediului unic al
operatorului sau al persoanei împuternicite de operator este competentă să acţioneze în calitate de autoritate de
supraveghere principală pentru prelucrarea transfrontalieră efectuată de respectivul operator sau respectiva persoană
împuternicită în cauză în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 60.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), fiecare autoritate de supraveghere este competentă să trateze o plângere depusă
în atenţia sa sau o eventuală încălcare a prezentului regulament, în cazul în care obiectul acesteia se referă numai la un
sediu aflat în statul său membru sau afectează în mod semnificativ persoane vizate numai în statul său membru.
(3) În cazurile menţionate la alineatul (2) din prezentul articol, autoritatea de supraveghere informează fără întârziere
autoritatea de supraveghere principală cu privire la această chestiune. În termen de trei săptămâni de la momentul
informării, autoritatea de supraveghere principală decide dacă tratează sau nu cazul respectiv în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 60, luând în considerare dacă există sau nu un sediu al operatorului sau al persoanei
împuternicite de operator pe teritoriul statului membru a cărui autoritate de supraveghere a informat-o.
(4) În cazul în care autoritatea de supraveghere principală decide să trateze cazul, se aplică procedura prevăzută la
articolul 60. Autoritatea de supraveghere care a informat autoritatea de supraveghere principală poate înainta un
proiect de decizie acesteia din urmă. Autoritatea de supraveghere principală ţine seama în cea mai mare măsură
posibilă de proiectul respectiv atunci când pregăteşte proiectul de decizie prevăzut la articolul 60 alineatul (3).
(5) În cazul în care autoritatea de supraveghere principală decide să nu trateze cazul, autoritatea de supraveghere
care a informat autoritatea de supraveghere principală tratează cazul în conformitate cu articolele 61 şi 62.
(6) Autoritatea de supraveghere principală este singurul interlocutor al operatorului sau al persoanei împuternicite de
operator în ceea ce priveşte prelucrarea transfrontalieră efectuată de respectivul operator sau de respectiva persoană
împuternicită de operator.
Art. 57: Sarcini
(1) Fără a aduce atingere altor sarcini stabilite în temeiul prezentului regulament, fiecare autoritate de supraveghere,
pe teritoriul său:
a) monitorizează şi asigură aplicarea prezentului regulament;
b) promovează acţiuni de sensibilizare şi de înţelegere în rândul publicului a riscurilor, normelor, garanţiilor şi drepturilor
în materie de prelucrare. Se acordă atenţie specială activităţilor care se adresează în mod specific copiilor;
c) oferă consiliere, în conformitate cu dreptul intern, parlamentului naţional, guvernului şi altor instituţii şi organisme cu
privire la măsurile legislative şi administrative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea;
d) promovează acţiuni de sensibilizare a operatorilor şi a persoanelor împuternicite de aceştia cu privire la obligaţiile
care le revin în temeiul prezentului regulament;
e) la cerere, furnizează informaţii oricărei persoane vizate în legătură cu exercitarea drepturilor sale în conformitate cu
prezentul regulament şi, dacă este cazul, cooperează cu autorităţile de supraveghere din alte state membre în acest
scop;
f) tratează plângerile depuse de o persoană vizată, un organism, o organizaţie sau o asociaţie în conformitate cu
articolul 80 şi investighează într-o măsură adecvată obiectul plângerii şi informează reclamantul cu privire la evoluţia şi
rezultatul investigaţiei, într-un termen rezonabil, în special dacă este necesară efectuarea unei investigaţii mai
amănunţite sau coordonarea cu o altă autoritate de supraveghere;
g) cooperează, inclusiv prin schimb de informaţii, cu alte autorităţi de supraveghere şi îşi oferă asistenţă reciprocă
pentru a asigura coerenţa aplicării şi respectării prezentului regulament;
h) desfăşoară investigaţii privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv pe baza unor informaţii primite de la o altă
autoritate de supraveghere sau de la o altă autoritate publică;
i) monitorizează evoluţiile relevante, în măsura în care acestea au impact asupra protecţiei datelor cu caracter
personal, în special evoluţia tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi a practicilor comerciale;
j) adoptă clauze contractuale standard menţionate la articolul 28 alineatul (8) şi la articolul 46 alineatul (2) litera (d);
k) întocmeşte şi menţine la zi o listă în legătură cu cerinţa privind evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, în
conformitate cu articolul 35 alineatul (4);
l) oferă consiliere cu privire la operaţiunile de prelucrare menţionate la articolul 36 alineatul (2);
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m) încurajează elaborarea de coduri de conduită în conformitate cu articolul 40 alineatul (1), îşi dă avizul cu privire la
acestea şi le aprobă pe cele care oferă suficiente garanţii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (5);
n) încurajează stabilirea unor mecanisme de certificare, precum şi a unor sigilii şi mărci în domeniul protecţiei datelor în
conformitate cu articolul 42 alineatul (1) şi aprobă criteriile de certificare în conformitate cu articolul 42 alineatul (5);
o) acolo unde este cazul, efectuează o revizuire periodică a certificărilor acordate, în conformitate cu articolul 42
alineatul (7);
p) elaborează şi publică cerinţele de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în conformitate
cu articolul 41 şi a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43;
(la data 23-mai-2018 Art. 57, alin. (1), litera P. din capitolul VI, sectiunea 2 rectificat de punctul 16. din Rectificare din 23-mai-2018 )

q) coordonează procedura de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în conformitate cu
articolul 41 şi a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43;
r) autorizează clauzele şi dispoziţiile contractuale menţionate la articolul 46 alineatul (3);
s) aprobă regulile corporatiste obligatorii în conformitate cu articolul 47;
t) contribuie la activităţile comitetului;
u) menţine la zi evidenţe interne privind încălcările prezentului regulament şi măsurile luate, în special avertismentele
emise şi sancţiunile impuse în conformitate cu articolul 58 alineatul (2); şi
v) îndeplineşte orice alte sarcini legate de protecţia datelor cu caracter personal.
(2) Fiecare autoritate de supraveghere facilitează depunerea plângerilor menţionate la alineatul (1) litera (f) prin
măsuri precum punerea la dispoziţie a unui formular de depunere a plângerii care să poată fi completat inclusiv în
format electronic, fără a exclude alte mijloace de comunicare.
(3) Îndeplinirea sarcinilor fiecărei autorităţi de supraveghere este gratuită pentru persoana vizată şi, după caz, pentru
responsabilul cu protecţia datelor.
(4) În cazul în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv,
autoritatea de supraveghere poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, sau poate refuza să
le trateze. Sarcina de a demonstra caracterul evident nefondat sau excesiv al cererii revine autorităţii de supraveghere.
Art. 58: Competenţe
(1) Fiecare autoritate de supraveghere are toate următoarele competenţe de investigare:
a) de a da dispoziţii operatorului şi persoanei împuternicite de operator şi, după caz, reprezentantului operatorului sau
al persoanei împuternicite de operator să furnizeze orice informaţii pe care autoritatea de supraveghere le solicită în
vederea îndeplinirii sarcinilor sale;
b) de a efectua investigaţii sub formă de audituri privind protecţia datelor;
c) de a efectua o revizuire a certificărilor acordate în temeiul articolului 42 alineatul (7);
d) de a notifica operatorul sau persoana împuternicită de operator cu privire la presupusa încălcare a prezentului
regulament;
e) de a obţine, din partea operatorului şi a persoanei împuternicite de operator, accesul la toate datele cu caracter
personal şi la toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale;
f) de a obţine accesul la oricare dintre incintele operatorului şi ale persoanei împuternicite de operator, inclusiv la orice
echipamente şi mijloace de prelucrare a datelor, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul procesual intern.
(2) Fiecare autoritate de supraveghere are toate următoarele competenţe corective:
a) de a emite avertizări în atenţia unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator cu privire la posibilitatea
ca operaţiunile de prelucrare prevăzute să încalce dispoziţiile prezentului regulament;
b) de a emite avertismente adresate unui operator sau unei persoane împuternicite de operator în cazul în care
operaţiunile de prelucrare au încălcat dispoziţiile prezentului regulament;
(la data 23-mai-2018 Art. 58, alin. (2), litera B. din capitolul VI, sectiunea 2 rectificat de punctul 17. din Rectificare din 23-mai-2018 )

