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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
1. Titlul proiectului de act normativ 

 
LEGE 

privind căutarea persoanelor dispărute 
 
 

2. Motivul emiterii actului normativ 
 

 
1. 
Descrierea 
situației 
actuale 

A: O analiză a evoluției legislative de dată recentă relevă faptul că 
România, inclusiv în contextul de stat membru al Uniunii Europene, acordă 
din ce în ce mai multă atenție victimelor, atât victimelor infracțiunilor în 
general cât, mai ales, anumitor categorii de victime, considerate a avea un 
grad crescut de vulnerabilitate (minori, victime ale traficului de persoane, 
victimele ale violenței domestice). 

Astfel, în legislația națională au fost introduse norme cu putere de lege 
care au creat sisteme de protecție ce permit o abordare multidisciplinară și 
interinstituțională. Au fost conferite noi competențe și responsabilități 
autorităților centrale sau locale și, implicit, noi drepturi victimelor. 

 
Din perspectiva situației de risc în care se află persoana dispărută (risc 

iminent sau potențial privind integritatea corporală, sănătatea sau viața), 
aceasta poate fi considerată o victimă. Din perspectivă psihologică și chiar 
socială, membrii de familie ai persoanei dispărute pot fi considerați victime.  

Aceste considerente obligă statul român la intervenție calificată și 
acordare de protecție similar victimelor infracțiunilor. 

 
În acest sens, potrivit modelului legislativ consacrat în ceea ce privește 

victimele infracțiunilor, se impune crearea unui sistem de protecție adaptat 
nevoilor persoanei dispărute și familiei acesteia.  

Într-un asemenea demers, trebuie pornit în special de la dreptul 
persoanei dispărute de a fi găsită și reîntoarsă într-un mediu care să îi 
ofere securitate. Statul are obligația de a utiliza toate metodele și mijloacele 
disponibile pentru a da valoare dreptului fundamental la viață și la 
integritate fizică și psihică, prevăzut de Constituția României. 

 
1. Un prim pilon într-un asemenea demers îl constituie crearea unui 

mecanism administrativ care să asigure o coordonare mai bună a acțiunilor 
instituțiilor publice, cu definirea clară a rolurilor, competențelor și 
responsabilităților în domeniu. 

 
2. Un alt pilon îl reprezintă definirea drepturilor persoanei dispărute, 

drepturi ce pot fi privite atât prin prisma reglementării procedurilor 
obligatorii de urmat de către autorități cât și prin prisma unor servicii de 
sprijin și protecție, în conformitate cu nevoile lor specifice. 
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3. De asemenea, trebuie avut în vedere rolul important pe care familia 
persoanei dispărute și comunitatea în care a avut loc evenimentul îl au în 
activitatea de căutare. În acest sens, este necesar a fi valorificate resursele de 
care dispune populația și dorința acesteia de a se implica; sprijinul oferit de 
către populație în găsirea persoanei dispărute este de foarte multe ori 
determinant. Colaborarea actuală dintre Poliția Română și reprezentanții 
societății civile constituie elemente de bune practici care trebuie dezvoltate. 

 
4. Evoluția tehnologică în domeniu oferă noi mijloace și metode de 

identificare și localizare a unei persoane. Acesta poate constitui un alt pilon 
al sistemului de protecție a persoanei dispărute. 

Întrucât mijloacele/metodele de localizare a persoanelor prin 
instrumente de tehnologie avansată au un caracter intruziv în drepturile și 
libertățile cetățenești, utilizarea lor de către organele de aplicare a legii este 
reglementată prin acte normative cu putere de lege. 

 În general, ca exprimare a principiului proporționalității, se permite 
utilizarea metodelor de localizare a persoanelor prin astfel de 
metode/mijloace în cadrul procedurilor penale și a celor aflate în conexitate 
cu acest domeniu (proceduri de căutare a persoanelor în scopul aducerii 
acestora în fața organelor judiciare ori punerii în executare a anumitor 
hotărâri judecătorești). 

În prezent, în cazul în care sunt indicii că persoana dispărută este victimă 
a unei infracțiuni, în cadrul dosarului penal deschis cu această ocazie pot fi 
utilizate metodele speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute de art. 
138 din Codul de procedură penală. Metodele respective și-au dovedit 
eficiența în sensul localizării persoanei dispărute cu celeritate, aspect care a 
permis, pe lângă realizarea instrucției penale, și înlăturarea pericolului în 
care aceasta se afla. 

Însă, atunci când datele și informațiile deținute de organele de aplicare a 
legii relevă drept cauză a dispariției actul volitiv al persoanei dispărute sau 
intervenția unor circumstanțe sau fenomene naturale, metodele specifice 
procesului penal nu pot fi utilizate. 

