NOTA DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii nr.271/2010 pentru
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi
participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele

Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale
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, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul VIS)
definește obiectivul, funcționalitățile, și responsabilitățile pentru VIS, precum și condițiile și
procedurile pentru schimbul de date privind vizele între statele membre ale Uniunii Europene
(UE) și țările asociate care aplică politica comună în materie de vize, în scopul îmbunătăţirii
securităţii interne a Uniunii.
Obiectivul VIS este să îmbunătățească punerea în aplicare a politicii comune în materie de vize,
cooperarea la nivel consular și consultările care au loc între autoritățile centrale responsabile în
domeniul vizelor.
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 completează Regulamentul VIS, prin stabilirea unei baze legale care permite
autorităților desemnate din statele membre UE care aplică dispozițiile acquis-ului Schengen și
Europol să acceseze datele din VIS în scopul eficientizării acțiunilor de depistare și prevenire a
infracțiunilor grave, în special a celor de terorism.
Accesul direct la VIS, conform Deciziei Consiliului 2008/633/JAI, pentru autoritățile responsabile
cu securitatea internă, este posibil din punct de vedere material, numai pentru acele state membre
care dispun de punctele de acces central la VIS menționate la art.3 alin.(2) din Regulamentul VIS,
mai exact numai pentru acele state membre care participă la dispozițiile acquis-ului Schengen
privind politica comună în domeniul vizelor.
VIS este conectat la sistemul național al fiecărui stat membru UE prin intermediul interfeței
naționale din statul membru respectiv.
În cazuri bine determinate, autoritățile naționale și Europol pot solicita accesul la datele din VIS
numai pentru scopurile susmenționate, conform procedurilor de consultare prevăzute în Decizia
Consiliului 2008/633/JAI.
Consultările datelor din VIS se efectuează prin intermediul punctelor centrale de acces din statele
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participante și de către Europol, care verifică solicitările și asigură conformitatea cu decizia
anterior menționată.
Statele membre participante desemnează o autoritate națională care este conectată cu interfețele
naționale și care autorizează accesul la VIS al autorităților competente. Pentru România, punctul
central de acces la VIS este Centrul Național de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
Pentru consultările prealabile, statul membru responsabil de examinarea cererii trebuie să
transmită cererile de consultare la VIS, menționând statul sau statele membre care trebuie
consultate. VIS transmite cererea statului membru în cauză, iar acesta transmite răspunsul către
VIS, care îl comunică, la rândul său, statului membru care a formulat cererea.
Până la data punerii integrale în aplicare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, România trebuie să
adopte și să implementeze o serie de măsuri legislative, procedurale și operaționale, în acord cu
dispozițiile europene menționate.
În cadrul acestui proces, România a înfiinţat Sistemul Informatic Naţional de Semnalări (SINS)
care conţine semnalările de interes naţional şi de interes Schengen emise de către autorităţile
naţionale competente, aflat în gestionarea Ministerului Afacerilor Interne.
Ca o etapă esenţială în procesul de punere în aplicare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen de către
România, prin Legea nr.271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului
naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind
vizele a fost creat şi sistemul informatic naţional compatibil şi interconectat cu VIS, respectiv
Sistemul Naţional de Informaţii privind Vizele (SNIV).
Operaţionalizarea SINS şi SNIV face parte dintre măsurile la care România s-a angajat prin
Strategia naţională de aderare la spaţiul Schengen, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1.540/
2008.
Din cuprinsul Strategiei naționale menționate rezultă, totodată, că instituțiile trebuie să elaboreze
procedurile necesare pentru aplicarea efectivă a acquis-ului Schengen, potrivit principiului
cooperării și coerenței, stipulat la Capitolul III pct.31 lit. c), sens în care „autorităţile şi instituţiile
cu responsabilităţi în domeniul Schengen cooperează, în condiţiile păstrării propriilor identităţi
funcţionale în conformitate cu prevederile cadrului legal, astfel încât să se asigure simultan un
statut de parteneriat şi relaţii echilibrate pe toate coordonatele activităţii, o concepţie coerentă,
integrată asupra problematicii şi măsurilor angajate ori planificate, o coordonare adecvată a
eforturilor depuse şi a demersurilor întreprinse.”.
Baza de date a SNIV cuprinde două componente interconectate ale:
- Ministerului Afacerilor Externe, respectiv date cu privire la vizele de scurtă şedere şi cele de
lungă şedere, precum şi datele preluate din VIS de către autorităţile naţionale competente;
- Ministerului Afacerilor Interne, respectiv date relevante din sistemul naţional de evidenţă a
străinilor.
În calitate de instituții responsabile de gestionarea şi utilizarea SNIV, Ministerul Afacerilor
Externe şi Ministerul Afacerilor Interne au obligaţia adoptării măsurilor de securitate tehnice
operative şi procedurale necesare.
Este oportună introducerea unor dispoziții care să consolideze posibilităţile prin care poate fi
atestată cooperarea între Ministerul Afacerilor Externe, autorităţile naţionale competente,
autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi autorităţile naţionale cu atribuţii în
prevenirea migraţiei ilegale, prin reglementarea expresă a încheierii de protocoale de colaborare,
prin care să fie stabilită modalitatea de cooperare și metodologia comună de lucru pe linia
furnizării datelor din VIS, pentru scopuri inerente activităţilor de Law Enforcement, pentru
soluţionarea cererilor de consultare prealabilă, gestionarea, la nivel naţional, a informărilor ex-post
soluţionarea cererilor de vize cu valabilitate limitată teritorial.
Totodată, prin Legea nr.271/2010, s-a stabilit că legalitatea prelucrărilor de date cu caracter
personal efectuate în SNIV sau VIS pe teritoriul României şi transmiterea acestor date în
străinătate sunt supuse controlului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP), care are acces la fişierele ce conţin înregistrări ale prelucrării
datelor conţinute în SNIV.
Drepturile persoanelor fizice faţă de prelucrarea datelor personale în SNIV sau VIS se exercită
potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001, dar cu anumite derogări stabilite expres în privinţa
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termenelor de răspuns. Astfel, cererile persoanelor vizate se adresează Centrului Naţional de Vize
din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care are obligaţia de a răspunde în termen de maxim
60 de zile de la data primirii cererii sau în termen de maxim 90 de zile, dacă solicitarea se referă la
date ce au fost introduse de un alt stat membru al Uniunii Europene.
Este necesară introducerea unor dispoziții care să permită Ministerului Afacerilor Externe și
ANSPDCP să încheie un protocol de colaborare, prin care să fie stabilite drepturile și obligațiile
părților, precum și metodologia comună de lucru.
2. Schimbări preconizate
Adoptarea acestui act normativ, va asigura respectarea, de către România, a normelor europene
referitoare la accesul la datele din VIS al autorităților naționale competente și Unității Naționale
Europol.
În aplicarea reglementărilor europene în domeniu, prin stabilirea cadrului juridic necesar utilizării
de către autorităţile române a VIS, autorităţile naţionale competente vor putea să participe la
schimbul de informaţii în domeniul vizelor (toate tipurile de consultări), cu autorităţile competente
ale celorlalte state membre Schengen şi să furnizeze puncte de vedere informate, pe mai multe
paliere, cu privire la eliberarea vizelor uniforme, în urma cooperării interinstituţionale.
Totodată, se va crea cadrul juridic necesar pentru utilizarea infrastructurii informatice (sisteme de
operare, software pentru baze de date etc.), prin care se furnizează servicii informatice conectate la
SNIV. Dezvoltarea de instrumente informatice este imperios necesară desfăşurării în cele mai
bune condiţii a activităţii în materie de vize și permise de mic trafic de frontieră.
Se va realiza, de asemenea, revizuirea textului din punct de vedere al coerenței și consecvenței
utilizării terminologiei juridice.
3. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Nu este cazul.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Nu este cazul.
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
a) Prin proiect se prevăd noi competențe pentru Ministerul Afacerilor Externe, respectiv de a
încheierea de protocoale de colaborare, în domeniul vizat, cu celelalte autorități naționale
competente sau cu Unitatea Națională Europol, precum și cu ANSPDCP.
b) simplificarea procedurilor administrative – nu este cazul
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22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Nu este cazul.