c) de a da dispoziţii operatorului sau persoanei împuternicite de operator să respecte cererile persoanei vizate de a-şi
exercita drepturile în temeiul prezentului regulament;
d) de a da dispoziţii operatorului sau persoanei împuternicite de operator să asigure conformitatea operaţiunilor de
prelucrare cu dispoziţiile prezentului regulament, specificând, după caz, modalitatea şi termenul-limită pentru aceasta;
e) de a obliga operatorul să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecţiei datelor cu caracter
personal;
f) de a impune o limitare temporară sau definitivă, inclusiv o interdicţie asupra prelucrării;
g) de a dispune rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării, în temeiul
articolelor 16, 17 şi 18, precum şi notificarea acestor acţiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter
personal, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) şi cu articolul 19;
h) de a retrage o certificare sau de a obliga organismul de certificare să retragă o certificare eliberată în temeiul
articolul 42 şi 43 sau de a obliga organismul de certificare să nu elibereze o certificare în cazul în care cerinţele de
certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite;
i) de a impune amenzi administrative în conformitate cu articolul 83, în completarea sau în locul măsurilor menţionate
la prezentul alineat, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte;
j) de a dispune suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o ţară terţă sau către o organizaţie
internaţională.
(3) Fiecare autoritate de supraveghere are toate următoarele competenţe de autorizare şi de consiliere:
a) de a oferi consiliere operatorului în conformitate cu procedura de consultare prealabilă menţionată la articolul 36;
b) de a emite avize, din proprie iniţiativă sau la cerere, parlamentului naţional, guvernului statului membru sau, în
conformitate cu dreptul intern, altor instituţii şi organisme, precum şi publicului, cu privire la orice aspect legat de
protecţia datelor cu caracter personal;
c) de a autoriza prelucrarea menţionată la articolul 36 alineatul (5), în cazul în care dreptul statului membru prevede o
astfel de autorizare prealabilă;
d) de a emite un aviz şi de a aproba proiectele de coduri de conduită, în conformitate cu articolul 40 alineatul (5);
e) de a acredita organismele de certificare în conformitate cu articolul 43;
f) de a emite certificări şi de a aproba criterii de certificare în conformitate cu articolul 42 alineatul (5);
g) de a adopta clauzele standard în materie de protecţie a datelor menţionate la articolul 28 alineatul (8) şi la articolul
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46 alineatul (2) litera (d);
h) de a autoriza clauzele contractuale menţionate la articolul 46 alineatul (3) litera (a);
i) de a autoriza acordurile administrative menţionate la articolul 46 alineatul (3) litera (b); şi
j) de a aproba reguli corporatiste obligatorii în conformitate cu articolul 47.
(4) Exercitarea competenţelor conferite autorităţii de supraveghere în temeiul prezentului articol face obiectul unor
garanţii adecvate, inclusiv căi de atac judiciare eficiente şi procese echitabile, prevăzute în dreptul Uniunii şi în dreptul
intern în conformitate cu carta.
(5) Fiecare stat membru prevede, pe cale legislativă, faptul că autoritatea sa de supraveghere are competenţa de a
aduce în faţa autorităţilor judiciare cazurile de încălcare a prezentului regulament şi, după caz, de a iniţia sau de a se
implica într-un alt mod în proceduri judiciare, în scopul de a asigura aplicarea dispoziţiilor prezentului regulament.
(6) Fiecare stat membru poate să prevadă în dreptul său faptul că autoritatea sa de supraveghere are competenţe
suplimentare, în afara celor menţionate la alineatele (1), (2) şi (3). Exercitarea acestor competenţe nu afectează
modul de operare eficientă a capitolului VII.
Art. 59: Rapoarte de activitate
Fiecare autoritate de supraveghere întocmeşte un raport anual cu privire la activităţile sale, care poate include o listă a
tipurilor de încălcări notificate şi a tipurilor de măsuri luate în conformitate cu articolul 58 alineatul (2). Rapoartele se
transmit parlamentului naţional, guvernului şi altor autorităţi desemnate prin dreptul intern. Acestea se pun la dispoziţia
publicului, a Comisiei şi a comitetului.
CAPIT OLUL VII: Cooperare şi coerenţă
Secţiunea 1: Cooperare
Art. 60: Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principală şi celelalte autorităţi de supraveghere
vizate
(1) Autoritatea de supraveghere principală cooperează cu celelalte autorităţi de supraveghere vizate, în conformitate
cu prezentul articol, în încercarea de a ajunge la un consens. Autoritatea de supraveghere principală şi autorităţile de
supraveghere vizate îşi comunică reciproc toate informaţiile relevante.
(2) Autoritatea de supraveghere principală poate solicita în orice moment altor autorităţi de supraveghere vizate să
ofere asistenţă reciprocă în temeiul articolului 61 şi poate desfăşura operaţiuni comune în temeiul articolului 62, în
special în vederea efectuării de investigaţii sau a monitorizării punerii în aplicare a unei măsuri referitoare la un operator
sau o persoană împuternicită de operator, stabilit(ă) în alt stat membru.
(3) Autoritatea de supraveghere principală comunică fără întârziere informaţiile relevante referitoare la această
chestiune celorlalte autorităţi de supraveghere vizate. Autoritatea de supraveghere principală transmite fără întârziere
un proiect de decizie celorlalte autorităţi de supraveghere vizate, pentru a obţine avizul lor, şi ţine seama în mod
corespunzător de opiniile acestora.
(4) În cazul în care oricare dintre celelalte autorităţi de supraveghere vizate exprimă, în termen de patru săptămâni
după ce a fost consultată în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, o obiecţie relevantă şi motivată la
proiectul de decizie, autoritatea de supraveghere principală, în cazul în care nu dă curs obiecţiei relevante şi motivate
sau consideră că obiecţia nu este relevantă sau motivată, sesizează mecanismul pentru asigurarea coerenţei
menţionat la articolul 63.
(5) În cazul în care intenţionează să dea curs obiecţiei relevante şi motivate formulate, autoritatea de supraveghere
principală transmite celorlalte autorităţi de supraveghere vizate un proiect revizuit de decizie pentru a obţine avizul
acestora. Acest proiect revizuit de decizie face obiectul procedurii menţionate la alineatul (4) pe parcursul unei perioade
de două săptămâni.
(6) În cazul în care niciuna dintre celelalte autorităţi de supraveghere vizate nu a formulat obiecţii la proiectul de decizie
transmis de autoritatea de supraveghere principală în termenul menţionat la alineatele (4) şi (5), se consideră că
autoritatea de supraveghere principală şi autorităţile de supraveghere vizate sunt de acord cu proiectul de decizie
respectiv, care devine obligatoriu pentru acestea.
(7) Autoritatea de supraveghere principală adoptă decizia şi o notifică sediului principal sau sediului unic al operatorului
sau al persoanei împuternicite de operator, după caz, şi informează celelalte autorităţi de supraveghere vizate şi
comitetul cu privire la decizia în cauză, incluzând un rezumat al elementelor şi motivelor relevante. Autoritatea de
supraveghere la care a fost depusă plângerea informează reclamantul cu privire la decizie.
(8) Prin derogare de la alineatul (7), în cazul în care o plângere este refuzată sau respinsă, autoritatea de
supraveghere la care s-a depus plângerea adoptă decizia, o notifică reclamantului şi informează operatorul cu privire la
acest lucru.
(9) În cazul în care autoritatea de supraveghere principală şi autorităţile de supraveghere vizate sunt de acord să
refuze sau să respingă anumite părţi ale unei plângeri şi să dea curs altor părţi ale plângerii respective, se adoptă o
decizie separată pentru fiecare dintre aceste părţi. Autoritatea de supraveghere principală adoptă decizia pentru partea
care vizează acţiunile referitoare la operator, o notifică sediului principal sau sediului unic al operatorului sau al
persoanei împuternicite de operator de pe teritoriul statului membru în cauză şi informează reclamantul cu privire la
acest lucru, în timp ce autoritatea de supraveghere a reclamantului adoptă decizia pentru partea care vizează
refuzarea sau respingerea plângerii respective, o notifică reclamantului şi informează operatorul sau persoana
împuternicită de operator cu privire la acest lucru.
(10) În urma notificării deciziei autorităţii de supraveghere principale în temeiul alineatelor (7) şi (9), operatorul sau
persoana împuternicită de operator ia măsurile necesare pentru a se asigura că activităţile de prelucrare sunt în
conformitate cu decizia în toate sediile sale din Uniune. Operatorul sau persoana împuternicită de operator notifică
măsurile luate în vederea respectării deciziei autorităţii de supraveghere principale, care informează celelalte autorităţi
de supraveghere vizate.
(11) În cazul în care, în circumstanţe excepţionale, o autoritate de supraveghere vizată are motive să considere că
există o nevoie urgentă de a acţiona în vederea protejării intereselor persoanelor vizate, se aplică procedura de
urgenţă prevăzută la articolul 66.
(12) Autoritatea de supraveghere principală şi celelalte autorităţi de supraveghere vizate îşi furnizează reciproc
informaţiile solicitate în temeiul prezentului articol, pe cale electronică, utilizând un formular standard.
Art. 61: Asistenţă reciprocă
(1) Autorităţile de supraveghere îşi furnizează reciproc informaţii relevante şi asistenţă pentru a pune în aplicare
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prezentul regulament în mod coerent şi instituie măsuri de cooperare eficace între ele. Asistenţa reciprocă se referă, în
special, la cereri de informaţii şi măsuri de supraveghere, cum ar fi cereri privind autorizări şi consultări prealabile,
inspecţii şi investigaţii.
(2) Fiecare autoritate de supraveghere ia toate măsurile corespunzătoare necesare pentru a răspunde unei cererii a
unei alte autorităţi de supraveghere, fără întârzieri nejustificate şi cel târziu în termen de o lună de la data primirii
cererii. Aceste măsuri pot include, în special, transmiterea informaţiilor relevante privind desfăşurarea unei investigaţii.
(3) Cererile de asistenţă cuprind toate informaţiile necesare, inclusiv scopul cererii şi motivele care stau la baza
acesteia. Informaţiile care fac obiectul schimbului se utilizează numai în scopul în care au fost solicitate.
(4) Autoritatea de supraveghere solicitată nu poate refuza să dea curs cererii, cu excepţia cazului în care:
a) nu are competenţă privind obiectul cererii sau măsurile pe care este solicitată să le execute; sau
b) a da curs cererii ar încălca prezentul regulament sau dreptul Uniunii sau dreptului intern sub incidenţa căruia intră
autoritatea de supraveghere care a primit cererea.
(5) Autoritatea de supraveghere căreia i s-a adresat cererea informează autoritatea de supraveghere care a transmis
cererea cu privire la rezultate sau, după caz, la progresele înregistrate ori măsurile întreprinse pentru a răspunde cererii.
Autoritatea de supraveghere solicitată îşi motivează fiecare refuz de a da curs cererii în temeiul alineatului (4).
(6) Ca regulă, autorităţile de supraveghere solicitate furnizează informaţiile solicitate de alte autorităţi de supraveghere
pe cale electronică, utilizând un formular standard.
(7) Autorităţile de supraveghere solicitate nu percep nicio taxă pentru acţiunile întreprinse de acestea în temeiul unei
cereri de asistenţă reciprocă. Autorităţile de supraveghere pot conveni asupra unor norme privind retribuţiile reciproce
în cazul unor cheltuieli specifice rezultate în urma acordării de asistenţă reciprocă în situaţii excepţionale.
(8) În cazul în care o autoritate de supraveghere nu furnizează informaţiile menţionate la alineatul (5) din prezentul
articol în termen de o lună de la primirea cererii din partea altei autorităţi de supraveghere, aceasta din urmă poate
adopta o măsură provizorie pe teritoriul propriului stat membru, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1). În acest
caz, necesitatea urgentă de a acţiona în temeiul articolului 66 alineatul (1) este considerată a fi îndeplinită şi necesită o
decizie obligatorie urgentă din partea comitetului, în conformitate cu articolul 66 alineatul (2).
(9) Comisia, printr-un act de punere în aplicare, poate specifica forma şi procedurile pentru asistenţa reciprocă
menţionată în prezentul articol, precum şi modalităţile de schimb de informaţii pe cale electronică între autorităţile de
supraveghere şi între autorităţile de supraveghere şi comitet, în special formularul standard menţionat la alineatul (6)
din prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare
menţionată la articolul 93 alineatul (2).
Art. 62: Operaţiuni comune ale autorităţilor de supraveghere
(1) După caz, autorităţile de supraveghere desfăşoară operaţiuni comune, inclusiv investigaţii comune şi măsuri
comune de aplicare a legii, în care sunt implicaţi membri sau personal din autorităţile de supraveghere ale altor state
membre.
(2) În cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator deţine sedii în mai multe state membre sau
dacă un număr semnificativ de persoane vizate din mai multe state membre sunt susceptibile de a fi afectate în mod
semnificativ de operaţiuni de prelucrare, o autoritate de supraveghere din fiecare dintre statele membre respective are
dreptul de a participa la operaţiunile comune. Autoritatea de supraveghere care este competentă în conformitate cu
articolul 56 alineatul (1) sau alineatul (4) invită autorităţile de supraveghere din fiecare dintre aceste state membre să
ia parte la operaţiunile comune respective şi răspunde fără întârziere la cererea de participare a unei autorităţi de
supraveghere.
(3) O autoritate de supraveghere poate, în conformitate cu dreptul intern şi cu acordul autorităţii de supraveghere din
statul membru de origine, să acorde competenţe, inclusiv competenţe de investigare, membrilor sau personalului
autorităţii de supraveghere din statul membru de origine implicaţi în operaţiuni comune sau, în măsura în care dreptul
statului membru al autorităţii de supraveghere din statul membru de primire permite acest lucru, poate autoriza
membrii sau personalul autorităţii de supraveghere din statul membru de origine să îşi exercite competenţele de
investigare în conformitate cu dreptul statului membru al acestei din urmă autorităţi. Astfel de competenţe de
investigare pot fi exercitate doar sub coordonarea şi în prezenţa membrilor sau personalului autorităţii de supraveghere
din statul membru de primire. Membrii sau personalul autorităţii de supraveghere din statul membru de origine sunt
supuşi dreptului intern sub incidenţa căruia intră autoritatea de supraveghere din statul membru de primire.
(4) În cazul în care, în conformitate cu alineatul (1), personalul unei autorităţi de supraveghere din statul membru de
origine îşi desfăşoară activitatea într-un alt stat membru, statul membru de primire îşi asumă responsabilitatea pentru
acţiunile personalului respectiv, inclusiv răspunderea pentru eventualele prejudicii cauzate de membrii personalului
respectiv în cursul operaţiunilor acestora, în conformitate cu dreptul statului membru pe teritoriul căruia îşi desfăşoară
operaţiunile.
(5) Statul membru pe teritoriul căruia s-au produs prejudiciile repară aceste prejudicii în condiţiile aplicabile prejudiciilor
cauzate de propriul său personal. Statul membru de origine al autorităţii de supraveghere al cărei personal a cauzat
prejudicii unei persoane de pe teritoriul unui alt stat membru rambursează acestui alt stat membru totalitatea sumelor
pe care le-a plătit persoanelor îndreptăţite în numele acestora.
(6) Fără a aduce atingere exercitării drepturilor sale faţă de terţe părţi şi cu excepţia alineatului (5), fiecare stat
membru se abţine, în cazul prevăzut la alineatul (1), de la a pretinde de la un alt stat membru rambursarea
despăgubirilor pentru prejudiciile menţionate la alineatul (4).
(7) În cazul în care este planificată o operaţiune comună, iar o autoritate de supraveghere nu se conformează, în
termen de o lună, obligaţiei prevăzute în a doua teză a alineatului (2) din prezentul articol, celelalte autorităţi de
supraveghere pot adopta o măsură provizorie pe teritoriul statului membru al respectivei autorităţi, în conformitate cu
articolul 55. În acest caz, necesitatea urgentă de a acţiona în temeiul articolului 66 alineatul (1) este considerată a fi
îndeplinită şi necesită un aviz de urgenţă sau o decizie obligatorie urgentă din partea comitetului, în conformitate cu
articolul 66 alineatul (2).
Secţiunea 2: Asigurarea coerenţei
Art. 63: Mecanismul pentru asigurarea coerenţei
Pentru a contribui la aplicarea coerentă a prezentului regulament în întreaga Uniune, autorităţile de supraveghere
cooperează între ele şi, după caz, cu Comisia prin mecanismul pentru asigurarea coerenţei, astfel cum se prevede în
prezenta secţiune.
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Art. 64: Avizul comitetului
(1) Comitetul emite un aviz de fiecare dată când o autoritate de supraveghere competentă intenţionează să adopte
oricare dintre măsurile de mai jos. În acest scop, autoritatea de supraveghere competentă comunică proiectul de
decizie comitetului, atunci când:
a) vizează adoptarea unei liste de operaţiuni de prelucrare care fac obiectul cerinţei de efectuare a unei evaluări a
impactului asupra protecţiei datelor, în conformitate cu articolul 35 alineatul (4);
b) în conformitate cu articolul 40 alineatul (7), se referă la conformitatea cu prezentul regulament a unui proiect de
cod de conduită sau a unei modificări sau extinderi a unui cod de conduită;
c) vizează aprobarea cerinţelor pentru acreditarea unui organism în conformitate cu articolul 41 alineatul (3), a unui
organism de certificare în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) sau a criteriilor de certificare menţionate la articolul
42 alineatul (5);
(la data 23-mai-2018 Art. 64, alin. (1), litera C. din capitolul VII, sectiunea 2 rectificat de punctul 18. din Rectificare din 23-mai-2018 )

