MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL
INFORMARE
21.04.2021
Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că pe data de 23 aprilie
2021 va avea loc ședința Comisiei de dialog social, organizată la nivelul Ministerului Afacerilor
Interne.
Pe ordinea de zi a şedinţei se află:
1. Legea privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la
nivel naţional a Sistemului de intrare/iesire si a Sistemului european de
informaţii si de autorizare privind călătoriile;
2. Legea pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
3. Hotărârea de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de
persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 20182020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de
persoane pentru perioada 2018-2022
1. Prin proiectul de act normativ - Legea privind stabilirea cadrului organizatoric în
scopul operaţionalizării la nivel naţional a Sistemului de intrare/iesire si a
Sistemului european de informaţii si de autorizare privind călătoriile se are în
vedere:
a) desemnarea Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Afacerilor Interne
(prin Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi Poliţia de
Frontieră Română), precum şi a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în calitate
de instituţii responsabile pentru adaptarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale
de frontieră în scopul conectării acesteia la interfaţa uniformă naţională;
b) stabilirea obligaţiei în sarcina administratorilor punctelor de trecere a frontierei
de stat deschise pe teritoriul României, ca la solicitarea Poliţiei de Frontieră
Române, să întreprindă măsurile de dezvoltare sau adaptare (după caz), a
infrastructurii acestora, în vederea utilizării sistemelor de control la frontieră,
inclusiv sisteme de self-service şi porţi electronice, astfel cum sunt definite la art.
2 punctele 23 şi 24 din Regulamentul (UE) 2016/399 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)5, astfel
încât să facă posibilă conectarea la interfaţa uniformă naţională, în mod securizat,
pentru fiecare dintre cele două sisteme. Prin utilizarea acestor tehnologii,
verificările la frontierele externe la intrare şi la ieşire, trebuie efectuate în mod
armonizat, asigurându-se astfel un nivel adecvat de securitate.
c) desemnarea autorităţilor competente, şi anume:
(1) Poliţia de Frontieră Română, în calitate de autoritate de frontieră şi
responsabilă în domeniul imigraţiei şi vizelor, pentru scopurile prevăzute
la art.23 şi 24, art.26 şi 27 din Regulamentul EES;
(2) Centrul Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, şi
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în calitate de
autorităţi responsabile în domeniul vizelor, pentru scopul prevăzut la
art. 24 din Regulamentul EES;
(3) Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, în calitate de autoritate responsabilă în domeniul
imigraţiei şi al vizelor, pentru scopurile prevăzute la art.24-27 din
Regulamentul EES.

d) stabilirea autorităţilor şi instituţiilor publice, în calitate de autorităţi desemnate,

