GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
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

Dat fiind că actualul context impune adoptarea stringentă a tuturor măsurilor adecvate,
menite să asigure premisele necesare pentru aplicarea integrală, de către România, a dispoziţiilor
acquis-ului Schengen în domeniul vizelor,
din dorința de a 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 Sistemul naţional de informaţii privind vizele,
ținând cont de faptul că, până la aplicarea integrală, de către România, a dispoziţiilor
acquis-ului Schengen în domeniul vizelor, România trebuie să adopte și să implementeze o serie
de măsuri legislative, procedurale și operaționale care să permită punerea în aplicare a
dispoziţiilor acquis-ului Schengen,
întrucât absența unor măsuri adecvate, adoptate în regim de urgenţă, poate avea
consecinţe serioase şi ar genera disfuncţionalităţi majore, cu efecte negative asupra posibilității de
utilizare a Sistemului de informații privind vizele, atât în ceea ce privește cooperarea, la nivel
consular, cu statele membre Schengen, cât și în ceea ce privește consultările naţionale care
trebuie să se desfășoare între autoritățile române cu responsabilități în domeniul vizelor,
în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu
poate fi amânată,
în temeiul prevederilor articolului 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgență:
Articol unic - Legea nr.271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii
privind vizele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.36 din 14 ianuarie 2011, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, literele c), d), m) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„c) interfaţa naţională locală, denumită în continuare INL - echipamentele tehnice şi
aplicaţiile informatice prin intermediul cărora SNIV se conectează fizic la VIS. INL este situată
pe teritoriul României;
d) componenta Ministerului Afacerilor Externe a SNIV, denumită în continuare
componenta MAE a SNIV, este alcătuită din componenta MAE a bazei de date a SNIV, sistemul
informatic reprezentând totalitatea aplicaţiilor informatice, a echipamentelor de prelucrare a
datelor din SNIV şi de conectare la VIS, precum şi infrastructura de comunicaţii aflate la sediile
misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ale României şi Centrul Naţional de Vize, denumit în
continuare CNV, inclusiv echipamentele care asigură securizarea comunicaţiilor între CNV şi
baza de date localizată la Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare IGI,
precum şi a comunicaţiei dintre CNV şi INL;

…………………
m) infracţiuni de terorism şi alte infracţiuni grave - infracţiunile prevăzute de Legea nr.
535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare,
şi cele prevăzute la art. 96 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în
materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”
2. La articolul 2 litera h), părțile introductive ale punctelor I și II se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„I. componenta MAE a bazei de date a SNIV:
II. componenta MAI a bazei de date a SNIV:”
3. La articolul 2, litera l) se abrogă.
4. La articolul 2, după litera m) se introduc trei noi litere, lit. m¹), m²), m³) cu următorul
cuprins:
„m¹) autorități responsabile în domeniul vizelor - înseamnă autoritățile competente să
examineze și să ia decizii în legătură cu cererile de vize sau să decidă anularea, retragerea sau
prelungirea vizelor, inclusiv autoritățile competente să elibereze vize la nivel central și
autoritățile competente să elibereze vize la frontieră;
m²) consultare prealabilă – solicitarea adresată altor state membre de a consulta propriile
autorități naționale competente, în cursul examinării cererilor de vize depuse de resortisanții
anumitor state terțe sau de anumite categorii de resortisanți. Astfel de consultări nu se aplică
cererilor de vize de tranzit aeroportuar;
m³) informare ex-post – solicitarea adresată de un stat membru ca autoritățile sale centrale
să fie informate cu privire la vizele eliberate de un alt stat membru resortisanților anumitor state
terțe sau unor categorii specifice de astfel de resortisanți, cu excepția vizelor de tranzit
aeroportuar;”
5. La articolul 4, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Prin intermediul unui sistem de mesagerie electronică, SNIV este folosit pentru a
consulta celelalte state care participă la VIS, în cadrul procesului de acordare a vizelor, respectiv
pentru a răspunde, în urma consultărilor efectuate la nivel național cu autoritățile publice cu
responsabilităţi în domeniul migraţiei ilegale şi al securităţii naţionale, prevăzute la art. 31, la
solicitările similare formulate de celelalte state membre.
(3) De la data la care România va aplica în totalitate dispoziţiile acquis-ului Schengen, în
temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, prin SNIV se vor tranzacţiona date către VIS
central, conform calendarului de implementare pe regiuni stabilit la nivelul Uniunii Europene.
Până la data la care România va aplica în totalitate dispoziţiile acquis-ului Schengen, SNIV se
poate folosi pentru eliberarea vizei române.”
6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.5 - (1) Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt
autorităţile naţionale care, în conformitate cu competenţele ce le revin potrivit prezentei legi cu
privire la gestionarea şi funcţionarea SNIV, asigură:
-

dezvoltarea SNIV și adaptarea acestuia la VIS;