d) vizează determinarea clauzelor standard în materie de protecţie a datelor menţionate la articolul 46 alineatul (2)
litera (d) sau la articolul 28 alineatul (8);
e) vizează autorizarea clauzelor contractuale menţionate la articolul 46 alineatul (3) litera (a); sau
f) vizează aprobarea regulilor corporatiste obligatorii în sensul articolului 47.
(2) Orice autoritate de supraveghere, preşedintele comitetului sau Comisia poate solicita ca orice chestiune de aplicare
generală sau care produce efecte în mai mult de un stat membru să fie examinată de comitet în vederea obţinerii unui
aviz, în special în cazul în care o autoritate de supraveghere competentă nu respectă obligaţiile privind asistenţa
reciprocă în conformitate cu articolul 61 sau privind operaţiunile comune în conformitate cu articolul 62.
(3) În cazurile menţionate la alineatele (1) şi (2), comitetul emite un aviz cu privire la chestiunea care îi este
prezentată, cu condiţia să nu fi emis deja un aviz cu privire la aceeaşi chestiune. Avizul respectiv este adoptat în
termen de opt săptămâni cu majoritatea simplă a membrilor comitetului. Această perioadă poate fi prelungită cu şase
săptămâni, ţinându-se seama de complexitatea chestiunii. În ceea ce priveşte proiectul de decizie menţionat la alineatul
(1) transmis membrilor comitetului în conformitate cu alineatul (5), un membru care nu a emis obiecţii într-un termen
rezonabil indicat de preşedinte se consideră a fi de acord cu proiectul de decizie.
(4) Autorităţile de supraveghere şi Comisia comunică pe cale electronică comitetului, fără întârzieri nejustificate, printrun formular standard, orice informaţie relevantă, inclusiv, după caz, o sinteză a faptelor, proiectul de decizie, motivele
care fac necesară adoptarea unei astfel de măsuri, precum şi opiniile altor autorităţi de supraveghere vizate.
(5) Preşedintele comitetului informează pe cale electronică, fără întârzieri nejustificate:
a) membrii comitetului şi Comisia cu privire la orice informaţie relevantă care i-a fost comunicată, utilizând un formular
standard. Secretariatul comitetului furnizează traduceri ale informaţiilor relevante, acolo unde este necesar; şi
b) autoritatea de supraveghere menţionată, după caz, la alineatele (1) şi (2), şi Comisia cu privire la aviz şi îl publică.
(6) Autoritatea de supraveghere competentă menţionată la alineatul (1) nu îşi adoptă proiectul de decizie menţionat la
alineatul (1) în termenul menţionat la alineatul (3).
(la data 23-mai-2018 Art. 64, alin. (6) din capitolul VII, sectiunea 2 rectificat de punctul 19. din Rectificare din 23-mai-2018 )

(7) Autoritatea de supraveghere competentă menţionată la alineatul (1) ţine seama pe deplin de avizul comitetului şi
comunică pe cale electronică preşedintelui comitetului, în termen de două săptămâni de la primirea avizului, dacă îşi va
păstra sau îşi va modifica proiectul de decizie şi, dacă este cazul, transmite proiectul de decizie modificat, utilizând un
formular standard.
(la data 23-mai-2018 Art. 64, alin. (7) din capitolul VII, sectiunea 2 rectificat de punctul 19. din Rectificare din 23-mai-2018 )

(8) În cazul în care autoritatea de supraveghere competentă menţionată la alineatul (1) informează preşedintele
comitetului, în termenul menţionat la alineatul (7) din prezentul articol, că intenţionează să nu se conformeze avizului
comitetului, integral sau parţial, oferind motivele relevante, se aplică articolul 65 alineatul (1).
(la data 23-mai-2018 Art. 64, alin. (8) din capitolul VII, sectiunea 2 rectificat de punctul 19. din Rectificare din 23-mai-2018 )

Art. 65: Soluţionarea litigiilor de către comitet
(1) Pentru a asigura aplicarea corectă şi coerentă a prezentului regulament în cazuri individuale, comitetul adoptă o
decizie obligatorie în următoarele cazuri:
a) atunci când, în unul dintre cazurile menţionate la articolul 60 alineatul (4), o autoritate de supraveghere vizată a
formulat o obiecţie relevantă şi motivată la un proiect de decizie a autorităţii de supraveghere principale şi autoritatea
de supraveghere principală nu a dat curs obiecţiei sau a respins o astfel de obiecţie ca nefiind relevantă sau motivată.
Decizia obligatorie se referă la toate chestiunile vizate de obiecţia relevantă şi motivată, în special la chestiunea dacă
prezentul regulament a fost încălcat;
(la data 23-mai-2018 Art. 65, alin. (1), litera A. din capitolul VII, sectiunea 2 rectificat de punctul 20. din Rectificare din 23-mai-2018 )

b) în cazul în care există opinii divergente cu privire la care dintre autorităţile de supraveghere vizate deţine
competenţa pentru sediul principal;
c) în cazul în care o autoritate de supraveghere competentă nu solicită avizul comitetului în cazurile menţionate la
articolul 64 alineatul (1) sau nu ţine seama de avizul comitetului emis în temeiul articolului 64. În acest caz, orice
autoritate de supraveghere vizată sau Comisia poate comunica chestiunea comitetului.
(2) Decizia menţionată la alineatul (1) se adoptă în termen de o lună de la prezentarea chestiunii, cu o majoritate de
două treimi a membrilor comitetului. Acest termen poate fi prelungit cu o lună, ţinându-se seama de complexitatea
chestiunii. Decizia menţionată la alineatul (1) se motivează şi se adresează autorităţii de supraveghere principale şi
tuturor autorităţilor de supraveghere vizate, fiind obligatorie pentru acestea.
(3) În cazul în care comitetul nu a fost în măsură să adopte o decizie în termenele menţionate la alineatul (2), acesta
îşi adoptă decizia în termen de două săptămâni de la data expirării celei de a doua luni menţionate la alineatul (2), cu o
majoritate simplă a membrilor săi. În cazul în care membrii comitetului au opinii divergente în proporţii egale, decizia se
adoptă prin votul preşedintelui.
(4) Autorităţile de supraveghere vizate nu adoptă o decizie asupra chestiunii prezentate comitetului în conformitate cu
alineatul (1) în termenele menţionate la alineatele (2) şi (3).
pag. 47

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Regulamentul 679/27-apr-2016 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

(5) Preşedintele comitetului notifică, fără întârzieri nejustificate, decizia menţionată la alineatul (1) autorităţilor de
supraveghere vizate. Comitetul informează Comisia cu privire la acest lucru. Decizia se publică pe site-ul comitetului,
fără întârziere, după notificarea de către autoritatea de supraveghere a deciziei finale menţionate la alineatul (6).
(6) Autoritatea de supraveghere principală sau, dacă este cazul, autoritatea de supraveghere la care s-a depus
plângerea îşi adoptă decizia finală pe baza deciziei menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, fără întârziere
nejustificată şi în termen de cel mult o lună de la notificarea de către comitet a deciziei sale. Autoritatea de
supraveghere principală sau, dacă este cazul, autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează
comitetul cu privire la data la care decizia sa finală este notificată operatorului sau persoanei împuternicite de operator
şi, respectiv, persoanei vizate. Decizia finală a autorităţilor de supraveghere vizate se adoptă în conformitate cu
condiţiile prevăzute la articolul 60 alineatele (7), (8) şi (9). Decizia finală se referă la decizia menţionată la alineatul (1)
din prezentul articol şi precizează faptul că decizia menţionată la respectivul alineat va fi publicată pe site-ul al
comitetului, în conformitate cu alineatul (5). La decizia finală se anexează decizia menţionată la alineatul (1) din
prezentul articol.
Art. 66: Procedura de urgenţă
(1) În circumstanţe excepţionale, atunci când o autoritate de supraveghere vizată consideră că există o necesitate
urgentă de a acţiona în scopul protejării drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate, aceasta poate, prin derogare de la
mecanismul pentru asigurarea coerenţei menţionat la articolele 63, 64 şi 65 sau de la procedura menţionată la articolul
60, să adopte de îndată măsuri provizorii menite să producă efecte juridice pe propriul său teritoriu, cu o perioadă de
valabilitate determinată, care să nu depăşească trei luni. Autoritatea de supraveghere comunică fără întârziere aceste
măsuri şi motivele adoptării lor celorlalte autorităţi de supraveghere vizate, comitetului şi Comisiei.
(2) În cazul în care o autoritate de supraveghere a adoptat o măsură în temeiul alineatului (1) şi consideră că este
necesară adoptarea de urgenţă a unor măsuri definitive, aceasta poate solicita un aviz de urgenţă sau o decizie
obligatorie urgentă din partea comitetului, indicând motivele pentru această solicitare.
(3) Orice autoritate de supraveghere poate solicita un aviz de urgenţă sau o decizie obligatorie urgentă, după caz, din
partea comitetului în cazul în care o autoritate de supraveghere competentă nu a luat o măsură adecvată într-o
situaţie în care există o necesitate urgentă de a acţiona pentru a proteja drepturile şi libertăţile persoanelor vizate,
indicând motivele pentru solicitarea unui astfel de aviz sau a unei astfel de decizii, inclusiv pentru necesitatea urgentă de
a acţiona.
(4) Prin derogare de la articolul 64 alineatul (3) şi de la articolul 65 alineatul (2), un aviz de urgenţă sau o decizie
obligatorie urgentă menţionat(ă) la alineatele (2) şi (3) de la prezentul articol este adoptat(ă) în termen de două
săptămâni cu majoritate simplă a membrilor comitetului.
Art. 67: Schimb de informaţii
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare cu un domeniu de aplicare general pentru a defini modalităţile de
realizare a schimbului electronic de informaţii între autorităţile de supraveghere, precum şi între autorităţile de
supraveghere şi comitet, în special formularul standard menţionat la articolul 64.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menţionată la
articolul 93 alineatul (2).
Secţiunea 3: Comitetul european pentru protecţia datelor
Art. 68: Comitetul european pentru protecţia datelor
(1) Comitetul european pentru protecţia datelor ("comitetul") este instituit ca organ al Uniunii şi are personalitate
juridică.
(2) Comitetul este reprezentat de preşedintele său.
(3) Comitetul este alcătuit din şeful unei autorităţi de supraveghere din fiecare stat membru şi din Autoritatea
Europeană pentru Protecţia Datelor sau reprezentanţii respectivi ai acestora.
(4) În cazul în care într-un stat membru mai multe autorităţi de supraveghere sunt responsabile de monitorizarea
aplicării dispoziţiilor adoptate în temeiul prezentului regulament, se numeşte un reprezentant comun în conformitate cu
dreptul intern al statului membru respectiv.
(5) Comisia are dreptul de a participa la activităţile şi reuniunile comitetului fără a avea drept de vot. Comisia numeşte
un reprezentant. Preşedintele comitetului comunică Comisiei activităţile comitetului.
(6) În cazurile menţionate la articolul 65, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor deţine drept de vot numai cu
privire la deciziile care privesc principiile şi normele aplicabile în ceea ce priveşte instituţiile, organismele, oficiile şi
agenţiile Uniunii care corespund pe fond cu cele din prezentul regulament.
Art. 69: Independenţă
(1) Comitetul acţionează independent în îndeplinirea sarcinilor sale sau în exercitarea competenţelor sale în
conformitate cu articolele 70 şi 71.
(2) Fără a aduce atingere solicitărilor din partea Comisiei menţionate la articolul 70 alineatele (1) şi (2), comitetul, în
îndeplinirea sarcinilor sale sau în exercitarea competenţelor sale, nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni de la nicio parte
externă.
(la data 23-mai-2018 Art. 69, alin. (2) din capitolul VII, sectiunea 3 rectificat de punctul 21. din Rectificare din 23-mai-2018 )