În principiu, activitatea de căutare a unei persoane dispărute se 
aseamănă cu cea privind căutarea unei persoane date în urmărire în scopul 
aducerii acesteia în fața organelor judiciare ori punerii în executare a 
anumitor hotărâri judecătorești. Elementele comune rezidă din necesitatea 
obținerii de către organele de poliție a unui set de date și informații care să 
conducă la localizarea persoanei în cauză. Din aceste considerente, metodele 
și mijloacele obținerii acestor date și informații sunt, în mare parte, aceleași. 

Cu garanții corespunzătoare, utilizarea unor mijloace și metode de 
localizare a unei persoane, specifice până în prezent procesului penal, poate 
fi permisă și pentru găsirea unei persoane dispărute aflate într-o situație de 
vulnerabilitate. 

 
5. Ca stat membru al Uniunii Europene, România a implementat în 

legislația sa națională noi norme de protecție a datelor cu caracter personal. 
Întrucât procesul de căutare a unei persoane dispărute se bazează într-un 
mod determinant pe date cu caracter personal, este necesar a fi adoptat un 
cadru specific privind prelucrarea acestora. 

https://legeaz.net/legea-188-2000-executorilor/
https://legeaz.net/legea-188-2000-executorilor/
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Una dintre principalele atribuții ale Poliției Române este cea referitoare 
la căutarea persoanelor dispărute [art.26 alin.(1) pct.13 din Legea nr. 
218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliței Române]. 

În prezent, această activitate se desfășoară în baza unor proceduri 
reglementate infralegal, precum și a unor elemente de bune practici 
diseminate în rândul polițiștilor pe parcursul procesului de pregătire 
profesională. 

 
B: Cele prezentate anterior reclamă necesitatea existenței unui cadru 

legal cu putere de lege care: 
a) să recunoască și să dea eficiență drepturilor persoanei dispărute și ale 

familiei acesteia; 

b) să ofere autorităților mijloace și metode eficiente de căutare a 

persoanelor dispărute; 

c) să garanteze respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 

persoanelor cu care autoritățile intră în contact pe parcursul procedurilor de 

căutare. 

 
 
2. 
Schimbări 
preconizate 

Proiectul de lege are la bază conceptul de situație de vulnerabilitate, ca 
stare de natură a pune în pericol integritatea corporală, sănătatea sau viața 
persoanei dispărute, situație ce impune demararea cu celeritate a unui 
complex de activități. 

 
Demersul legislativ valorifică atât oportunitățile oferite de tehnologiile 

moderne cât și mijloacele clasice de căutare a persoanelor, inclusiv cu 
sprijinul populației. 

 
Acesta stabilește cadrul în care se desfășoară activitatea de căutare, 

stabilind competențe, proceduri, metode și mijloace, garanții și drepturi. 
 
Proiectul de lege este structurat pe mai multe capitole, după cum 

urmează: 
 
1. Capitolul I – Dispoziții generale 
Acest capitol cuprinde norme referitoare la domeniul de aplicare, 

definirea unor termeni și expresii, autoritățile competente, stabilirea 
categoriilor de persoane care se află într-o situație de vulnerabilitate. 

 
1.1. Domeniul de aplicare. Actul normativ nu se aplică pentru 

identificarea, căutarea, localizarea și prinderea unei persoane date în 
urmărire în scopul aducerii acesteia în fața organelor judiciare ori punerii în 
executare a anumitor hotărâri judecătorești; în acest caz autoritățile 
competente vor face aplicarea art.521 și următoarele din Codul de procedură 
penală.  

În cazul în care sunt informații că o persoană dată în urmărire se află 
într-o situație de vulnerabilitate (ex: este victima unui accident într-un 
mediu ostil), va fi posibilă utilizarea metodelor și mijloacele specifice căutării 
persoanelor dispărute întrucât, într-un asemenea caz, scopul căutării va fi 
eliminarea stării de pericol privind integritatea corporală, sănătatea sau viața 
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persoanei respective. 
Totodată, legea nu se va aplica pentru găsirea unei persoane pentru a 

participa la o procedură în fața unei autorități sau pentru a-și îndeplini 
obligații civile. În astfel de situații, organele statului vor acționa potrivit 
cadrului normativ specific fiecărei situații particulare1. 

 
1.2. În ceea ce privește autoritățile competente, proiectul detaliază 

competențele ce revin autorităților naționale potrivit sistemului 
organizatoric actual.  

a) Poliția Română: Astfel, în considerarea art.26 alin.(1) pct.13 din 
Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliței Române, 
acestei instituții îi revine responsabilitatea de a coordona activitățile de 
căutare pe întreg teritoriul național a persoanelor dispărute. De asemenea, 
Poliția Română este îndrituită să dezvolte relații de cooperare polițienească 
internațională cu organisme omoloage din străinătate pentru găsirea unor 
persoane atunci când intervine un element de extraneitate (ex: un cetățean 
român este dispărut pe teritoriul altui stat sau persoana dispărută pe 
teritoriul României este cetățean străin). 

 
b) Ministerul Public: Ținând cont de rolul procurorului în cadrul 

activității de urmărire penală, proiectul de lege stabilește faptul că acesta 
supraveghează activitatea de căutare atunci când persoana dispărută este 
victimă a unei infracțiuni ce are legătură cu dispariția sa. 

