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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului 

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

numele pasagerilor 

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

     La data de 29 noiembrie 2018, în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 1013, a fost publicată 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. 

     Potrivit art.20 alin.(2) din Legea nr.284/2018, în vederea efectuării 

evaluării pasagerilor înainte de sosirea sau de plecarea programată a 

acestora în/din România, Unitatea națională de informații privind 

pasagerii din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, 

denumită în continuare UNIP, poate compara datele din registrul cu 

numele pasagerilor (PNR), cu bazele de date relevante. Această comparare 

are rolul de a identifica persoanele cu privire la care este necesară o 

examinare suplimentară de către autoritățile competente, respectiv, 

EUROPOL, în scopurile prevăzute la art.18 din lege, și anume pentru: 

a) prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor 

de terorism sau a infracţiunilor grave; 

b) prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, 

prevăzute la art.3 din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a 

României, republicată. 

     În scopurile precitate, UNIP poate compara datele PNR cu bazele de 

date relevante.  

     Potrivit art.20 alin.(3) din Legea nr.284/2018, bazele de date relevante 

se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 

Afacerilor Interne (M.A.I.). 

     În considerarea scopurilor prevăzute la art.18 din Legea nr.284/2018, 

la nivelul M.A.I. au fost identificate următoarele baze de date relevante: 

- Sistemul informatic de management al străinilor, organizat de 

Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea M.A.I., prevăzut de 

art.22 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de urgență 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; 
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- Baza de date organizată la nivelul Poliţiei de Frontieră Române din 

subordinea M.A.I., 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; 

- Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, administrat de Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din 

subordinea M.A.I., reglementat la art.7 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Registrul naţional de evidență  a paşapoartelor simple, gestionat de 

Direcția Generală de Pașapoarte din subordinea M.A.I., prevăzut de art.9 

alin.(1) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru 

eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice 

comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor 

înmatriculate, gestionat de Direcția Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V.) din subordinea M.A.I., 

reglementat la art.115 din OG nr.83/2001, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Sistemul naţional de informaţii privind vizele, gestionat de Ministerul 

Afacerilor Externe prin Centrul Național de Vize potrivit Legii 

nr.271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului 

naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul 

de informaţii privind vizele; 

- componenta Prüm a EUCARIS, operată de D.R.P.C.I.V. potrivit art.3 

alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.669/2011 privind accesul autorităţilor 

publice române la programul informatic aferent instrumentelor Prum în 

scopul realizării schimbului automat de date privind înmatricularea 

vehiculelor cu statele membre ale Uniunii Europene;   

- Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar 

gestionat de Inspectoratul General al Poliției Române din subordinea 

M.A.I., sistem realizat potrivit art.34 din Legea nr.290/2004 privind 

cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- RECOM online, gestionat de Oficiul Național al Registrului Comerțului 

din subordinea Ministerului Justiției, proiect co-finanțat prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională/Programul Operaţional Sectorial 

„Creşterea Competitivităţii Economice„ – „Investiţii pentru viitorul 

dumneavoastră”: „Servicii on-line (de e-guvernare) oferite de ONRC 

pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat”. 

     Bazele de date relevante enumerate anterior vor putea fi accesate 

exclusiv de personalul UNIP, astfel cum apare definit la art. 7 alin. (2) din 

Legea nr.284/2018, neputând fi interogate de către personalul delegat sau 
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detașat în cadrul UNIP, de la nivelul autorităților competente, dintre cele 

prevăzute la art.11 din lege. 

     Rezultatul prelucrărilor efectuate în scopurile prevăzute la art. 18 din 

Legea nr.284/2018 va putea fi pus la dispoziție de către polițiștii din cadrul 

UNIP autorităților competente, dintre cele prevăzute la art.11 din lege, 

care au drept de acces, potrivit legii, la bazele de date ce au fost consultate 

în temeiul art. 20 alin. (2) lit.a) din același act normativ. 