Art. 70: Sarcinile comitetului
(1) Comitetul asigură aplicarea coerentă a prezentului regulament. În acest scop, din proprie iniţiativă sau, după caz, la
solicitarea Comisiei, comitetul are, în special, următoarele sarcini:
a) să monitorizeze şi să asigure aplicarea corectă a prezentului regulament, în cazurile prevăzute la articolele 64 şi 65,
fără a aduce atingere sarcinilor autorităţilor naţionale de supraveghere;
b) să ofere consiliere Comisiei cu privire la orice aspect legat de protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii,
inclusiv cu privire la orice propunere de modificare a prezentului regulament;
c) să ofere consiliere Comisiei cu privire la formatul şi procedurile pentru schimbul de informaţii între operatori,
persoanele împuternicite de operatori şi autorităţile de supraveghere pentru regulile corporatiste obligatorii;
d) să emită orientări, recomandări şi bune practici privind procedurile de ştergere a linkurilor către datele cu caracter
personal, a copiilor sau a reproducerilor acestora de care dispun serviciile de comunicaţii accesibile publicului, astfel cum
se menţionează la articolul 17 alineatul (2);
e) să examineze, din proprie iniţiativă, la cererea unuia dintre membrii săi sau la cererea Comisiei, orice chestiune
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referitoare la aplicarea prezentului regulament şi să emită orientări, recomandări şi bune practici pentru a încuraja
aplicarea coerentă a prezentului regulament;
f) să emită orientări, recomandări şi bune practici în conformitate cu prezentul alineat litera (e) în vederea detalierii
criteriilor şi condiţiilor pentru deciziile bazate pe crearea de profiluri menţionate la articolul 22 alineatul (2);
g) să emită orientări, recomandări şi bune practici în conformitate cu litera (e) din prezentul alineat pentru stabilirea
încălcării securităţii datelor cu caracter personal şi stabilirii întârzierilor nejustificate menţionate la articolul 33 alineatele
(1) şi (2), precum şi pentru circumstanţele speciale în care un operator sau o persoană împuternicită de către operator
are obligaţia de a notifica încălcarea securităţii datelor cu caracter personal;
h) să emită orientări, recomandări şi bune practici în conformitate cu litera (e) din prezentul alineat în ceea ce priveşte
circumstanţele în care o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat
pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, menţionate la articolul 34 alineatul (1);
i) să emită orientări, recomandări şi bune practici în conformitate cu litera (e) din prezentul alineat în scopul detalierii
criteriilor şi cerinţelor aplicabile transferurilor de date cu caracter personal bazate pe regulile corporatiste obligatorii care
trebuie respectate de operatori şi cele care trebuie respectate de persoanele împuternicite de operatori, precum şi cu
privire la cerinţe suplimentare necesare pentru a asigura protecţia datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate
menţionate la articolul 47;
j) să emită orientări, recomandări şi bune practici în conformitate cu litera (e) din prezentul alineat în vederea detalierii
criteriilor şi cerinţelor pentru transferurile de date cu caracter personal menţionate la articolul 49 alineatul (1);
k) să elaboreze orientări destinate autorităţilor de supraveghere, referitoare la aplicarea măsurilor menţionate la
articolul 58 alineatele (1), (2) şi (3) şi să stabilească amenzile administrative în conformitate cu articolul 83;
l) să revizuiască aplicarea practică a orientărilor, recomandărilor şi bunelor practici;
(la data 23-mai-2018 Art. 70, alin. (1), litera L. din capitolul VII, sectiunea 3 rectificat de punctul 22. din Rectificare din 23-mai-2018 )

m) să emită orientări, recomandări şi bune practici în conformitate cu litera (e) din prezentul alineat în vederea stabilirii
procedurilor comune de raportare de către persoanele fizice a încălcărilor prezentului regulament în conformitate cu
articolul 54 alineatul (2);
n) să încurajeze elaborarea de coduri de conduită şi stabilirea unor mecanisme de certificare, precum şi a unor sigilii şi
mărci în domeniul protecţiei datelor, în conformitate cu articolele 40 şi 42;
o) să aprobe criteriile de certificare în temeiul articolului 42 alineatul (5) şi să ţină un registru public al mecanismelor de
certificare şi al sigiliilor şi mărcilor în materie de protecţie a datelor, în temeiul articolului 42 alineatul (8), şi al
operatorilor certificaţi sau al persoanelor împuternicite de operatori certificate, stabiliţi (stabilite) în ţări terţe, în temeiul
articolului 42 alineatul (7);
(la data 23-mai-2018 Art. 70, alin. (1), litera O. din capitolul VII, sectiunea 3 rectificat de punctul 23. din Rectificare din 23-mai-2018 )

p) să aprobe cerinţele menţionate la articolul 43 alineatul (3), în vederea acreditării organismelor de certificare
menţionate la articolul 43;
(la data 23-mai-2018 Art. 70, alin. (1), litera P. din capitolul VII, sectiunea 3 rectificat de punctul 24. din Rectificare din 23-mai-2018 )

q) să prezinte Comisiei un aviz privind cerinţele de certificare menţionate la articolul 43 alineatul (8);
r) să prezinte Comisiei un aviz privind pictogramele menţionate la articolul 12 alineatul (7);
s) să prezinte Comisiei un aviz pentru evaluarea caracterului adecvat al nivelului de protecţie într-o ţară terţă sau o
organizaţie internaţională, inclusiv pentru a determina dacă o ţară terţă, un teritoriu, sau unul sau mai multe sectoare
specificate din acea ţară terţă, sau o organizaţie internaţională nu mai asigură un nivel de protecţie adecvat. În acest
scop, Comisia pune la dispoziţia comitetului toată documentaţia necesară, inclusiv corespondenţa purtată cu
autorităţile publice ale ţării terţe, în ceea ce priveşte acea ţară terţă, acel teritoriu sau acel sector, sau cu organizaţia
internaţională;
t) să emită avize privind proiectele de decizii ale autorităţilor de supraveghere în conformitate cu mecanismul pentru
asigurarea coerenţei menţionat la articolul 64 alineatul (1) privind chestiunile prezentate în conformitate cu articolul 64
alineatul (2) şi să emită decizii obligatorii în temeiul articolului 65, inclusiv în cazurile menţionate la articolul 66;
u) să promoveze cooperarea şi schimbul eficient bilateral şi multilateral de informaţii şi bune practici între autorităţile de
supraveghere;
v) să promoveze programe comune de formare şi să faciliteze schimburile de personal între autorităţile de
supraveghere, precum şi, după caz, cu autorităţile de supraveghere ale ţărilor terţe sau organizaţiilor internaţionale;
w) să promoveze schimbul de cunoştinţe şi de documente privind legislaţia şi practicile în materie de protecţie a datelor
cu autorităţile de supraveghere a protecţiei datelor la nivel mondial;
x) să emită avize privind codurile de conduită elaborate la nivelul Uniunii în temeiul articolului 40 alineatul (9); şi
y) să ţină un registru electronic accesibil publicului cu deciziile luate de autorităţile de supraveghere şi de instanţe cu
privire la chestiuni tratate în cadrul mecanismului pentru asigurarea coerenţei.
(2) În cazul în care Comisia consultă comitetul, aceasta poate indica un termen limită, ţinând seama de caracterul
urgent al chestiunii.
(3) Comitetul îşi transmite avizele, orientările, recomandările şi bunele practici Comisiei şi comitetului menţionat la
articolul 93 şi le face publice.
(4) Dacă este cazul, comitetul consultă părţile interesate şi le oferă posibilitatea de a face observaţii într-un termen
rezonabil. Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 76, comitetul publică rezultatele procedurii de consultare.
Art. 71: Rapoarte
(1) Comitetul întocmeşte un raport anual privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrare în Uniune şi, dacă
este relevant, în ţări terţe şi organizaţii internaţionale. Raportul este pus la dispoziţia publicului şi transmis Parlamentului
European, Consiliului şi Comisiei.
(2) Raportul anual include o revizuire a aplicării practice a orientărilor, recomandărilor şi bunelor practici menţionate la
articolul 70 alineatul (1) litera (l), precum şi a deciziilor obligatorii menţionate la articolul 65.
Art. 72: Procedura
(1) Comitetul adoptă decizii prin majoritate simplă a membrilor săi, cu excepţia cazului când se prevede altfel în
prezentul regulament.
(2) Comitetul îşi adoptă propriul regulament de procedură cu o majoritate de două treimi a membrilor săi şi îşi
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organizează propriile mecanisme de funcţionare.
Art. 73: Preşedintele
(1) Comitetul alege un preşedinte şi doi vicepreşedinţi din rândul membrilor săi, cu majoritate simplă.
(2) Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedinţilor este de cinci ani şi poate fi reînnoit o singură dată.
Art. 74: Sarcinile preşedintelui
(1) Preşedintele are următoarele sarcini:
a) să convoace reuniunile comitetului şi să stabilească ordinea de zi;
b) să notifice deciziile adoptate de comitet, în conformitate cu articolul 65, autorităţii de supraveghere principale şi
autorităţilor de supraveghere vizate;
c) să asigure îndeplinirea la timp a sarcinilor comitetului, în special în ceea ce priveşte mecanismul pentru asigurarea
coerenţei menţionat la articolul 63.
(2) Comitetul stabileşte în regulamentul său de procedură repartizarea sarcinilor între preşedinte şi vicepreşedinţi.
Art. 75: Secretariatul
(1) Comitetul dispune de un secretariat, care este asigurat de Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor.
(2) Secretariatul îşi îndeplineşte sarcinile exclusiv pe baza instrucţiunilor preşedintelui comitetului.
(3) Personalul Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor implicat în îndeplinirea sarcinilor conferite comitetului în
temeiul prezentului regulament face obiectul unor linii de raportare separate în raport cu personalul implicat în
îndeplinirea sarcinilor conferite Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor.
(4) Dacă este oportun, comitetul şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor elaborează şi publică un
memorandum de înţelegere pentru punerea în aplicare a prezentului articol, care să stabilească condiţiile cooperării şi
să se aplice personalului Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor implicat în îndeplinirea sarcinilor conferite
comitetului în temeiul prezentului regulament.
(5) Secretariatul oferă sprijin analitic, administrativ şi logistic comitetului.
(6) Secretariatul este responsabil în special de următoarele:
a) gestionarea curentă a activităţii comitetului;
b) comunicarea dintre membrii comitetului, preşedintele acestuia şi Comisie;
c) comunicarea cu alte instituţii şi cu publicul;
d) utilizarea mijloacelor electronice pentru comunicarea internă şi externă;
e) traducerea informaţiilor relevante;
f) pregătirea şi monitorizarea acţiunilor ulterioare reuniunilor comitetului;
g) pregătirea, redactarea şi publicarea avizelor, deciziilor privind soluţionarea litigiilor dintre autorităţile de supraveghere
şi a altor texte adoptate de comitet.
Art. 76: Confidenţialitate
(1) Discuţiile din cadrul comitetului sunt confidenţiale în cazul în care comitetul consideră că acest lucru este necesar în
conformitate cu regulamentul său de procedură.
(2) Accesul la documentele prezentate membrilor comitetului, experţilor şi reprezentanţilor părţilor terţe este
reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului (1 ).
(1 )Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public
la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
CAPIT OLUL VIII: Căi de atac, răspundere şi sancţiuni
Art. 77: Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a
depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în
care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea
datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.
(2) Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluţia şi rezultatul
plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul articolului 78.
Art. 78: Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorităţi de supraveghere
(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică
are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a
unei autorităţi de supraveghere care o vizează.
(2) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul
de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă în
temeiul articolelor 55 şi 56 nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la
progresele sau la soluţionarea plângerii depuse în temeiul articolului 77.
(3) Acţiunile introduse împotriva unei autorităţi de supraveghere sunt aduse în faţa instanţelor din statul membru în
care este stabilită autoritatea de supraveghere.
(4) În cazul în care acţiunile sunt introduse împotriva unei decizii a unei autorităţi de supraveghere care a fost
precedată de un aviz sau o decizie a comitetului în cadrul mecanismului pentru asigurarea coerenţei, autoritatea de
supraveghere transmite curţii avizul respectiv sau decizia respectivă.
Art. 79: Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite
de operator
(1) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o
plângere la o autoritate de supraveghere în temeiul articolului 77, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o
cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului
regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul
regulament.
(2) Acţiunile introduse împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator sunt prezentate în faţa
instanţelor din statul membru unde operatorul sau persoana împuternicită de operator îşi are un sediu. Alternativ, o
astfel de acţiune poate fi prezentată în faţa instanţelor din statul membru în care persoana vizată îşi are reşedinţa
obişnuită, cu excepţia cazului în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică a unui
stat membru ce acţionează în exercitarea competenţelor sale publice.
Art. 80: Reprezentarea persoanelor vizate
pag. 50