Totodată, în considerarea și detalierea prevederilor art. 63 lit. g) din 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit cărora Ministerul Public apără drepturile și 
interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție, ale 
dispăruților și ale altor persoane, în condițiile legii, proiectul de act 
normativ conferă procurorului competența de a supraveghea activitatea 
organelor de poliție în domeniul căutării persoanelor dispărute. 

 
c) Atunci când persoana dispărută se află în mediu ostil (mediu 

nefavorabil vieții sau greu accesibil, precum o zonă muntoasă, mare, curs 
de apă, peșteră, galerie minieră sau tuneluri) desfășurarea și coordonarea 
acțiunilor pentru căutarea și salvarea acesteia în acel mediu se asigură de 
către autoritățile responsabile, potrivit rolului stabilit acestora prin 
Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, 
act normativ emis în aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

Potrivit acestor reglementări îndeplinesc rol principal în activitatea de 
căutare-salvare următoarele autorități: 

- căutare și salvare de vieți omenești pe mare (SAR): Ministerul 
Transporturilor, prin Autoritatea Navală Română (ANR) și Agenția Română 

                                                 
1 Spre exemplu: semnalările referitoare la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară 
gestionate potrivit Regulamentului (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 
2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul 
cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 
2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei. 
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de Salvare Vieți Omenești pe Mare (ARSVOM); 
- căutare aeronave civile: Ministerul Transporturilor, prin Administrația 

Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA); 
- căutare nave/aeronave militare: Ministerul Apărării Naționale, prin 

Statul Major al Forțelor Navale (SMFN) și Statul Major al Forțelor Aeriene 
(SMFA); 

- căutare-salvare persoane blocate în galerii miniere: Ministerul 
Economiei, prin operatorii economici de profil, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, prin serviciile specializate SALVASPEO 
pentru mediul subteran speologic, și Ministerul Energiei, prin operatorii 
economici de profil; 

- căutare-salvare persoane în mediu muntos, greu accesibil: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin serviciul specializat 
SALVAMONT, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române; 

- căutare și salvare persoane în zona de îmbăiere la Marea Neagră: 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin serviciul 
specializat SALVAMAR, și Ministerul Afacerilor Interne.   

 
1.3.  În cuprinsul proiectului sunt enumerate circumstanțele ce trebuie 

avute în vedere pentru a aprecia dacă o persoană se află sau nu într-o 
situație de vulnerabilitate.  

Menționăm faptul că enumerarea nu este limitativă, astfel încât, în 
raport de circumstanțele particulare ale persoanei, în special a 
comportamentului său obișnuit, ori ale contextului dispariției, organele 
competente pot considera ca fiind într-o situație de vulnerabilitate și alte 
persoane dispărute decât cele încadrate într-una din categoriile expres 
prevăzute de lege. 

În acest caz, previzibilitatea și aplicarea unitară a normei este asigurată 
atât de mecanismul de control instituțional (poliție-parchet-instanță) cât și 
de dreptul oricărei persoane de a contesta decizia autorităților competente 
privind încadrarea sau nu a unei persoane ca fiind într-o situație de 
vulnerabilitate. 

 
2. Capitolul II – Cadrul organizatoric  
Acest capitol cuprinde norme privind: 
- constituirea la nivelul Poliției Române a unor structuri specializate 

pentru coordonarea activităților de căutare a persoanelor dispărute; 
- constituirea, administrarea și utilizarea Dispeceratului de urgență 

”Dispariție minor”; 
- instituirea unor mecanisme de informare publică. 
 
2.1. Constituirea unor structuri specializate este justificată în 

primul rând de necesitatea de a acționa în mod calificat raportat la 
importanța pe care o are viața, integritatea și sănătatea unei persoane în 
sistemul de valori naționale.  

   Deși există anumite elemente de similitudine între căutarea 
persoanelor date în urmărire și cele dispărute, diferențele sunt cele ce 
justifică delimitarea în cadrul structurilor de poliție a celor două linii de 
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muncă. Aceste diferențe constau, în special, în mijloacele și metodele 
folosite, măsurile de urmat în cazul găsirii persoanei căutate, periculozitatea 
acesteia, relația cu membrii de familie ai persoanei căutate, existența sau nu 
a unei cauze penale. 

 
Raportat la modul de organizare ierarhică a Poliției Române, precum și 

la relațiile de subordonare stabilite între diferite componente organizatorice 
ale acesteia, prin proiect se propune constituirea unor structuri specializate 
după cum urmează: 

a) la nivel central – în cadrul Inspectoratului General al Poliției 
Române; 

b) la nivel teritorial – în cadrul aparatului central al inspectoratului 
județean de poliție, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului 
București. 