-

organizarea, gestionarea, funcționarea și întreținerea SNIV.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin potrivit dispozițiilor prezentei legi,
autoritățile naționale competente, EUROPOL și Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare ANSPDCP, pot încheia
protocoale de colaborare.”
7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 6 - (1) Se înfiinţează Comisia tehnică, în subordinea Consiliului interministerial
pentru relaţii externe şi afaceri europene, prevăzut la art. 1 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi
completările ulterioare, şi sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, ca organism cu
atribuţii de analiză şi soluţionare a problemelor de ordin tehnic apărute în funcţionarea SNIV,
compusă din reprezentanţi la nivel de experţi, cu atribuții în domeniul tehnologiei informației, ai
autorităţilor naţionale competente care sunt prevăzute la art. 5, în calitate de consultanţi,
desemnaţi de către fiecare autoritate în parte, conform procedurilor interne.”
8. La articolul 7, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) prezintă propuneri, pentru buna funcţionare a SNIV, autorităţilor naţionale cărora le
revin competenţe în gestionarea şi funcţionarea SNIV;”
9. La articolul 10, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Autorităţile naţionale prevăzute la art.19 introduc în SNIV următoarele tipuri de date:
…………………
b) date referitoare la vizele anterior solicitate, eliberate, refuzate, anulate, revocate, retrase
sau prelungite ale solicitantului;”.
10. La articolul 15 alineatul (2) litera a), punctul (iv) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„ (iv) a petrecut deja 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile pe teritoriul
statelor membre în temeiul unei vize uniforme sau al unei vize cu valabilitate teritorială limitată;”
11. La articolul 16, alineatul (1) literele a) şi b) şi alineatul (2) se completează şi vor avea
următorul cuprins:
“(1) În cazul in care s-a luat decizia de a anula, revoca sau de a retrage o viză, autoritatea
responsabilă în domeniul vizelor care a luat această decizie introduce în SNIV următoarele date:
a) informaţii referitoare la stadiul procedurii, cu menţionarea faptului ca viza a fost
anulată, revocată sau retrasă;
b) autoritatea care a anulat, a revocat sau a retras viza, inclusiv sediul acesteia;
……………..
(2) În dosarul de cerere se menţionează, de asemenea, motivul sau motivele anulării,
revocării ori al/ale retragerii, care poate/pot fi:”.
12. La articolul 19, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) Ministerul Afacerilor Externe, prin CNV şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare
ale României din străinătate;”.
13. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 20 - Prin intermediul SNIV, Ministerul Afacerilor Externe, prin CNV și misiunile
diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, consultă N.SIS în procesul de
acordare a vizelor, în conformitate cu drepturile lor de acces, printr-un punct de conexiune unic.”.
14. La articolul 21, literele a), b) c), g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) identifică cerinţele conceptuale şi funcţionale ale componentei MAE a SNIV;
b) asigură gestionarea şi reglementarea accesului la VIS al personalului propriu autorizat
şi al personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate;
c) colaborează cu ANSPDCP, în scopul instruirii corespunzătoare a personalului său, în
vederea monitorizării legalităţii efectuării tranzacţiilor proprii componentei MAE a SNIV, a
asigurării funcţionării corespunzătoare a acesteia, precum şi a integrităţii şi securităţii datelor
prelucrate;
……………..
g) autorizează accesul la datele din VIS al autorităţilor naţionale competente prevăzute la
art. 31, în condițiile stabilite prin protocoalele de colaborare încheiate în acest scop;
……………..
i) consultă prealabil celelalte state membre în cadrul procesului de verificare a
solicitantului de viză şi răspunde, în urma consultărilor efectuate la nivel național cu autoritățile
publice cu responsabilităţi în domeniul migraţiei ilegale şi al securităţii naţionale, prevăzute la
art.31, , la solicitările similare adresate României;”
15. La articolul 21, după litera i) se introduc două noi litere, lit. i¹) și i²), cu următorul
cuprins:
„i¹) informează ex-post celelalte state membre cu privire la vizele eliberate de România,
primeşte informările ex-post, solicitate de România, şi le gestionează în condițiile stabilite prin
protocoalele de colaborare încheiate în acest scop;
i²) consultă autoritățile publice cu responsabilităţi în domeniul migraţiei ilegale şi al
securităţii naţionale, prevăzute la art.31, cu privire la oportunitatea eliberării vizelor cu
valabilitate limitată teritorial;”
16. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21¹, cu următorul cuprins:
„Art.21¹ - Ministerul Afacerilor Externe, prin compartimentele de specialitate cu atribuții
în domeniul tehnologiei informației, asigură funcționalitatea tehnică a componentei MAE a
SNIV.”
17. La articolul 27 alineatul (1), partea introductivă și litera f) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„Art. 27 - (1) Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor
adoptă măsuri de securitate proprii în legătură cu gestionarea şi utilizarea SNIV, fiecare instituţie
fiind responsabilă în ceea ce priveşte componentele proprii care vizează:”