12/18/2020 : lex@snppc.ro

Regulamentul 679/27-apr-2016 - forma sintetica pentru data 2020-12-18

(1) Persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizaţie sau o asociaţie fără scop lucrativ, care au
fost constituite în mod corespunzător în conformitate cu dreptul intern, ale căror obiective statutare sunt de interes
public, care sunt active în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia
datelor lor cu caracter personal, să depună plângerea în numele său, să exercite în numele său drepturile menţionate la
articolele 77, 78 şi 79, precum şi să exercite dreptul de a primi despăgubiri menţionat la articolul 82 în numele
persoanei vizate, dacă acest lucru este prevăzut în dreptul intern.
(2) Statele membre pot prevedea că orice organism, organizaţie sau asociaţie menţionată la alineatul (1) din
prezentul articol, independent de mandatul unei persoanei vizate, are dreptul de a depune în statul membru respectiv o
plângere la autoritatea de supraveghere care este competentă în temeiul articolului 77 şi de a exercita drepturile
menţionate la articolele 78 şi 79, în cazul în care consideră că drepturile unei persoane vizate în temeiul prezentului
regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării.
Art. 81: Suspendarea procedurilor
(1) În cazul în care o instanţă competentă a unui stat membru are informaţii că pe rolul unei instanţe dintr-un alt stat
membru se află o acţiune având acelaşi obiect în ceea ce priveşte activităţile de prelucrare ale aceluiaşi operator sau
ale aceleaşi persoane împuternicite de operator, instanţa respectivă contactează instanţa din celălalt stat membru
pentru a confirma existenţa unor astfel de acţiuni.
(2) Atunci când pe rolul unei instanţe dintr-un alt stat membru se află o acţiune având acelaşi obiect în ceea ce priveşte
activităţile de prelucrare ale aceluiaşi operator sau ale aceleaşi persoane împuternicite de operator, orice altă instanţă
competentă decât instanţa sesizată iniţial poate suspenda acţiunea aflată la ea pe rol.
(3) În cazul în care o astfel de acţiune se judecă în primă instanţă, orice instanţă sesizată ulterior poate, de asemenea,
la cererea uneia dintre părţi, să-şi decline competenţa, cu condiţia ca respectiva acţiune să fie de competenţa primei
instanţe sesizate şi ca dreptul aplicabil acesteia să permită conexarea acţiunilor.
Art. 82: Dreptul la despăgubiri şi răspunderea
(1) Orice persoană care a suferit un prejudiciu materiale sau moral ca urmare a unei încălcări a prezentului regulament
are dreptul să obţină despăgubiri de la operator sau de la persoana împuternicită de operator pentru prejudiciul suferit.
(2) Orice operator implicat în operaţiunile de prelucrare este răspunzător pentru prejudiciul cauzat de operaţiunile sale
de prelucrare care încalcă prezentul regulament. Persoana împuternicită de operator este răspunzătoare pentru
prejudiciul cauzat de prelucrare numai în cazul în care nu a respectat obligaţiile din prezentul regulament care revin în
mod specific persoanelor împuternicite de operator sau a acţionat în afara sau în contradicţie cu instrucţiunile legale ale
operatorului.
(3) Operatorul sau persoana împuternicită de operator este exonerat(ă) de răspundere în temeiul alineatului (2) dacă
dovedeşte că nu este răspunzător (răspunzătoare) în niciun fel pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul.
(4) În cazul în care mai mulţi operatori sau mai multe persoane împuternicite de operator, sau un operator şi o
persoană împuternicită de operator sunt implicaţi (implicate) în aceeaşi operaţiune de prelucrare şi răspund, în temeiul
alineatelor (2) şi (3), pentru orice prejudiciu cauzat de prelucrare, fiecare operator sau persoană împuternicită de
operator este răspunzător (răspunzătoare) pentru întregul prejudiciu pentru a asigura despăgubirea efectivă a
persoanei vizate.
(5) În cazul în care un operator sau o persoană împuternicită de operator a plătit, în conformitate cu alineatul (4), în
totalitate despăgubirile pentru prejudiciul ocazionat, respectivul operator sau respectiva persoană împuternicită de
operator are dreptul să solicite de la ceilalţi operatori sau celelalte persoane împuternicite de operator implicate în
aceeaşi operaţiune de prelucrare recuperarea acelei părţi din despăgubiri care corespunde părţii lor de răspundere
pentru prejudiciu, în conformitate cu condiţiile stabilite la alineatul (2).
(6) Acţiunile în exercitarea dreptului de recuperare a despăgubirilor plătite se introduc la instanţele competente în
temeiul dreptului statului membru menţionat la articolul 79 alineatul (2).
Art. 83: Condiţii generale pentru impunerea amenzilor administrative
(1) Fiecare autoritate de supraveghere asigură faptul că impunerea unor amenzi administrative în conformitate cu
prezentul articol pentru încălcările prezentului regulament menţionate la alineatele (4), (5) şi, (6) este, în fiecare caz,
eficace, proporţională şi disuasivă.
(2) În funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, amenzile administrative sunt impuse în completarea sau în locul
măsurilor menţionate la articolul 58 alineatul (2) literele (a)-(h) şi (j). Atunci când se ia decizia dacă să se impună o
amendă administrativă şi decizia cu privire la valoarea amenzii administrative în fiecare caz în parte, se acordă atenţia
cuvenită următoarelor aspecte:
a) natura, gravitatea şi durata încălcării, ţinându-se seama de natura, domeniul de aplicare sau scopul prelucrării în
cauză, precum şi de numărul persoanelor vizate afectate şi de nivelul prejudiciilor suferite de acestea;
b) dacă încălcarea a fost comisă intenţionat sau din neglijenţă;
c) orice acţiuni întreprinse de operator sau de persoana împuternicită de operator pentru a reduce prejudiciul suferit de
persoana vizată;
d) gradul de responsabilitate al operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ţinându-se seama de măsurile
tehnice şi organizatorice implementate de aceştia în temeiul articolelor 25 şi 32;
e) eventualele încălcări anterioare relevante comise de operator sau de persoana împuternicită de operator;
f) gradul de cooperare cu autoritatea de supraveghere pentru a remedia încălcarea şi a atenua posibilele efecte
negative ale încălcării;
g) categoriile de date cu caracter personal afectate de încălcare;
h) modul în care încălcarea a fost adusă la cunoştinţa autorităţii de supraveghere, în special dacă şi în ce măsură
operatorul sau persoana împuternicită de operator a notificat încălcarea;
i) în cazul în care măsurile menţionate la articolul 58 alineatul (2) au fost dispuse anterior împotriva operatorului sau
persoanei împuternicite de operator în cauză cu privire la acelaşi obiect, respectarea respectivelor măsuri;
j) aderarea la coduri de conduită aprobate, în conformitate cu articolul 40, sau la mecanisme de certificare aprobate, în
conformitate cu articolul 42; şi
k) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanţelor cazului, cum ar fi beneficiile financiare dobândite sau
pierderile evitate în mod direct sau indirect de pe urma încălcării.
(3) În cazul în care un operator sau o persoană împuternicită de operator încalcă în mod intenţionat sau din neglijenţă,
pentru aceeaşi operaţiune de prelucrare sau pentru operaţiuni de prelucrare conexe, mai multe dispoziţii din prezentul
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regulament, cuantumul total al amenzii administrative nu poate depăşi suma prevăzută pentru cea mai gravă încălcare.
(4) Pentru încălcările dispoziţiilor următoare, în conformitate cu alineatul (2), se aplică amenzi administrative de până
la 10 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din cifra de afaceri mondială totală anuală
corespunzătoare exerciţiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare:
a) obligaţiile operatorului şi ale persoanei împuternicite de operator în conformitate cu articolele 8, 11, 25-39, 42 şi
43;
b) obligaţiile organismului de certificare în conformitate cu articolele 42 şi 43;
c) obligaţiile organismului de monitorizare în conformitate cu articolul 41 alineatul (4).
(5) Pentru încălcările dispoziţiilor următoare, în conformitate cu alineatul (2), se aplică amenzi administrative de până
la 20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală
corespunzătoare exerciţiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare:
a) principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condiţiile privind consimţământul, în conformitate cu articolele 5, 6, 7 şi
9;
b) drepturile persoanelor vizate în conformitate cu articolele 12-22;
c) transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, în
conformitate cu articolele 44-49;
d) orice obligaţii în temeiul legislaţiei naţionale adoptate în temeiul capitolului IX;
e) nerespectarea unui ordin sau a unei limitări temporare sau definitive asupra prelucrării, sau a suspendării fluxurilor de
date, emisă de către autoritatea de supraveghere în temeiul articolului 58 alineatul (2), sau neacordarea accesului,
încălcând articolul 58 alineatul (1).
(6) Pentru încălcarea unui ordin emis de autoritatea de supraveghere în conformitate cu articolul 58 alineatul (2) se
aplică, în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol, amenzi administrative de până la 20 000 000 EUR sau, în
cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exerciţiului financiar
anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare.
(7) Fără a aduce atingere competenţelor corective ale autorităţilor de supraveghere menţionate la articolul 58 alineatul
(2), fiecare stat membru poate prevedea norme prin care să se stabilească dacă şi în ce măsură pot fi impuse amenzi
administrative autorităţilor publice şi organismelor publice stabilite în statul membru respectiv.
(8) Exercitarea de către autoritatea de supraveghere a competenţelor sale în temeiul prezentului articol are loc cu
condiţia existenţei unor garanţii procedurale adecvate în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu dreptul intern, inclusiv căi
de atac judiciare eficiente şi dreptul la un proces echitabil.
(9) În cazul în care sistemul juridic al statului membru nu prevede amenzi administrative, prezentul articol poate fi
aplicat astfel încât amenda să fie iniţiată de autoritatea de supraveghere competentă şi impusă de instanţele naţionale
competente, garantându-se, în acelaşi timp, faptul că aceste căi de atac sunt eficiente şi au un efect echivalent cu cel al
amenzilor administrative impuse de autorităţile de supraveghere. În orice caz, amenzile impuse trebuie să fie eficace,
proporţionale şi disuasive. Respectivele state membre informează Comisia cu privire la dispoziţiile de drept intern pe
care le adoptă în temeiul prezentului alineat până la 25 mai 2018, precum şi, fără întârziere, cu privire la orice act
legislativ de modificare sau orice modificare ulterioară a acestora.
Art. 84: Sancţiuni
(la data 29-dec-2017 Art. 84 din capitolul VIII a fost in legatura cu Regulamentul 2226/30-nov-2017 )