În ceea ce privește nivelul local, în cadrul polițiilor municipale și 
orășenești se va desemna personal cu atribuții în gestionarea cazurilor 
privind persoanele dispărute. 

 
Unitatea centrală pentru căutarea persoanelor dispărute va avea, în 

special, un rol de coordonare și sprijin al unităților de poliție în procesul de 
căutare a persoanelor, fie prin implicare directă, fie prin crearea 
mecanismelor administrative și de lucru specifice domeniului. Abordarea 
multidisciplinară a situației impune ca această structură să fie încadrată atât 
cu specialiști în munca operativă de poliție cât și cu psihologi și sociologi. 

Asemenea structuri centrale specializate funcționează în state precum 
Spania (Centrul Național pentru Dispăruți din cadrul Ministerului de 
Interne Spaniol, operaționalizat începând cu iunie 2017), Olanda (Biroul 
Național de Persoane Dispărute - LBVP) sau Italia (Comisariatul 
Extraordinar al Guvernului pentru Persoane Dispărute - departament în 
cadrul Ministerului de Interne, înființat în anul 2007). 

Nivelul ierarhic al structurilor, organizarea acestora și numărul de 
posturi urmează a fi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, în 
conformitate cu legislația în domeniu aplicabilă2 Ministerului Afacerilor 
Interne și Poliției Române. 

 
2.2. Dispeceratul de urgență ”Dispariție minor” 
Scopul înființării acestui dispecerat de urgență este de a asigura 

preluarea cu celeritate a unor sesizării cu privire la dispariția minorilor. 
Elementul esențial al conceptului și eficiența sa este dată în special de 
posibilitatea preluării prin acest mecanism a acordului reprezentantului 
legal al minorului privind localizarea tehnică a acestuia.  

În acest scenariu, după obținerea acordului, se va proceda deîndată la 
localizarea tehnică a minorului, urmând ca datele astfel obținute să fie 
transmise organului de poliție aflat în teren. Se exploatează astfel momentul 
operativ, ținând cont de faptul că, în cazul dispariției, de cele mai multe ori 

                                                 
2 Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările 
ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările și completările ulterioare; 
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persoana în cauză (minor) nu are posibilitatea de a menține în stare de 
funcționare telefonul (alt dispozitiv electronic) pe o perioadă foarte 
îndelungată. 

Proiectul de act normativ detaliază și elemente referitoare la constituirea 
și administrarea sa, cooperarea cu alte autorități, gestionarea apelurilor și 
sesizarea autorităților competente. 

 
2.3. Unul dintre principalele instrumente de informare publică îl 

reprezintă internetul. Din acest considerent, prin proiect se stabilește un set 
minim de obligații pentru Poliția Română referitoare la comunicarea din 
oficiu a unor categorii de informații de interes public, menite a sprijini 
procesul de localizare a unor persoane dispărute sau de a preveni apariția 
unor astfel de situații.  

 
3. Capitolul III - Sesizarea dispariției unei persoane și 

declanșarea procedurilor de căutare 
Acest capitol cuprinde norme privind: 
- organele de poliție competente, celeritatea primirii sesizării, activitățile 

complementare primirii sesizării; 
- declanșarea procedurilor de căutare (verificările preliminare, 

încadrarea într-o situație de vulnerabilitate). 
 
3.1. Demersul legislativ recunoaște dreptul oricărei persoane de a sesiza  

autoritățile competente cu privire la dispariția unei persoane. Sesizarea 
poate fi făcută în orice modalitate ce permite identificarea persoanei care a 
formulat-o și a persoanei dispărute. 

Pentru a preîntâmpina apariția unor sesizări nejustificate, prin proiect se 
propune introducerea unor mecanisme de descurajare prin instrumente de 
drept, justificarea acestora fiind realizată la ”Capitolul sancțiuni”.  

Totodată, este recunoscut rolul activ al autorităților, sens în care se 
stabilește faptul că acestea se pot sesiza și din oficiu cu privire la dispariția 
unei persoane aflate în situație de vulnerabilitate. 

 
3.2. Regula generală referitoare la competența organelor de poliție 

este cea care decurge din locul dispariției, definit ca fiind locul în care 
persoana dispărută a fost văzută ultima dată sau despre care există 
informații că a fost prezentă.  

Excepțiile se referă la situațiile în care locul dispariției nu este cunoscut 
sau când acesta este în străinătate, caz în care competența este determinată, 
în ordine, de: locuința efectivă a persoanei dispărute, ultima reședință sau 
domiciliul acesteia. 

Atunci când o autoritate necompetentă, inclusiv o unitate de poliție, 
înregistrează o sesizare privind o persoană dispărută, proiectul instituie 
obligația de transmitere a acesteia - de urgență - organelor de poliție 
competente. 