cu drept de a solicita consultarea datelor înregistrate în sistemul central EES, şi
anume:
(1) Poliţia Română;
(2) Poliţia de Frontieră Română;
(3) Direcţia Generală de Protecţie Internă;
(4) Direcţia Generală Anticorupţie;
(5) Serviciul Român de Informaţii;
(6) Serviciul de Informaţii Externe;
(7) Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia Generală de Informaţii a
Apărării;
(8) Serviciul de Protecţie şi Pază;
(9) Ministerul Public, prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi structurile şi unităţile subordonate acestuia;
(10)
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală
a Vămilor
e) desemnarea Punctului central de acces constituit la nivelul Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră, format din agenţi şi ofiţeri de poliţie, pentru
îndeplinirea funcţiei prevăzută la art.29 alin.(3) din Regulamentul EES.
f) desemnarea autorităţilor competente cu drept de acces la sistemul ETIAS, şi
anume:
(1) Poliţia de Frontieră Română, în calitate de autoritate de frontieră şi
responsabilă în domeniul imigraţiei, în aplicarea art. 13 alin. (2) şi (4)
din Regulamentul ETIAS;
(2) Inspectoratul General pentru Imigrări, în calitate de autoritate
responsabilă în domeniul imigraţiei, în aplicarea art. 13 alin. (4) din
Regulamentul ETIAS.
g) desemnarea Unităţii naţionale a ETIAS constituită la nivelul Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră, în calitate de autoritate competentă în aplicarea
art. 8 alin.(1) din Regulamentul ETIAS. Personalul Unităţii naţionale a ETIAS este
format din agenţi şi ofiţeri de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române şi ai
Poliţiei Române. Agenţii şi ofiţerii de poliţie din cadrul Poliţiei Române urmează să
îşi desfăşoare activitatea în cadrul Unităţii naţionale a ETIAS, în vederea prelucrării
datelor din lista de supraveghere prevăzută la art. 34 din Regulamentul ETIAS.
h) stabilirea în sarcina Poliţiei de Frontieră Română şi a Poliţiei Române, a
atribuţiei de a introduce, modifica sau şterge date în/din lista de supraveghere
prevăzută la art. 34 din Regulamentul ETIAS şi pentru a evalua cereri de
autorizaţie de călătorie în legătură cu aceste date.
i) reglementarea faptului că prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul
sistemelor EES şi ETIAS, inclusiv a celor prelucrate de către autorităţile desemnate
potrivit art. 4 alin. (1), respectiv art. 8 alin. (1) din proiectul de act normativ, în
scopul prevenirii, depistării şi investigării infracţiunilor de terorism sau a altor
infracţiuni grave precum şi transferul acestor date în străinătate, se realizează sub
monitorizarea şi controlul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
j) reglementarea posibilităţii ca solicitantul/persoana nemulţumit/ă de răspunsul
primit din partea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, raportat la
prelucrarea de date cu caracter personal din sistemele EES şi ETIAS de către
autorităţile române, să se adreseze ANSPDCP cu cereri în acest sens, respectiv,
de a contesta măsurile luate cu privire la persoana sa, în termen de 10 zile de la
data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti.
k) reglementarea obligativităţii în sarcina autorităţilor prevăzute la art.3 şi art.7
din proiect, de elaborare a planurilor de securitate, de asigurare a continuităţii
activităţii de recuperare în caz de dezastru şi de adoptare a măsurilor de securitate
necesare în legătură cu gestionarea şi utilizarea sistemelor EES şi ETIAS.

l) reglementarea obligativităţii în sarcina autorităţilor competente şi a celor

desemnate potrivit proiectului de act normativ, de a furniza ANSPDCP toate
informaţiile solicitate de aceasta, de a acorda accesul la evidenţele proprii şi de a
permite, în orice moment, accesul la incintele utilizate în scopul prelucrării datelor
din sistemele EES şi ETIAS.
m) instituirea obligativităţii în sarcina ANSPDCP de a realiza, cel puţin o dată la
trei ani, a unui audit al operaţiunilor de prelucrare a datelor la nivelul sistemelor
EES şi ETIAS.
n) stabilirea faptului că prelucrarea datelor în sistemele EES şi ETIAS de către
autorităţile desemnate potrivit art. 4 alin. (1) şi art. 8 alin. (1) din proiectul de act
normativ, de către Punctul central de acces şi de către Unitatea naţională a ETIAS,
în scopul prevenirii, depistării şi investigării infracţiunilor de terorism sau a altor
infracţiuni grave, se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr.363/2018
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.
o) Pentru prelucrările de date cu caracter personal, altele decât cele care servesc
scopului prevenirii, depistării şi investigării infracţiunilor de terorism sau a altor
infracţiuni grave, urmează a fi aplicabile 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) şi cele ale Legii
nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 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.
p) desemnarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră în calitate de
operator de date cu caracter personal pentru prelucrările de date efectuate în
cadrul EES şi ETIAS, respectiv pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice Unităţii
naţionale a ETIAS.
q) instituirea obligativităţii în sarcina autorităţilor competente şi a autorităţilor
desemnate potrivit proiectului de act normativ, de a comunica Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră incidentele de securitate, în maximum 48 de ore
de la data la care au luat la cunoştinţă de producerea acestora. În mod corelativ,
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră urmează a notifica incidentul de
securitate către ANSPDCP, Comisia Europeană, eu-LISA şi Autoritatea Europeană
pentru Protecţia Datelor, în cel mult 24 de ore de la primirea comunicării acestuia
de către IGPF.
r) indicarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră în calitate de autoritate
responsabilă de gestionarea cererilor privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, formulate în exercitarea drepturilor persoanelor vizate, precum şi
modalitatea de transmitere a respectivelor cereri (prin depunere personală la
sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră; poştă sau curierat; fax sau
poştă electronică).
s) instituirea dreptului pentru persoanele nemulţumite de răspunsul primit din
partea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră referitor la prelucrarea de
date cu caracter personal din sistemele EES şi ETIAS de către autorităţile române,
de a se adresa ANSPDCP sau de a contesta măsurile luate cu privire la persoana
sa, în termen de 10 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti.
t) instituirea dreptului pentru persoanele care au suferit prejudicii materiale sau
morale ca urmare a unei operaţiuni ilegale de prelucrare sau a oricărei acţiuni,