(1) Statele membre stabilesc normele privind alte sancţiunile aplicabile în caz de încălcare a prezentului regulament, în
special pentru încălcări care nu fac obiectul unor amenzi administrative în temeiul articolului 83, şi iau toate măsurile
necesare pentru a garanta faptul că acestea sunt puse în aplicare. Sancţiunile respective sunt eficace, proporţionale şi
disuasive.
(2) Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la dispoziţiile de drept intern pe care le adoptă în temeiul
alineatului (1) până la 25 mai 2018, precum şi, fără întârziere, cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.
CAPIT OLUL IX: Dispoziţii referitoare la situaţii specifice de prelucrare
Art. 85: Prelucrarea şi libertatea de exprimare şi de informare
(1) Prin intermediul dreptului intern, statele membre asigură un echilibru între dreptul la protecţia datelor cu caracter
personal în temeiul prezentului regulament şi dreptul la libertatea de exprimare şi de informare, inclusiv prelucrarea în
scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare.
(2) Pentru prelucrarea efectuată în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare, statele
membre prevăd exonerări sau derogări de la dispoziţiile capitolului II (principii), ale capitolului III (drepturile persoanei
vizate), ale capitolului IV (operatorul şi persoana împuternicită de operator), ale capitolului V (transferul datelor cu
caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale), ale capitolului VI (autorităţi de supraveghere
independente), ale capitolului VII (cooperare şi coerenţă) şi ale capitolului IX (situaţii specifice de prelucrare a datelor) în
cazul în care acestea sunt necesare pentru a asigura un echilibru între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal
şi libertatea de exprimare şi de informare.
(3) Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la dispoziţiile de drept intern pe care le-a adoptat în temeiul
alineatului (2) precum şi, fără întârziere, cu privire la orice act legislativ de modificare sau orice modificare ulterioară a
acestora.
Art. 86: Prelucrarea şi accesul public la documente oficiale
Datele cu caracter personal din documentele oficiale deţinute de o autoritate publică sau de un organism public sau
privat pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte interesului public pot fi divulgate de autoritatea sau organismul
respectiv în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern sub incidenţa căruia intră autoritatea sau organismul,
pentru a stabili un echilibru între accesul public la documente oficiale şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal
în temeiul prezentului regulament.
Art. 87: Prelucrarea unui număr de identificare naţional
Statele membre pot detalia în continuare condiţiile specifice de prelucrare a unui număr de identificare naţional sau a
oricărui alt identificator cu aplicabilitate generală. În acest caz, numărul de identificare naţional sau orice alt identificator
cu aplicabilitate generală este folosit numai în temeiul unor garanţii corespunzătoare pentru drepturile şi libertăţile
persoanei vizate în temeiul prezentului regulament.
Art. 88: Prelucrarea în contextul ocupării unui loc de muncă
(1) Prin lege sau prin acorduri colective, statele membre pot prevedea norme mai detaliate pentru a asigura protecţia
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drepturilor şi a libertăţilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor în contextul ocupării unui
loc de muncă, în special în scopul recrutării, al îndeplinirii clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de
obligaţiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective, al gestionării, planificării şi organizării muncii, al egalităţii şi
diversităţii la locul de muncă, al asigurării sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, al protejării proprietăţii angajatorului
sau a clientului, precum şi în scopul exercitării şi beneficierii, în mod individual sau colectiv, de drepturile şi beneficiile
legate de ocuparea unui loc de muncă, precum şi pentru încetarea raporturilor de muncă.
(2) Aceste norme includ măsuri corespunzătoare şi specifice pentru garantarea demnităţii umane, a intereselor
legitime şi a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, în special în ceea ce priveşte transparenţa prelucrării,
transferul de date cu caracter personal în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate întro activitate economică comună şi sistemele de monitorizare la locul de muncă.
(3) Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la dispoziţiile de drept intern pe care le adoptă în temeiul
alineatului (1) până la 25 mai 2018, precum şi, fără întârziere, cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.
Art. 89: Garanţii şi derogări privind prelucrarea în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de
cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice
(1) Prelucrarea în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri
statistice are loc cu condiţia existenţei unor garanţii corespunzătoare, în conformitate cu prezentul regulament, pentru
drepturile şi libertăţile persoanelor vizate. Respectivele garanţii asigură faptul că au fost instituite măsuri tehnice şi
organizatorice necesare pentru a se asigura, în special, respectarea principiului reducerii la minimum a datelor.
Respectivele măsuri pot include pseudonimizarea, cu condiţia ca respectivele scopuri să fie îndeplinite în acest mod.
Atunci când respectivele scopuri pot fi îndeplinite printr-o prelucrare ulterioară care nu permite sau nu mai permite
identificarea persoanelor vizate, scopurile respective sunt îndeplinite în acest mod.
(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în
scopuri statistice, dreptul Uniunii sau dreptul intern poate să prevadă derogări de la drepturile menţionate la articolele
15, 16, 18 şi 21, sub rezerva condiţiilor şi a garanţiilor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, în măsura în care
drepturile respective sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar
derogările respective sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.
(3) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de arhivare în interes public, dreptul Uniunii
sau dreptul intern poate să prevadă derogări de la drepturile menţionate la articolele 15, 16, 18, 19, 20 şi 21, sub
rezerva condiţiilor şi a garanţiilor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, în măsura în care drepturile respective
sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar derogările respective
sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.
(4) În cazul în care prelucrarea menţionată la alineatele (2) şi (3) serveşte în acelaşi timp şi altui scop, derogările se
aplică numai prelucrării în scopurile menţionate la alineatele respective.
Art. 90: Obligaţii privind păstrarea confidenţialităţii
(1) Statele membre pot adopta norme specifice pentru a stabili competenţele autorităţilor de supraveghere, prevăzute
la articolul 58 alineatul (1) literele (e) şi (f), în legătură cu operatori sau cu persoane împuternicite de operatori care, în
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul normelor stabilite de organismele naţionale competente,
au obligaţia de a păstra secretul profesional sau alte obligaţii echivalente de confidenţialitate, în cazul în care acest lucru
este necesar şi proporţional pentru a stabili un echilibru între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi obligaţia
păstrării confidenţialităţii. Respectivele norme se aplică doar în ceea ce priveşte datele cu caracter personal pe care
operatorul sau persoana împuternicită de operator le-a primit în urma sau în contextul unei activităţi care intră sub
incidenţa acestei obligaţii de păstrare a confidenţialităţii.
(2) Fiecare stat membru notifică Comisiei normele adoptate în temeiul alineatului (1) până la 25 mai 2018, precum şi,
fără întârziere, orice modificare ulterioară a acestora.
Art. 91: Normele existente în domeniul protecţiei datelor pentru biserici şi asociaţii religioase
(1) În cazul în care, într-un stat membru, bisericile şi asociaţiile sau comunităţile religioase aplică, la data intrării în
vigoare a prezentului regulament, un set cuprinzător de norme de protecţie a persoanelor fizice cu privire la prelucrare,
aceste norme pot continua să se aplice, cu condiţia să fie aliniate la prezentul regulament.
(2) Bisericile şi asociaţiile religioase care aplică un set cuprinzător de norme în conformitate cu alineatul (1) din
prezentul articol sunt supuse supravegherii unei autorităţi de supraveghere independente care poate fi specifică, cu
condiţia să îndeplinească condiţiile stabilite în capitolul VI din prezentul regulament.
CAPIT OLUL X: Acte delegate şi acte de punere în aplicare
Art. 92: Exercitarea delegării
(1) Competenţa de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condiţiile prevăzute de prezentul articol.
(2) Delegarea de competenţe prevăzută la articolul 12 alineatul (8) şi la articolul 43 alineatul (8) se conferă Comisiei
pe o perioadă nedeterminată de la 24 mai 2016.
(3) Delegarea de competenţe menţionată la articolul 12 alineatul (8) şi la articolul 43 alineatul (8) poate fi revocată în
orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competenţe
specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menţionată în decizie. Decizia nu aduce atingere validităţii actelor delegate
care sunt deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 12 alineatul (8) şi cu articolul 43 alineatul (8) intră în vigoare
numai în cazul în care nici Parlamentul European şi nici Consiliul nu au formulat obiecţiuni în termen de trei luni de la
notificarea acestuia Parlamentului European şi Consiliului, sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv,
Parlamentul European şi Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecţiuni. Respectivul termen se prelungeşte
cu trei luni la iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Art. 93: Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în înţelesul Regulamentului (UE) nr.
182/2011.
(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011
coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.
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CAPIT OLUL XI: Dispoziţii finale
Art. 94: Abrogarea Directivei 95/46/CE
(1) Decizia 95/46/CE se abrogă cu efect de la 25 mai 2018.
(2) Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament. Trimiterile la Grupul de lucru
pentru protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal instituit prin articolul 29 din
Directiva 95/46/CE se interpretează ca trimiteri la Comitetul european pentru protecţia datelor instituit prin prezentul
regulament.
Art. 95: Relaţia cu Directiva 2002/58/CE
Prezentul regulament nu impune obligaţii suplimentare pentru persoanele fizice sau juridice în ceea ce priveşte
prelucrarea în legătură cu furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în reţelele de comunicaţii
publice din Uniune, cu privire la aspectele pentru care acestora le revin obligaţii specifice cu acelaşi obiectiv prevăzut în
Directiva 2002/58/CE.
Art. 96: Relaţia cu acordurile încheiate anterior
Acordurile internaţionale care implică transferul de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii
internaţionale, care au fost încheiate de statele membre înainte de 24 mai 2016 şi care sunt în conformitate cu dreptul
Uniunii aplicabil înainte de data respectivă, rămân în vigoare până când vor fi modificate, înlocuite sau revocate.
Art. 97: Rapoartele Comisiei
(1) Până la 25 mai 2020 şi, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia transmite Parlamentului European şi Consiliului un
raport privind evaluarea şi revizuirea prezentului regulament. Rapoartele sunt făcute publice.
(2) În contextul evaluărilor şi revizuirilor menţionate la alineatul (1), Comisia examinează în special aplicarea şi
funcţionarea:
a) capitolului V privind transferul datelor cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale, având în
vedere în special deciziile adoptate în temeiul articolului 45 alineatul (3) din prezentul regulament şi deciziile adoptate în
temeiul articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE;
b) capitolul VII privind cooperarea şi coerenţa.
(3) În scopul alineatului (1), Comisia poate solicita informaţii de la statele membre şi de la autorităţile de
supraveghere.
(4) La efectuarea evaluărilor şi a revizuirilor menţionate la alineatele (1) şi (2), Comisia ia în considerare poziţiile şi
constatările Parlamentului European, ale Consiliului, precum şi ale altor organisme sau surse relevante.
(5) Comisia transmite, dacă este necesar, propuneri corespunzătoare de modificare a prezentului regulament, în
special ţinând seama de evoluţiile din domeniul tehnologiei informaţiei şi având în vedere progresele societăţii
informaţionale.
Art. 98: Revizuirea altor acte juridice ale Uniunii în materie de protecţie a datelor
Dacă este cazul, Comisia prezintă propuneri legislative în vederea modificării altor acte juridice ale Uniunii privind
protecţia datelor cu caracter personal, în vederea asigurării unei protecţii uniforme şi consecvente a persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea. Acest lucru priveşte în special normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea de către instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi normele referitoare la
libera circulaţie a acestor date.
Art. 99: Intrare în vigoare şi aplicare
(1) Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Prezentul regulament se aplică de la 25 mai 2018.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.
-****Adoptat la Bruxelles, 27 aprilie 2016.
Pentru Parlamentul European
Preşedintele
M. SCHULZ
Pentru C onsiliu
Preşedintele
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 119L din data de 4 mai 2016
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Introducere
Scopul Modelului Comun de Analiză de Risc integrată (CIRAM) este de
a stabili o metodologie clară şi transparentă pentru analiza de risc în vederea facilitării schimbului de informaţii şi a cooperării eficiente în domeniul securităţii frontierelor. CIRAM doreşte să promoveze un concept
comun al analizei de risc şi să contribuie la o mai mare coerenţă în ceea
ce priveşte gestionarea frontierelor externe. În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul Frontex dezvoltarea şi punerea în aplicare a CIRAM este o obligaţie legală.
Articolul 4 din Regulamentul Frontex
(CE 2007/2004)
Analiză de risc
Agenţia elaborează şi aplică un model comun de analiză integrată de risc La elaborarea trunchiului comun al planului de învăţământ pentru formarea polițiștilor
de frontieră Agenția foloseşte rezultatele modelului comun de analiză integrată
de risc.

Ce înseamnă CIRAM?
Deşi legiuitorul nu a furnizat definiţiile termenilor, în elaborarea versiunii 2.0 s-au utilizat următoarele noţiuni:
„Comun” se referă la o metodologie, elaborată de statele membre şi
Frontex, care poate fi aplicată atât la nivel naţional, cât şi la nivel UE.
„Integrat” se referă la obiectivul Frontex de a promova managementul integrat al frontierei asigurând un nivel ridicat şi uniform al controlului şi supravegherii frontierelor externe. O abordare integrată a analizei
de risc asigură legătura cu alte organe / autorităţi cu atribuţii de aplicare
a legii la frontiere, cum ar fi autorităţile vamale, birourile / servicii de imigrare şi poliţia naţională.
„Analiză de risc” se referă la examinarea sistematică a componentelor
riscurilor în scopul informării factorilor de decizie.
„Model” se referă la un cadru analitic, care asigură un vocabular şi o structură comună pentru analiza de risc în Statele Membre. Acesta nu este un
algoritm care furnizează rezultate absolute.
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Prezentarea generală a riscului
Pentru managementul frontierelor externe riscul este definit ca magnitudinea şi probabilitatea de apariție a unei ameninţări la frontierele externe,
care ar avea un impact asupra securităţii interne a UE, asupra securităţii frontierelor externe, asupra fluxului optim de persoane la frontierele
externe sau care ar avea consecinţe umanitare, având în vedere măsurile existente la frontiere cât şi în interiorul UE.

are a deciziilor la nivelul Consiliului de administraţie al Frontex este realizată pe o perioadă de un an.
Riscurile sunt identificate şi apoi evaluate în fucţie de nivelul de ameninţare, vulnerabilitate şi impact, fiind ulterior comunicate factorilor de
decizie. În timp ce analiştii sunt responsabili cu identificarea şi evaluarea
ameninţării, factorii de decizie sunt responsabili, în cadrul competenţelor lor de luare a deciziilor, cu gestionarea riscurilor.

Astfel, în contextul managementului frontierelor externe, se poate considera că riscul are trei componente: (1) ameninţarea care va fi evaluată
din perspectiva magnitudinii şi probabilităţii –, (2) vulnerabilitatea în raport cu ameninţarea (nivelul şi eficienţa răspunsului la ameninţare) – şi
(3) impactul – (impactul în cazul în care ameninţarea devine reală, asupra
securităţii interne a UE, asupra securităţii frontierelor externe, precum
şi impactul în domeniul umanitar şi consecinţa asupra managementului
eficace al trecerii de bună credinţă a frontierei).

Exemple: Analiştii strategici de risc din cadrul Frontex comunică riscurile Consiliului de administraţie, astfel încât acesta să poată lua o decizie
informată cu privire la alocarea bugetului anual în funcţie de o varietate de riscuri. Analiştii de risc de la nivelul PTF comunică riscurile
operaţionale şefului PTF, astfel încât acesta să poată lua o decizie informată atunci când alocă personalul pentru control şi supraveghere.

Cele trei componente nu sunt izolate şi nu vor fi evaluate într-o ordine
fixă, fiecare putând fi privită ca o perspectivă diferită din care poate fi
studiat riscul. Evaluarea uneia dintre componente asigură materialul pentru evaluarea celorlalte două.

Definirea exactă a probabilităţii, prin utilizarea,de exemplu, a metodelor de determinare a acesteia, este adesea imposibilă. Cu toate acestea,
este utilă folosirea constantă a aceluiaşi vocabular pentru a face referire
la acelaşi nivel de probabilitate.

În ceea ce priveşte informarea factorilor de decizie analiza de risc implică o perioadă de referinţă – o zi, o săptămână, o lună sau un an. De
exemplu, analiza de risc de la nivelul punctelor de trecere a frontierei
(PTF) va fi elaborată pentru a facilita deciziile pe termen scurt, precum
mobilizarea resurselor pentru ziua în curs sau săptămâna următoare, în
timp ce analiza de risc care trebuie să vină în sprijinul procesului de lu-
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RISC
Ameninţare

Vulnerabilitate

Impact

Magnitudine & Probabilitate

Nivel de vulnerabilitate
(UE, SM de intrare/destinaţie)

Nivel de impact al ameninţării
(UE, SM de intrare/destinaţie)

Metode folosite

Permeabilitatea frontierei
(teren, infrastructură, capabilităţi, fluxuri)

Cine, Unde, Când

Activităţi operaţionale
(personal, pregătire, interoperabilitate)

Rute (dificultate şi distanţe)
acces la facilitare

Eficienţa măsurilor de combatere

Trenduri şi predicţii
(creştere, descreştere, stabil, istoric)

Factori PULL

Securitatea internă şi la frontieră
Abilitatea de a gestiona fluxul
de pasageri legitimi la frontiere
Impact umanitar

Factori PUSH
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Ameninţarea
Ameninţarea este definită ca forţa sau presiunea care acţionează la
frontierele externe. Se caracterizează prin magnitudine şi probabilitatea de apariţie a acesteia.
Identificarea ameninţărilor presupune capacitatea de a centraliza, în cea
mai potivită formă pentru factorii de decizie, datele şi informaţiile care
au fost comunicate analiştilor sau colectate de aceştia. Există numeroase tehnici de identificare a ameninţărilor iar unele dintre acestea se
completează reciproc.
O descriere exhaustivă a tuturor ameninţărilor ar fi prea lungă pentru
a veni în sprijinul procesului de luare a deciziei. În mod empiric, este preferabil să se comunice factorilor de decizie între cinci şi zece ameninţări.
În unele cazuri, se va avea în vedere o singură ameninţare.
Descrierea unei ameninţări include de obicei, descrierea modului de operare, obiectivele autorului infracţiunii, motivele şi capabilităţile (cine, unde,
când, câţi), tendinţele şi predicţiile, factorii de tip „push” care îi influenţează magnitudinea şi probabilitatea.

comparate şi astfel să fie stabilite priorităţile. De exemplu, magnitudinea ameninţării trecerii ilegale a frontierei de-a lungul frontierei externe
diferă mult, de la câteva mii de treceri ilegale pe lună în timpul perioadei
de criză în zona mediteraneană, până la mai puţin de 10 pe an de-a lungul anumitor secţiuni ale frontierei externe. În cazul în care măsurătorile
exacte nu sunt posibile pot fi utilizate scale sau niveluri relative.
Deoarece scopul analizei este de a furniza informaţii pentru luarea deciziei, iar deciziile vor avea efecte în viitor, analiza ameninţării are prin urmare un caracter anticipativ şi trebuie să facă referire la o probabilitate
pentru un interval de timp prestabilit. Evaluarea probabilităţii unei ameninţări face parte din fluxul informaţional care va sprijini procesul de luare a deciziilor.
De exemplu, analistul trebuie să specifice că ameninţarea trecerii ilegale a frontierei între PTF X şi PTF Y este foarte probabilă, date fiind
dovezile din trecut şi datele operative disponibile la momentul actual, în timp ce ameninţarea este puţin probabilă între PTF Y şi PTF Z.
Aceste informaţii permit factorilor de decizie să aloce resurse în mod
prioritar zonei cuprinse între PTF X şi PTF Y.