„f) asigurarea faptului că toate autorităţile naționale competente care au acces la SNIV 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
ANSPDCP;”
18. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Autorităţile naţionale care, potrivit normelor legale în vigoare, au competenţe privind
prevenirea, depistarea şi cercetarea infracţiunilor de terorism prevăzute de Legea nr.535/2004,
precum şi a infracţiunilor grave prevăzute la art. 96 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, obţin accesul la datele din VIS pentru consultare, prin
punctul central de acces, exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor legale.”
19. La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) CNV desemnează personalul propriu autorizat să proceseze cererile de acces la VIS
transmise de autorităţile naţionale competente prevăzute la art. 31.”
20. La articolul 34, literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„d) dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de acces, comunică autorităţii naţionale competente
care a efectuat solicitarea motivele pentru care cererea formulată de aceasta nu a fost procesată și
solicită informații suplimentare;
………………
f) asigură schimbul de date cu punctele centrale de acces ale celorlalte state membre;”
21. La articolul 34, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d¹), cu următorul
cuprins:
„d¹) dacă autoritatea națională competentă nu furnizează informațiile suplimentare
solicitate conform lit.d) sau acestea nu sunt de natură a conduce la îndeplinirea condițiilor de
acces, respinge solicitarea;”
22. La articolul 34, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:
„g) înaintează propuneri privind încheierea de protocoale de colaborare cu autoritățile
prevăzute la art.31 şi cu Unitatea Națională Europol.”
23. Partea introductivă a articolului 36 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 36 - Autorităţile naţionale competente prevăzute la art. 31 obţin accesul la datele din
VIS pentru consultare, în limitele stabilite de lege, prin protocoale de colaborare încheiate cu
Ministerul Afacerilor Externe, exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor legale şi dacă sunt
îndeplinite următoarele condiţii:”
24. La articolul 36, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) accesul în vederea consultării să fie necesar în scopul prevenirii, depistării şi cercetării
infracţiunilor de terorism prevăzute de Legea nr. 535/2004 sau a infracţiunilor grave prevăzute la
art. 96 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”
25. La articolul 38, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie conformă cu prevederile art.36 şi 37 şi
este transmisă CNV, de către autoritatea desemnată a statului pentru care Regulamentul VIS nu a
fost încă pus în aplicare, în vederea procesării acesteia.”
26. La articolul 39, alineatul (3) lit. b) şi alineatul (4) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„b) atunci când este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor Europol în baza art. 5 alin. (1)
lit. a) din Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 şi în scopul realizării unei analize
generale de tip strategic, astfel cum se prevede la art. 14 din aceeaşi decizie.
(4) În cazul în care în urma verificării se constată că în VIS sunt înregistrate date
referitoare la deţinătorul de viză şi dacă datele sunt introduse de o autoritate naţională competentă,
CNV comunică Unităţii Naţionale Europol rezultatele verificării.”
27. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Pe cale de excepţie, în caz de urgenţă, astfel de date pot fi transferate sau puse la
dispoziţia unei ţări terţe ori a unei organizaţii internaţionale, exclusiv în scopul prevenirii şi
depistării infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave şi în condiţiile stabilite de prezenta
lege, sub rezerva consimţământului statului membru care a introdus datele în VIS şi în
conformitate cu legea română. Aceste transferuri sunt înregistrate şi puse la dispoziţia ANSPDCP,
la cerere.”
28. La articolul 44, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Înainte de a comunica petentului informaţiile cu privire la datele cu caracter personal
cuprinse în SNIV sau VIS, CNV solicită acordul autorităţilor naționale competente care au
introdus datele respective. Acordul se comunică în cel mult 15 zile de la solicitare.”
29. După capitolul V, se introduce un nou capitol, capitolul V¹, cu următorul cuprins:
„CAPITOUL V¹
Utilizarea portalurilor electronice conectate la SNIV
Art.44¹ - (1) Accesarea şi exploatarea, de către autoritățile naționale competente și
Unitatea Națională Europol, a datelor conţinute în SNIV şi, respectiv, VIS se fac prin intermediul
următoarelor sisteme şi mecanisme de comunicare, preluare şi procesare electronică, după caz:
a) portalul naţional de consultări – mecanism de comunicare, la nivel naţional, în procesul
de acordare a vizelor uniforme şi a vizelor cu valabilitate limitată teritorial;
b) portalul Law Enforcement – mecanism de comunicare pentru accesul autorităţilor
naţionale competente prevăzute la art.31 şi al Unităţii Naţionale Europol, la datele din VIS;
c) portalul eViza - sistem de preluare și procesare electronică a solicitărilor de vize,
pentru facilitarea procesului de obţinere a acestora;
d) portalul Permise de mic trafic de frontieră - mecanism de preluare și procesare
electronică a solicitărilor de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră.”.
30. În cuprinsul ordonanţei de urgenţă, următoarele expresii şi termeni se înlocuiesc după
cum urmează:

a) în cuprinsul art.11, art. 13 alin.(1), art.14, art.15 alin.(1) și art.16 alin.(1) expresia
„autoritatea națională competentă” se înlocuiește cu expresia „autoritatea responsabilă în
domeniul vizelor”;
b) în cuprinsul întregului act normativ, expresiile „Ministerul Administrației și Internelor”,
„Oficiul Român pentru Imigrări” și „ORI” se înlocuiesc cu expresiile „Ministerul Afacerilor
Interne”, „Inspectoratul General pentru Imigrări”, respectiv „IGI”.
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