De asemenea, proiectul tratează în mod distinct situația sesizării 
dispariției unei persoane aflată într-un mediu ostil. În această situație, 
sesizarea urmează a fi adresată autorităților responsabile cu căutarea și 
salvarea persoanelor aflate în astfel de medii, potrivit rolului stabilit acestora 
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prin reglementările privind managementul tipurilor de risc. 
 
3.3. Întrucât în acest domeniu orice întârziere este de natură a îngreuna 

procesul de găsire a persoanei și, după caz, de salvare a persoanei, orice 
sesizare privind dispariția unei persoane trebuie preluată cu celeritate. 
Proiectul oferă câteva repere legislative referitoare la procedura de preluare a 
sesizării, astfel încât să fie create premisele colectării, încă de la început, a 
unui set de date și informații cât mai consistent și util scopului. 

 
3.4. Verificările preliminare au drept scop confirmarea dispariției 

și încadrarea persoanei dispărute în categoria celor aflate într-o situație de 
vulnerabilitate. 

Atunci când din primele verificări, se constată că persoana dispărută este 
într-o situație de vulnerabilitate, organele de poliție au obligația de a 
declanșa, imediat, procedurile de căutare a acesteia. 

În cazul în care persoana dispărută nu este încadrată ca fiind într-o 
situație de vulnerabilitate, organele de poliție procedează la căutarea acesteia 
prin introducerea de semnalări și verificări în baze de date, în termen de 
maximum 24 de ore de la data confirmării dispariției, respectiv prin 
desfășurarea unor activități investigative în teren, în termen de maximum 48 
de ore de la data confirmării dispariției. 

 
 
4. Capitolul IV - Metode și mijloace de căutare a unei persoane 

dispărute 
Acest capitol prevede principalele activități ce pot fi desfășurate în 

vederea găsirii unei persoane dispărute 
 
4.1. activității investigative și de cercetare pentru obținerea de date și 

informații, precum:  
a) introducerea de semnalări și verificări în baze de date;  
b) activități investigative în teren; 
c) solicitarea și valorificarea sprijinului populației;  
d) consultarea și ridicarea de obiecte și înscrisuri; 
e) cercetarea criminalistică; 
f) efectuarea unor expertize sau constatări. 
 
4.2. căutarea persoanei în teren – activitate ce urmează a fi 

desfășurată fie de către organele de ordine publică (în cadrul activităților 
specifice de ordine publică) fie în cadrul procedurilor de căutare sistematică 
în teren; 

 
4.3. căutarea în domiciliul sau sediul unei persoane, fără acordul 

acesteia. 
La elaborarea regulilor privind pătrunderea în domiciliul sau reședința 

oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum și în sediul oricărei 
persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia au fost 
avute în vedere prevederile art.27 alin.(2) lit.b) din Constituția României, 
republicată. Potrivit normei constituționale, de la principiul inviolabilității  
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domiciliului se poate deroga, prin lege, pentru înlăturarea unei 
primejdii privind viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane. 
Astfel, acest proiect reprezintă actul normativ cu putere de lege cerut de 
constituție ca temei al derogării.  

Astfel, nu va fi necesar acordul atunci când există indicii că viața sau 
integritatea corporală a persoanei dispărute aflată în spațiul respectiv este în 
pericol. 

De asemenea, având în vedere situația specială a minorilor și persoanelor 
puse sub interdicție judecătorească, proiectul prevede faptul că organele de 
ordine publică pot pătrunde într-un spațiu privat, fără niciun acord, pentru a 
facilita luarea în custodie a acestor persoane dispărute de către 
reprezentantul legal sau reprezentantul structurii de asistență socială 
competentă. Ca element de garanție, se impune obligația în sarcina 
organelor de ordine publică de a solicita predarea în custodia acestora a 
persoanei dispărute, anterior pătrunderii în spațiul privat. 

 Tot ca element de garanție, este reglementată și procedura de 
pătrundere în spațiul privat (obligația de raportare ierarhică, obligația de a 
părăsi spațiul privat după înlăturarea pericolului, întocmirea unor 
documente privind această activitate). 

 
4.4. utilizarea unor metode speciale de căutare a unei persoane 

dispărute, precum: localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice; 
interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță; 
accesul la un sistem informatic; obținerea datelor de trafic și de localizare 
prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori 
furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului; 
reținerea, predarea sau percheziționarea trimiterilor poștale; obținerea 
datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane; cercetarea 
criminalistică în domiciliul, reședința sau sediul unor persoane, fără acordul 
acestora; obținerea datelor privind situația medicală a unei persoane. 

Ținând cont de elementele de similitudine între obținerea unor 
informații/probe în procesul penal și obținerea datelor necesare găsirii 
persoanei dispărute, la reglementarea procedurii de utilizare a unor metode 
speciale de căutare a unei persoane dispărute au fost avute în vedere 
reglementările corespunzătoare din Codul de procedură penală, fiind 
valorificate în mod corespunzător acele garanții specifice. 