 

11 În cazul 

proiectelor de acte 

normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau 

creează cadrul 

pentru aplicarea 

directă a acesteia 

Nu este cazul. 

2. Schimbări 

preconizate 

Prin proiectul de act normativ se propune stabilirea, în concret, a bazelor de 

date relevante din care UNIP poate compara datele PNR, astfel cum sunt 

prezentate în cadrul Secțiunii 2.1 a prezentului instrument de prezentare și 

motivare, și anume: 

a) Sistemul informatic de management al străinilor; 

b) Baza de date organizată la nivelul Poliţiei de Frontieră Române; 

c) Registrul naţional de evidenţă a persoanelor; 

d) Registrul naţional de evidență  a paşapoartelor simple; 

e) Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a 

vehiculelor înmatriculate; 

f) Sistemul naţional de informaţii privind vizele; 

g) componenta Prüm a EUCARIS;  

h) Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar; 

i) RECOM online. 

Astfel, datele din PNR vor putea fi comparate cu bazele de date relevante, 

în scopul identificării persoanelor suspecte de săvârșirea unor infracțiuni de 

terorism, infracțiuni grave sau implicate în activități care constituie 

amenințări la adresa securității naționale. 

În acest sens, rezultatele prelucrării și evaluării datelor PNR, vor putea fi 

interpretate și corelate cu alte baze de date, restrângând astfel numărul 

rezultatelor generate. 

3. Alte informaţii  Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

Nu este cazul 

1¹ Impactul asupra 

mediului 

concurenţial şi 

Nu este cazul 
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domeniului 

ajutoarelor de stat 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

 

21. Impactul asupra 

sarcinilor 

administrative 

Nu este cazul 

22. Impactul asupra 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

Nu este cazul 

3. Impactul social Nu este cazul 

4. Impactul asupra 

mediului 

Nu este cazul 

5. Alte informaţii Nu este cazul 

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) 

 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

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 - - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si servicii - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

- - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 
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a) buget de stat - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea veniturilor 

bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor 

- - - - - - 

si/sau cheltuielilor bugetare - - - - - - 

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

  

1. Măsuri normative 

necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act 

normativ; 

a) acte normative în 

vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului 

de act normativ;    

b) acte normative ce 

urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor 

dispoziţii.  

 Nu este cazul 

 

 

 

 

1¹ Compatibilitatea proiectului 

de act normativ cu legislaţia în 

domeniul achiziţiilor publice 

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi 

comunitare 

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare        

Nu este cazul 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 

a Uniunii Europene  

 Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

 Nu este cazul 

6. Alte informaţii  Nu este cazul 

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
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1. Informaţii privind procesul 

de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate. 

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 

 

 

 

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 

Nu este cazul 

 

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale 

permanente 

Nu este cazul  

5. Informaţii privind avizarea 

de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

f) Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 Este necesar avizul: 

 

a) Consiliul Legislativ 

 

 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea 

proiectului de act normativ 

file:///D:/Fisiere%20de%20pe%20ecran/AppData/dan.croitoru/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00083962.htm
file:///D:/Fisiere%20de%20pe%20ecran/AppData/dan.croitoru/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00085040.htm


7 

 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice, în 

temeiul Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, fiind postat pe site-ul Ministerului 

Afacerilor Interne la data de ___________. 

 

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 

 Nu este cazul 

3. Alte informaţii  Nu este cazul 

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 

competentelor instituţiilor 

existente 

Prevederile prezentului act normativ vor fi puse în aplicare de 

instituţiile şi organizaţiile cu responsabilităţi în domeniu, fără a fi 

înfiinţate alte structuri sau extinse competenţele celor existente. 

2. Alte informaţii  Nu este cazul 
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 În forma prezentată, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea bazelor de date 

relevante pentru compararea datelor din registrul cu numele pasagerilor, a fost însușit de toate 

instituțiile interesate. 
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