Analiştii trebuie să le prezinte factorilor de decizie o anumită valoare
a magnitudinii ameninţării, astfel încât diferite ameninţări să poată fi
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Vocabular care evaluează probabilitatea unei ameninţări
Nivelul de probabilitate

Măsurarea probabilității
(de cele mai multe ori nu este posibilă)

Sigur

100% – sigur

Aproape sigur

93% (plus/minus 6%)

Probabil

75% (plus/minus 12%)

Şanse aproape egale

50% (plus/minus 10%)

Probabil că nu

30% (plus/minus 10%)

Aproape sigur nu

7% (plus/minus 5%)

Imposibil

0% – imposibilitate

Fraze care exprimă probabilitatea
Fără urmă de îndoială
Fără îndoială
Va fi
Aproape sigur
Foarte probabil
Înalt grad de probabilitate
Cu un grad foarte înalt de probabilitate
Posibil
Probabil
Probabilitate rezonabilă
Şanse egale
Probabilitate medie
Puţin probabil
Probabilitate mică
Îndoielnic
Foarte scăzut
Practic imposibil
Aproape imposibil
Puţine şanse
Cu un grad mare de îndoială
Foarte puţin probabil
Extrem de puţin probabil
Foarte puţine şanse
Improbabil
Eventualitate scăzută
Probabilitate foarte mică
Şanse zero
Nul
Nicio şansă
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Vulnerabilitatea
Vulnerabilitatea este determinată de capacitatea unui sistem de a combate o amenințare.
Vulnerabilitatea nu înseamnă vulnerabilitatea grupurilor infracţionale,
care este o definiţie des utilizată în literatura de specialitate, ci o descriere a nivelului capacităţii sistemelor instituite de a detecta sau preveni
o ameninţare.
Printre factorii principali care influenţează vulnerabilitatea se numără caracteristicile geografice ale zonelor de frontieră, care pot varia de la zone
de deşert până la zone urbane dense. De asemenea, este foarte important de ştiut dacă numărul membrilor personalului disponibili pentru supraveghere de-a lungul unei anumite secţiuni a frontierei, este de ordinul
zecilor sau sutelor. Cunoaşterea capacităţii existente îi permite analistului să determine motivele tendinţei observate în datele colectate periodic. De exemplu, o creştere a numărului de treceri ilegale ale frontierei
detectate se poate datora creşterii numărului de încercări ale migranţilor sau creşterii numărului de membri ai personalului care au capacitatea de a detecta migranţii.

Vulnerabilitatea are legătură cu aspecte care pot fi adesea analizate cu
atenţie şi pentru care se pot face estimări corecte în mod rezonabil, de
exemplu pe baza registrelor de personal sau a inventarului echipamentelor la nivelul PTF. În practică, este posibil ca simple indicaţii cu privire
la modificarea în timp să fie suficiente pentru a indica direcţia în care se
îndreaptă măsurile puse în aplicare.
Analiştii ar trebui să dispună de instrumentele necesare pentru a le indica
factorilor de decizie care sunt cele mai vulnerabile secţiuni ale frontierei pentru fiecare ameninţare în parte, astfel încât să existe posibilitatea unui răspuns rapid în cazul evenimentelor. În mod similar, factorii
de decizie trebuie să înţeleagă terminologia utilizată de analişti pentru
a evalua nivelul de vulnerabilitate. Prin urmare, este important ca analistul să definească diferitele niveluri de vulnerabilitate, asemenea exemplului de mai jos.
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Exemplu de estimări calitative ale nivelului de vulnerabilitate pentru diferite aspecte de vulnerabilitate
Capacităţi operaţionale şi răspunsuri
legale

Factori de tip „pull”: comunităţi extinse
în statele membre, uşurinţa percepută
a accesului fraudulos la protecţia
internaţională şi prestaţiile sociale

Nivel

Permeabilitatea frontierei

Vulnerabilitate foarte mare

Nu sunt disponibile competenţe sau
Terenul sau condiţiile naturale ale frontierelor
răspunsuri legale pentru abordarea acestei
externe sunt exploatate de ameninţare
ameninţări

Toţi aceşti factori sunt prezenţi

Vulnerabilitate mare

Terenul sau condiţiile naturale ale
frontierelor externe sunt favorabile pentru
această ameninţare

Mai mulţi dintre aceşti factori sunt prezenţi

Vulnerabilitate medie

Un număr moderat de competenţe sau
Terenul sau condiţiile naturale nu
răspunsuri legale este disponibil pentru
condiţionează dezvoltarea acestei ameninţări
abordarea acestei ameninţări

Vulnerabilitate scăzută

Terenul sau condiţiile naturale împiedică
dezvoltarea acestei ameninţări

Un număr foarte limitat de competenţe
sau răspunsuri legale este disponibil pentru
abordarea acestei ameninţări

Un număr suficient de competenţe sau
răspunsuri legale este disponibil pentru
abordarea acestei ameninţări

Unul din aceşti factori este prezent

Niciunul din aceşti factori nu este prezent
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Impactul
Impactul este definit de efectele unei ameninţări asupra securităţii interne şi a securităţii la frontierele externe. De asemeanea, impacturile pot
fi analizate din perspectiva efectelor asupra fluxului optim de persoane
la frontieră precum şi în funcţie de consecinţele umanitare.
Menţinerea securităţii frontierei şi a securităţii interne a UE, constituie
raţiunea principală a activităţii Frontex şi a autorităţilor cu atribuţii în
ceea ce priveşte frontiera din statele membre. Riscurile sunt ulterior evaluate, în funcţie de impactul lor asupra frontierei şi securităţii interne.
O parte din evaluare include o analiză a impactului asupra capacităţii de
a gestiona fluxul de persoane, pentru a asigura niveluri optime ale acestuia conform prevederilor Codului Frontierelor Schengen.
De asemenea, poliţiştii de frontieră sunt adesea primele autorităţi care
iau contact cu persoanele care necesită asistenţă internaţională. Drepturile fundamentale stau la baza activităţilor operaţionale şi de analiză
ale Frontex şi, astfel, impactul umanitar al riscurilor identificate de Unitatea de Analiză de Risc, este analizat cu atenţie.

În cazul în care nu sunt disponibile evaluări cantitative sau calitative, impactul poate fi măsurat pe baza descrierii rezultatelor analizei inductive
(„estimare avizată”) sau ale analizei scenariilor. Ca în cazul unui alt tip
de evaluări, este util să se definească în mod clar nivelul diferit de impact utilizat în evaluare.
Exemple de estimări calitative ale nivelului de impact aferente migraţiei ilegale:
Impact

Critic

Foarte
Important

Important

Scăzut

Pierdere
de vieţi
omeneşti

Vieţile omeneşti
sunt expuse
riscurilor de
un număr
foarte mare de
evenimente (de
exemplu, > 75%)

Vieţile omeneşti
sunt expuse
riscurilor de un
număr mare
de evenimente
(de exemplu,
20% < x < 75%)

Vieţile omeneşti
sunt expuse
riscurilor de un
număr moderat
de evenimente
(< 20%)

Vieţile
omeneşti nu
sunt afectate
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Evaluarea riscului
Este posibil ca exprimarea numerică a nivelului de risc, de exemplu în procente, să transmită factorilor de decizie un fals sentiment de exactitate.
Estimările cantitative ale nivelurilor de risc se aplică doar în cazuri particulare, în care este disponibilă o cantitate mare de date şi rezultatele pot
fi validate de-a lungul timpului. În ceea ce priveşte managementul frontierelor, acesta nu face, cel mai probabil, obiectul acestor estimări, iar analiştii trebuie să se bazeze în primul rând pe descrieri calitative ale riscurilor.
În majoritatea cazurilor, se recomandă să se recurgă la evaluări calitative
şi clasificarea riscurilor în categorii de importanţă. Analistul are responsabilitatea de a alege numărul de niveluri de risc şi de a-şi documenta
opiniile cu privire la risc.
Nivelurile de risc pot fi descrise utilizând o terminologie variată, dar exemplele de mai jos furnizează câteva recomandări. Descrierile nivelurilor
de risc sunt un rezultat important al procesului de analiză şi sunt esenţiale pentru sprijinirea procesului de luare a deciziei. Analiştii trebuie să
ţină cont de faptul că activitatea lor influenţează deciziile şi trebuie să
facă tot posibilul pentru ca descrierile şi explicaţiile să fie cât mai clare.

Exemple de trei niveluri de risc
Nivelul de risc

Descriere

Scăzut

Risc acceptabil. Impactul poate fi gestionat, iar
vulnerabilitatea este acceptabilă, dar ameninţările trebuie
monitorizate pentru a descoperi schimbările ce ar putea
duce la creşterea nivelului de risc.

Mediu

Risc tolerabil, dar impactul nu este ușor de gestionat având
în vedere capacităţile actuale. O mică creştere a magnitudinii
amenințării ar putea pune în pericol eficiența răspunsului.
Dezvoltarea ameninţării trebuie monitorizată continuu,
analizând dacă este necesar să se aplice și alte măsuri.

Ridicat

Risc neacceptabil. Impacturile nu pot fi gestionate
adecvat având în vedere capacităţile existente şi înainte ca
tratamentul de reducere a riscului să fie implementat.
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Colectarea datelor şi a informaţiilor
Eficacitatea analizei de risc depinde de accesul la un volum suficient de
date şi informaţii. Colectarea datelor / informaţiilor reprezintă un efort
de cooperare între unităţile analitice şi alte entităţi care colectează date.
Datele / informaţiile pot fi primite din surse variate şi pot fi date clasificate sau date disponibile publicului.
Datele (metrice) sunt cel mai adesea utilizate pentru a descrie tiparul şi
tendinţa într-o evaluare a ameninţării, precum şi magnitudinea ameninţării, dar pot fi, de asemenea, incluse în evaluarea vulnerabilităţii sau
a unui impact.
La nivel naţional, sursele potenţiale de date rapid accesibile sunt:
◆◆ baze de date specializate, precum VIS, SIS, Eurodac;
◆◆ baze de date în care se înregistrează fluxul de persoane;
◆◆ evidenţa numărului de poliţişti de frontieră.

La nivel naţional, sursele potenţiale de informaţii rapid accesibile sunt:
◆◆ baze de date naţionale în care se înregistrează informaţiile cu privire
la persoane (ţara de origine, motivul vizitei, informaţiile de călătorie,
tipul de vehicul cu care trece frontiera etc.)
◆◆ baze de date din domeniul aplicării legii, inclusiv baze de date care
înregistrează persoanele căutate, cazierul judiciar, declaraţiile date
de persoanele reţinute, informaţii prelucrate, documente furate etc.
◆◆ rapoarte care furnizează analize sau tablouri situaţionale şi surse
deschise.
La nivelul Frontex, începând din 2008, Reţeaua Frontex a Unităţilor de
Analiză de Risc a colectat de două ori pe lună rapoarte analitice care
furnizează statelor membre rezumate cu privire la patru subiecte: ţările
terţe, situaţia la frontieră, şederea ilegală pe teritoriul UE, modificările
instituţionale la nivel naţional.