realizată de o autoritate competentă ori desemnată potrivit proiectului de act
normativ, de a se adresa instanţei de contencios administrativ competentă.
u) completarea alineatului 3 al articolului 31 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră
Române, în sensul indicării sistemului naţional privind intrarea/ieşirea în/din
România a străinilor, în scopul armonizării cu dispoziţiile art. 5 şi 6 ale
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, în
sensul menţionării în mod concret a bazei de date existente şi organizate la nivelul
IGPF cu privire la intrările/ieşirile persoanelor străine.
2. Prin proiectul de act normativ - Legea pentru modificarea şi completarea art. 36 din
Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române are ca
obiect modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002 privind măsura conducerii
administrative la sediul poliţiei, în sensul ca verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea
măsurilor legale faţă de persoana condusă la sediul poliţiei să se realizeze de îndată, dar
fără să depăşească 8 ore de la momentul iniţierii deplasării. Tot astfel, întrucât în practică
se pot ivi situaţii în care identitatea persoanei să nu poată fi stabilită în termenul de 8 ore,
se propune ca acest termen să se prelungească cu perioada necesară stabilirii identităţii,
verificării situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale, fără a se depăşi 12 ore de la momentul
iniţierii deplasării. Totodată, în corelare cu modificările aduse, se instituie în sarcina
organelor de poliţie obligaţia de a permite persoanei să părăsească sediul după finalizarea
activităţilor anterior menţionate, sau/şi după expirarea celor 12 ore, chiar în lipsa stabilirii
identităţii.
3. Prin proiectul de act normativ - Hotărârea de Guvern pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei
naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 şi a
Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei
naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 are ca scop
modificarea şi completarea HG nr.861/2018 prin modificarea anexei nr. 1 a prezentei
hotărâri, dar și prin introducerea unei noi anexe, Anexa nr. 3, care constituie Planul naţional
de acţiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de
persoane pentru perioada 2018-2022 și prin care se asigură continuarea demersurilor de
implementare a Strategiei naţionale. Prin modificarea anexei nr.1 se va asigura cadrul
necesar optimizării procesului de monitorizare și evaluare a Strategiei naționale împotriva
traficului de persoane 2018-2022 în conformitate cu nevoile concrete identificate pe
parcursul primilor ani de implementare, și anume, simplificarea procedurii și asigurarea
celerității în cadrul procesului de transmitere a informațiilor către membrii Comitetului de
monitorizare, iar prin introducerea anexei nr.3, respectiv prin definirea activităţilor, a
instituţiilor responsabile şi a termenelor de realizare pentru perioada 2021-2022, se va
asigura cadrul necesar îndeplinirii măsurilor stabilite prin direcţiile Strategiei naţionale, și
anume:
a. prevenirea traficului de persoane;
b. protecţia, asistenţa şi reintegrarea socială a victimelor traficului de persoane;
c. combaterea traficului de persoane;
d. monitorizarea şi evaluarea traficului de persoane şi a implementării politicilor;
e. cooperare interinstituţională şi internaţională.
Având în vedere că organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor, în îndeplinirea
atribuțiilor sale, poate să formuleze puncte de vedere în cazul elaborării propunerilor de acte
normative care se referă la activitatea poliţiei, precum și faptul că urmează să participăm la ședința
Comisiei de dialog social din data de 23.04.2021, solicităm structurilor teritoriale ca împreună cu
membrii noștrii să propună și să ne înainteze, cu celeritate, observațiile la actele normative
prezentate.
BIROUL EXECUTIV CENTRAL