Astfel, aceste metode care presupun restrângerea exercițiului unor 
drepturi sau libertăți fundamentale ale omului vor putea fi folosite numai în 
situația în care: 

a) persoana dispărută se află într-o situație de vulnerabilitate; 
b) datele și informațiile necesare găsirii persoanei dispărute nu ar 

putea fi obținute în alt mod sau starea de pericol actual în care se 
află persoana nu permite obținerea acestora în alt mod; 

c) măsura este proporțională cu restrângerea drepturilor și 
libertăților fundamentale, date fiind particularitățile cauzei, 
importanța datelor și informațiilor ce urmează a fi obținute sau 
pericolul în care se poate afla persoana dispărută. 

Proiectul cuprinde corelativ și procedura obținerii autorizației, fie – ca 
regulă - de la judecătorul desemnat din cadrul tribunalului în a cărei rază de 
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competență teritorială a fost sesizată dispariția, fie – ca excepție – de la 
procurorul competent. Excepția va avea aplicabilitate numai atunci când 
întârzierea obținerii autorizării ar pune în pericol grav sănătatea, integritatea 
corporală sau viața persoanei dispărute și este însoțită de garanții adecvate, 
similare celor din Codul de procedură penală.  

 
4.5. este instituit cadrul referitor la Mecanismul ”Alertă răpire copil” 

(condiții, competență, mesaj) 
 
Acest mecanism este funcțional și în prezent, fiind dezvoltat în 

parteneriat de către Poliția Română, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție, alte instituții ale statului, precum și organizații 
neguvernamentale și persoane juridice din diferite sfere de activitate. 

Proiectul propune valorizarea bunelor practici în domeniu și 
simplificarea procedurii de adeziune la acest mecanism, pentru a facilita 
implicarea unui număr cât mai mare de persoane interesate și atragerea 
unor resurse sporite. 

Ca element de noutate, pentru diseminarea mesajelor de alertă către 
populație, urmează a fi utilizate și canalele specifice situațiilor de urgență, 
inclusiv sistemul ”RO-ALERT”. 

 
4.6. dosarul dispariției (constituirea, reevaluarea periodică și trecerea 

dosarului dispariției în evidența pasivă, clasarea acestuia) 
Proiectul impune, în sarcina procurorului și a organelor de poliție, 

obligația de a reevalua periodic, cel puțin o dată la 3 luni, datele și 
informațiile din dosarul dispariției și de a stabili activitățile ce urmează a fi 
desfășurate în continuare. 

Sunt stabilite termenele de trecere în evidența pasivă a dosarului, 
precum și elemente de garanție referitoare la redeschiderea acestuia atunci 
când sunt obținute noi date și informații care pot conduce la găsirea 
persoanei dispărute. 

Este important de menționat faptul că, chiar și în situația trecerii 
dosarului în evidența pasivă, semnalările din bazele de date create în scopul 
găsirii persoanei dispărute rămân active, astfel încât, în cazul depistării, 
autoritățile competente pot lua măsurile prevăzute de lege, în raport de 
specificul fiecărei situații în parte. 

 
4.7. sunt introduse noi seturi de garanții, printre care cele referitoare 

la: 
a. plângerea împotriva măsurilor luate sau dispuse de organele de 

poliție sau procuror; 
b. drepturile membrilor de familie ai persoanei dispărute. 
La instituirea drepturilor au fost avute în vedere și prevederile Legii nr. 

211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor 
infracțiunilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 
considerarea faptului că, atât persoana dispărută cât și anumiți membrii ai 
familiei acesteia, reclamă aceeași nevoie de sprijin precum victimele unor 
infracțiuni. 
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5. Capitolul V - Măsurile ce trebuie luate în cazul găsirii 
persoanelor dispărute 

Acest capitol abordează aspecte referitoare la: 
- persoane dispărute care trebuie doar localizate (adulți); 
- persoane dispărute care, după localizare, trebuie internate în instituții 

sau unități sanitare; 
- minori sau persoane puse sub interdicție care, după localizare, trebuie 

reîntoarse alături de reprezentanții lor legali. 
 
6. Capitolul VI - Baze de date privind persoane dispărute și 

evidențe specifice, reglementează, în acord cu cadrul general specific 
protecției datelor cu caracter personal, aspecte referitoare la bazele de date 
privind: 

a) persoane dispărute; 
b) persoane cu identitate necunoscută; 
c) rămășite umane neidentificate. 
Constituirea acestor baze de date se va face cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii 
infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de 
siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, în considerarea 
faptului că astfel de prelucrări constituie prelucrări efectuate în scopul 
prevenirii infracțiunilor, precum și realizării activităților de menținere și 
asigurare a ordinii și siguranței publice. 

Astfel, pentru fiecare bază de date sunt stabilite elementele de conținut 
(categoriile de date cu caracter personal prelucrate), termenele de stocare, 
elementele care pot face obiectul secțiunii publice (care pot fi transmise 
populației pentru obținerea sprijinului acesteia). 