La nivelul Frontex, începând din anul 2008, Reţeaua Frontex a Unităţilor de Analiză de Risc a colectat lunar date cu privire la: detecţii de treceri ilegale a frontierei între PTF-uri, detecţii de intrare clandestină prin
PTF-uri, detecţii de persoane suspecte de a fi facilitatori, detecţii de şedere ilegală, refuzuri ale intrării, cereri de azil, detecţii de documente false,
decizii de returnare emise, returnări efective.
Informaţiile (date non-metrice) sunt esenţiale pentru identificarea şi caracterizarea riscurilor, ameninţărilor, vulnerabilităţii şi impacturilor.
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Sistemul de clasificare a evaluării informaţiilor
Se utilizează multe sisteme de evaluare a informaţiilor, dar cel mai frecvent este sistemul de evaluare a informaţiilor tip 4×4. În cadrul acestui sistem, informaţiile / datele sunt evaluate pe baza a două dimensiuni,
prima fiind credibilitatea sursei informaţiilor / datelor, iar a doua valabilitatea informaţiilor / datelor. Aceste două dimensiuni sunt evaluate pe
baza unei scale cu 4 niveluri, după cum urmează:

Evaluarea valabilităţii informaţiilor/datelor
Clasificare Descriere
1

Informaţie a cărui exactitate nu este pusă la îndoială şi de multe
ori este confirmată de alte surse

2

Informaţie cunoscută personal de sursă, dar care nu este
cunoscută personal de funcţionarul care o transmite mai departe
şi este probabil adevărată

3

Informaţie care nu este adevărată

4

Informaţie care este necunoscută faptic

Evaluarea credibilităţii sursei
Clasificare Descriere
A

Nu există nicio îndoială cu privire la autenticitatea, credibilitatea
şi competenţa sursei; dacă informaţiile sunt furnizate de o sursă
care, în trecut, s-a dovedit a fi de încredere în toate situaţiile

B

O sursă care a furnizat informaţii, care s-au dovedit a fi de
încredere în majoritatea situaţiilor

C

O sursă care a furnizat informaţii, care s-au dovedit a nu fi de
încredere în majoritatea situaţiilor

X

Credibilitatea sursei nu poate fi evaluată

De exemplu, informaţiile provenite de la o sursă sigură (clasificată ca
fiind de nivel A) şi evaluate ca fiind corecte (clasificate ca fiind de nivel 1), vor fi numite informaţii „A1”. Informaţiile furnizate de o sursă
care nu poate fi evaluată şi care sunt necunoscute faptic, vor fi numite informaţii „X4”.
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Exemple de produse dezvoltate de Unitatea Frontex de
Analiză de Risc
ARA – Analiza de risc anuală

TFA – Evaluarea tactică specifică

Raport anual cu privire la situaţia migraţiei ilegale în anul precedent, perspective şi recomandări de viitor folosite în sprijinul planificării activităţilor operaţionale ale Frontex pentru anul următor.

Raport analitic care sprijină planificarea unei operaţiuni comune specifice.
WAR – Raport analitic săptămânal
Analiză săptămânală a informaţiilor colectate în timpul unei anumite operaţiuni comune, pentru echipa operaţională şi autorităţile statului gazdă.

SARA – Analiza de risc semestrială
Actualizare semestrială a ARA, inclusiv, dacă este necesar, evaluarea şi
ajustarea recomandărilor.
FRAN trimestrial
Raport trimestrial care furnizează feedback şi analiza tendinţelor de migraţie ilegală, pe baza schimbului de informaţii din cadrul FRAN.
TRA – Analiza de risc specifică

© Frontex 2010

Raport analitic care se concentrează pe un fenomen sau o zonă geografică specifică; de exemplu, migraţia ilegală a populaţiei din Irak în UE sau
impactul crizei financiare asupra migraţiei ilegale în UE.
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Ciclul informaţional
Informaţiile prelucrate constituie baza analizei de risc, fiind definite ca
orice informaţii, primite sau transmise, care au legătură cu una din componentele riscului, respectiv, o ameninţare, o vulnerabilitate sau un impact.

1.
Trasarea sarcinii

În contextul controlului de frontieră, informaţiile prelucrate se referă cu
precădere la informaţiile referitoare la anumite evenimente legate de trecerea frontierei (în special activităţi ilegale), care pot fi utilizate în scopuri
operaţionale. ,Exemple de informaţii prelucrate privind securitatea frontierei ar putea fi informaţii despre migranţi care intenţionează să treacă
ilegal frontiera sau informaţii despre anumite transporturi de droguri.
Procesul de structurare a informaţiilor prelucrate este numit ciclu informaţional. Acesta este un ciclu care poate fi definit şi care asigură eficacitatea activităţilor de aplicare a legii prin intermediul unui sistem de
verificări şi echilibrări.

8.

2.

Revizuire

Colectare

7.

3.

Diseminare

Evaluare

6.

4.

Întocmirea

Colaţionare

raportului

5.
Analiză
şi
interpretare
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Înfiinţarea unităţii de analiză de risc în statele membre
Fiecare stat membru este încurajat să înfiinţeze şi să menţină o unitate
de analiză de risc.

◆◆ asigurarea coeziunii, cooperării şi schimbului de informaţii / informaţii prelucrate;
◆◆ contribuţia la planificarea activităţilor şi stabilirea priorităţilor;
◆◆ dezvoltarea de soluţii pentru eventuale probleme sau deficienţe;
◆◆ actualizarea şi modificarea metodelor de lucru ale unităţii;
◆◆ asumarea altor iniţiative care pot îmbunătăţi funcţionarea unităţii
de analiză de risc.

Funcţia unei unităţi de analiză de risc este de a colecta informaţii referitoare la securitatea frontierei şi în sens mai general, securitatea internă a UE. În aceste scopuri, unităţile de analiză de risc vor elabora şi
disemina rapoarte şi evaluări analitice. Acestea vor cuprinde tendinţele
generale sau specifice, rutele, modurile de operare şi mijloacele de transport utilizate pentru activităţi infracţionale şi posibila implicare a reţelelor de crimă organizată.
Unităţile de analiză de risc au responsabilitatea de a transmite informaţii despre care se presupune că pot avea un impact în afara frontierelor Statelor Membre, atât asupra Frontex, cât şi asupra statelor membre
afectate. Cooperarea este indispensabilă pentru gestionarea eficace
a frontierelor externe.

© Frontex 2010

Managementul eficient al unităţii de analiză de risc este esenţial pentru
calitatea activităţilor analitice. Astfel, conducătorii unităţilor de analiză de
risc au o serie de responsabilităţi de conducere, care cuprind printre altele:
◆◆ direcţionarea şi gestionarea resurselor;
◆◆ menţinerea relaţiilor cu alte agenţii / departamente interesate;
◆◆ îndeplinirea rolului de punct de legătură între autorităţile naţionale
şi internaţionale;
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Tehnici de evaluare
O gamă diversă de tehnici de evaluare poate fi utilizată pentru diferite
scopuri analitice. Alegerea tehnicii depinde de datele şi informaţiile disponibile, de nivelul factorului de decizie care trebuie să fie informat şi de
timpul acordat pentru efectuarea analizei, precum şi de gradul de familiarizare a analistului cu tehnicile. Câteva din metodele cele mai utilizate şi
mai polivalente sunt descrise mai jos, pentru a servi drept îndrumare, dar
lista nu este exhaustivă. Analiştii trebuie să aleagă tehnica pe care o cunosc cel mai bine şi prin care au obţinut anterior cele mai bune rezultate.
Diferitele tehnici pot fi aplicate pentru a crea diverse produse analitice,
de exemplu evaluări ale ameninţării, vulnerabilităţii sau ale impactului.
Brainstorming: aceasta este o tehnică de imaginaţie aplicată care implică stimularea conversaţiei libere în cadrul unui grup de specialişti. Accentul semnificativ pe care această tehnică îl pune pe imaginaţie şi pe
influenţarea reciprocă a ideilor face ca aceasta să fie deosebit de utilă în
situaţii în care nu există date disponibile sau în care se doreşte renunţarea la un mod de gândire predominant.

Solicitarea de opinii calificate: această metodologie asigură o cale de
a implica în mod structural experţii în domeniile principale de interes pentru securitatea frontierei (migraţie ilegală, infracţionalitate şi terorism).
Aceasta cuprinde o abordare nuanţată care vizează extinderea fondului
de cunoştinţe şi este în principal calitativă prin natura sa. Anumite metode cantitative pot fi combinate (de exemplu, cerându-le experţilor să
clasifice ameninţările).
Analiza tiparelor şi a tendinţelor: o abordare care poate combina diferite instrumente. Accesul la date istorice (statistici cu privire la evenimentele anterioare) este important pentru această metodologie.
Sondaje: acestea se concentrează în principal pe analiza vulnerabilităţilor (utilizând o abordare ştiinţifică pentru a extrapola cu privire la numărul total de persoane pe baza tehnicilor de capturare / recapturare.
De exemplu numărul de infractori care trec frontiera capturaţi în raport
cu numărul total de infractori care trec frontiera în perioada respectivă.
De asemenea, aceste informaţii sunt utile pentru analiza ameninţărilor.
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Glosar de termeni-cheie
Analiză: studiul riscului, al ameninţării, al vulnerabilităţii sau al impactului, care duce la identificarea, descrierea şi evaluarea acestora.
Evaluare: opinia analistului cu privire la importanţa riscurilor, ameninţării, vulnerabilităţii sau a impactului identificat.
Frontiere externe: se referă la frontierele statelor membre ale UE cu
statele care nu sunt membre ale UE. Prin extensie, se referă, de asemenea, la frontierele dintre statele asociate la Acordul Schengen şi statele
care nu sunt membre UE. De exemplu, frontiera dintre Polonia şi Ucraina
este o frontieră externă şi prin extensie, frontiera dintre Norvegia şi Rusia
este, de asemenea, o frontieră externă. În schimb, frontiera dintre Suedia şi Norvegia sau cele dintre Franţa şi Regatul Unit (pe cale feroviară),
Ungaria şi România sau Spania şi Portugalia, nu sunt frontiere externe.
Impact: impactul este definit de efectele unei ameninţări asupra securităţii interne şi a securităţii la frontierele externe. Impacturile pot fi
analizate luând în calcul efectele asupra fluxului optim de persoane la
frontieră, şi în funcţie de consecinţele umanitare.
Indicator: acesta se referă la un element unic de date care acţionează ca
reper sau indiciu, care exprimă o sugestie, condiţie sau stare. De exemplu, un indicator poate sugera un eveniment specific sau o activitate în
curs de desfăşurare sau un set de condiţii pentru producerea evenimentului respectiv sau poate sugera posibile intenţii ale unei ţinte. Pentru
a fi utili şi convingători, indicatorii sunt cel mai bine dezvoltaţi, colectaţi
şi evaluaţi ca „seturi”.

Informaţie: material neevaluat de orice tip, inclusiv care provine din observaţii, rapoarte, presupuneri şi zvonuri, fotografii şi alte surse, care după
ce sunt preluctate, pot produce informaţii prelucrate.
Informaţie prelucrată: orice informaţii primite sau transmise, care au legătură cu una din componentele riscului, respectiv cu o ameninţare, vulnerabilitate sau impact. Mai precis, în contextul controlului de frontieră,
informaţiile prelucrate (intelligence) se referă, în mod normal, la informaţii despre anumite evenimente de trecere a frontierei (în special, activităţi ilegale) care pot fi utilizate în scopuri operaţionale.
Risc: pentru managementul frontierelor externe, riscul este definit ca
magnitudinea şi probabilitatea de apariție a unei ameninţări la frontierele externe, care ar avea un impact asupra securităţii interne a UE, asupra securităţii frontierelor externe, asupra fluxului optim de persoane la
frontierele externe sau care ar avea consecinţe umanitare, având în vedere măsurile existente la frontiere cât şi în interiorul UE.
Unitatea de Analiză de Risc (UAR): reprezintă,în cadrul managementului frontierelor externe, o unitate organizaţională (celulă, secţiune etc.)
care este însărcinată cu desfăşurarea activităţilor aferente analizei de risc,
pentru a asigura informarea conducerii cu alerte / evaluări / rapoarte de
risc, privitoare la aspecte care au legătură cu securitatea frontierei, migraţia ilegală, traficul de persoane şi contrabanda.
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Traficul de migranţi: spre deosebire de definiţia traficului de persoane şi
conform definiţiei din Convenţia ONU împotriva criminalităţii organizate
transnaţionale (denumită ONU CRT), termenul de „trafic de migranţi”
se referă în general la tranzacţia consensuală în care un transportator şi
persoana transportată sunt de acord să evite controlul de imigraţie din
motive reciproc avantajoase.
Traficul de persoane: pe scurt, traficul de persoane este comerţul ilegal
de persoane în scopul exploatării sexuale comerciale şi / sau muncii silite.
Convenţia ONU CRT defineşte pe larg traficul de persoane.

Frontex · Model comun de analiză de risc integrată

Ameninţarea este definită ca forţa sau presiunea care acţionează la
frontierele externe. Trebuie caracterizată prin magnitudine şi probabilitatea de apariţie. Analistul trebuie să descrie care din procesele sau factorii, atât de pe teritoriul UE, cât şi din afara teritoriului UE, influenţează
magnitudinea şi probabilitatea ameninţării.
Vulnerabilitatea este determinată de capacitatea unui sistem de a combate / răspunde la o ameninţare. Vulnerabilitatea se referă la factorii de
la frontieră sau de pe teritoriul UE care pot mări sau reduce magnitudinea şi probabilitatea ameninţării.
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