3. Impact social
Nu este cazul.

4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

Indicatori
1
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
b) bugete locale
i. impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. contribuţii de asigurări
2Modificări
ale
cheltuielilor
bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a)buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
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Anul
curent
2

- în mii lei (RON) Următorii patru
Media pe
ani
cinci ani
3 4 5
6
7

veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare
a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de
act normativ;
Se va modifica Legea nr.271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului
naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind
vizele
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
Nu este cazul.
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ se conformează dispozițiilor legislației comunitare, prevăzute în
următoarele documente:
-

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, cu modificările şi completările ulterioare
(Regulamentul VIS);

-

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;

-

Regulamentul (UE) nr.610/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie
2013, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de
către persoane (Codul Frontierelor Schengen), a Convenţiei de punere în aplicare a
Acordului Schengen, a Regulamentelor (CE) nr.1683/1995 şi (CE) nr.539/2001 ale
Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr.767/2008 şi (CE) nr.810/2009 ale Parlamentului
European şi ale Consiliului.
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3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente,
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională
ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Nu este cazul.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului
în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ
Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
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b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Este necesar avizul:
Consiliul Legislativ
6. Alte informaţii
În sensul modificărilor propuse, a fost consultată structura responsabilă cu gestionarea domeniului
afacerilor europene, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost îndeplinite procedurile prevăzute de
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională. Acţiunea de informare a fost realizată prin
afişare pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații
Nu sunt
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
Instituţiile publice responsabile de implementarea măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ
sunt Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne.
2. Alte informaţii
Nu sunt.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanță de urgență a
Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr.271/2010 pentru înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea
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României la Sistemul de informaţii privind vizele, pe care îl supunem Guvernului spre
adoptare.

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

LAZĂR COMĂNESCU

DRAGOŞ TUDORACHE

AVIZAT FAVORABIL:
MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

MINISTRUL COMUNICAŢIILOR ŞI
SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

ANCA DANA DRAGU

MARIUS-RAUL BOSTAN

PREȘEDINTELE
AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE
SUPRAVEGHERE
A PRELUCRĂRII DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

MINISTRUL JUSTIȚIEI

ANCUȚA GEANINA OPRE

RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ
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