 
Totodată, este instituit ”Dosarul persoanei expusă riscului de dispariție”, 

ca instrument la dispoziția autorităților competente pentru găsirea cu 
celeritate a unor persoane expuse riscului de dispariție. 

Sunt considerate persoane expuse riscului de dispariție: 
1. copilul care beneficiază de protecția specială prevăzută de Legea nr. 

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

2. persoana internată medical, potrivit Legii sănătății mintale și a 
protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată. 

Ca element de protecție a datelor cu caracter personal și garanție care să 
asigure prelucrarea neexcesivă a acestor date, dosarul se va constitui la 
nivelul autorităților ce au în îngrijire / supraveghere aceste persoane. 
Procurorul și organele de poliție competente vor avea acces la date doar în 
situația dispariției persoanei în cauză. 

Prin ordin comun al ministrului afacerilor interne, ministrului muncii și 
justiției sociale și ministrului sănătății, urmează a fi stabilite aspecte 
administrative și procedurale privind cooperarea între organele de poliție și 
instituțiile ce gestionează dosarele, constituirea dosarul persoanei expusă 
riscului de dispariție, precum și măsurile de confidențialitate și securitate a 
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datelor și informațiilor din cuprinsul dosarului. 
 
7. Capitolul VII - Cooperarea internațională, tratează aspecte 

privind: 
-  primirea și formularea unor cereri de asistență; 
- transmiterea semnalărilor în baze de date internaționale. 
Se instituie obligația pentru Poliția Română de a răspunde cererilor de 

asistență formulate de către autorități competente din alte state, referitoare 
la căutarea pe teritoriul Românei a unor persoane dispărute, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 
103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești 
internaționale, cu modificările și completările ulterioare. 

Totodată, se creează posibilitatea ca Poliția Română să solicite sprijin 
autorităților competente din alte state în vederea găsirii persoanei în cauză, 
comunicând acestora datele și informațiile necesare în acest sens. 

 
8. Capitolul VIII – Sancțiuni – raportat la specificul activității se 

propune incriminarea ca infracțiune a faptelor de: 
a) sesizare nejustificată a dispariției unei persoane; 
b) obstrucționare a procedurilor de căutare. 
Regimul sancționator este similar celui instituit în cazul infracțiunilor 

contra înfăptuirii justiției prevăzute de art. 268 (inducerea în eroare a 
organelor judiciare), art. 271 (obstrucționarea justiției) și art. 273 (mărturia 
mincinoasă) din Codul penal.  

Prin incriminarea acestor fapte, se urmărește constituirea unor noi 
garanții menite a facilita procesul de salvare a vieții, sănătății și integrității 
corporale a persoanei dispărute. 

Pericolul social abstract al acestor fapte justifică pedepsirea acestora prin 
instrumente de drept penal. 

 
9. Capitolul IX - Dispoziții finale, reglementează aspecte privind: 
a) operaționalizarea Dispeceratului de urgență ”Dispariție minor” 
b) termenele pentru adoptarea legislației subsecvente; 
c) situația cauzelor privind persoanele dispărute aflate în lucru 
d) intrarea în vigoare a legii. 

 
  În ceea ce privește termenele de intrare în vigoare și de emitere a unor 
acte, trebuie reținut faptul că, pentru a produce efecte depline, este necesar 
ca legea să fie însoțită și de actele normative subsecvente, care asigură 
cooperarea între instituțiile implicate, derularea mecanismelor 
administrative, s.a., respectiv de cadrul organizatoric instituțional 
(constituire structuri specializate, încadrare posturi, elaborare proceduri de 
lucru, instruire personal, s.a.). 
  Toate aceste măsuri trebuie corelate, astfel încât aplicarea legii, la 
termenul de intrare în vigoare stabilit, să fie efectivă. 
 

3. Alte 
informații 
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3. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 
1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 
11. Impactul asupra mediului 
concurențial și domeniului ajutoarelor 
de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

21. Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

22. Impactul asupra întreprinderilor 
mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

3. Impactul social Consolidarea instrumentelor juridice și operative 
necesare autorităților statului în vederea 
investigării cazurilor de dispariție și găsirii 
persoanelor dispărute are un impact pozitiv direct 
asupra mediului social.  
Se creează un instrument care permite o mai bună 
implicare a societății civile și, implicit, sporirea 
resurselor alocate pentru găsirea persoanelor 
dispărute.   

