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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea bazelor de date relevante pentru compararea datelor din registrul cu numele 

pasagerilor 
 

 

 

 Având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (3) din Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din 

registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea 

penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea 

ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI adoptă prezenta hotărâre: 

 

 ARTICOL UNIC – În scopul aplicării prevederilor art.20 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 284/2018 

privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, 

depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi 

pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, se stabilesc următoarele baze de 

date relevante: 

a)  Sistemul informatic de management al străinilor, organizat de Inspectoratul General pentru Imigrări din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

b) Baza de date organizată la nivelul Poliţiei de Frontieră Române potrivit art. 31 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.81/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, administrat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

d) Registrul naţional de evidență  a paşapoartelor simple, gestionat de Direcția Generală de Pașapoarte din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

e) Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, gestionat de 

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare D.R.P.C.I.V., 

din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

f) Sistemul naţional de informaţii privind vizele, gestionat de Ministerul Afacerilor Externe prin Centrul 

Național de Vize; 

g) componenta Prüm a EUCARIS, operată de  D.R.P.C.I.V.; 

h) Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar gestionat de Inspectoratul General al 

Poliției Române din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

i) RECOM online, gestionat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din subordinea Ministerului 

Justiției. 
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