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

5. Alte informații  

 
4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

 
- mii lei - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2019 2020 2021 2022 2023  

1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) buget de stat 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat 
(i) contribuții de asigurări 

2. Modificări ale 
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cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:                       
a) buget de stat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri și servicii 

(iii) transferuri între 
unități ale administrației 
publice 
b) bugete locale 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat 
(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri și servicii 

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
(venituri-cheltuieli) 
a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat 
4. Propuneri pentru acoperirea 
creșterii cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor și/sau  cheltuielilor 
bugetare 

 

7. Alte 
informații 
 

Până la operaționalizare, sumele necesare pentru dezvoltarea, administrarea, 
funcționarea, mentenanța și operarea Dispeceratului de urgență „Dispariție 
minor”, inclusiv pentru achiziția unor componente ale sistemului tehnic, se 
alocă cu această destinație Ministerului Afacerilor Interne, pentru 
Inspectoratul General al Poliției Române, prin derogare de la prevederile 
art.30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului. 

 
5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislației 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 

a) Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect  
 
b) - Ordin al ministrului afacerilor interne și al 
procurorului general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție pentru 
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normativ;  
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziții. 
 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și 
funcționarea grupurilor de coordonare, 
componența acestora, precum și modalitatea de 
colaborare cu procurorul competent; 
 - Dispoziția comună a inspectorului general al 
Inspectoratului General al Poliției Române și a 
procurorului general al Parchetului de pe lângă 
înalta Curte de Casație și Justiție pentru 
aprobarea modelului de adeziune la mecanismul 
”Alertă răpire copil”; 
 - Ordin al ministrului afacerilor interne, 
ministrului muncii și justiției sociale și 
ministrului sănătății pentru stabilirea aspectelor 
administrative și procedurale privind cooperarea 
între organele de poliție și instituțiile la nivelul 
cărora se constituie dosarele persoanelor expuse 
riscului de dispariție, procedurilor privind 
constituirea acestor dosare, precum și a măsurilor 
de confidențialitate și securitate a datelor și 
informațiilor din cuprinsul dosarelor respective. 

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 legislația comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a 
Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

5. Alte acte normative și/ sau 
documente internaționale din care 
decurg angajamente 

Proiectul de act normativ respectă drepturile 
fundamentale și principiile consacrate în 
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale. 

6. Alte informații 
 

 

 
6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informații privind procesul de 
consultare cu organizații 
neguvernamentale, institute de 
cercetare și alte organisme implicate. 

 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor 
cu care a avut loc  consultarea, precum 
și a modului în care activitatea acestor 
organizații este legată de obiectul 
proiectului de act normativ. 
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3. Consultările organizate cu autoritățile 
administrației publice locale, în situația 
în care proiectul de act normativ are ca 
obiect  activități ale acestor autorități, în 
condițiile Hotărârii Guvernului nr 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor ale autorităților 
administrației publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative. 

Proiectul se supune consultării structurilor 
asociative ale administrației publice locale. 

4. Consultările desfășurate 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. Informații privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ            
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 
c) Consiliul Economic și Social        
d) Consiliul Concurenței      
e) Curtea de Conturi 

 
- Avizul Consiliului Legislativ nr.______/____. 
- Avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării 
nr.______/_____. 
- Avizul Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.______/_____. 
 

6. Alte informații 
 

 

 
7. Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea 
proiectului de act normativ 
1. Informarea societății civile cu privire 
la necesitatea elaborării proiectului de 
act normativ 

Proiectul se supune procedurii de transparență 
decizională, potrivit Legii nr.52/2003. 
 

2. Informarea societății civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act 
normativ, precum și efectele asupra 
sănătății și securității cetățenilor sau 
diversității biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

3. Alte informații  

 
8. Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autoritățile administrației publice 
centrale și/sau locale – înființarea unor 
organisme sau extinderea 
competențelor instituțiilor existente 
 

- constituirea la nivelul Poliției Române a 
unor structuri specializate pentru coordonarea 
activităților de căutare a persoanelor dispărute; 

- constituirea, administrarea și utilizarea 
Dispeceratului de urgență ”Dispariție minor”. 
 

2. Alte informații  
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În considerarea celor exprimate, a fost elaborat prezentul proiect de Lege privind 
căutarea persoanelor dispărute, pe care-l supunem Guvernului spre aprobare. 
 

 

VICEPRIM-MINISTRU PENTRU IMPLEMENTAREA  

PARTENERIATELOR STRATEGICE ALE ROMÂNIEI, 

 MINISTRU AL AFACERILOR INTERNE, INTERIMAR 

 

MIHAI-VIOREL FIFOR 

 

AVIZĂM FAVORABIL, 

 

DIRECTORUL SERVICIULUI DE 

TELECOMUNICAȚII SPECIALE 

 

 

 

MINISTRUL COMUNICAȚIILOR ȘI 

SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE 

 

 

ALEXANDRU PETRESCU 

 

PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII 

NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A 

PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

 

ANCUȚA GEANINA OPRE 

MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI 

SOCIALE 

 

 

 

MARIUS-CONSTANTIN BUDĂI 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 

DANIEL SUCIU 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII 

 

 

SORINA PINTEA 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

 

RAMONA-NICOLE MĂNESCU 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

 

 

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 

 

ANA BIRCHALL 
 


