
REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de Ordin al  

ministrului afacerilor interne  

pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul 

Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării 

regulamentelor europene în domeniu 

 

 Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.441/20081 (Omira nr.441/2008), 

elaborat în contextul necesității aplicării regulamentelor europene specifice domeniului Eurodac, 

conține dispoziții privind autoritățile responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac, 

precum și metodologia practică de cooperare intra și interinstituțională. 

 În acest sens, Inspectoratul General pentru Imigrări (I.G.I.) și Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră (I.G.P.F.) au fost desemnate, la nivel național, în calitate de structuri responsabile cu 

prelevarea amprentelor papilare, în format digital, și transmiterea acestora către Punctul național de 

acces Eurodac.  

 De asemenea, Inspectoratul General al Poliției Române, prin Institutul Național de Criminalistică, 

a fost indicat ca fiind responsabil de stocarea și gestionarea amprentelor papilare în format electronic 

transmise de stațiile de amprentare din dotarea IGI și a I.G.P.F. 

 Având în vedere evoluțiile înregistrate, atât în plan legislativ european și național, cât și tehnic, 

apare oportună emiterea unui nou act normativ, pornind de la concepția de bază a Omira nr.441/2008, 

cu titlu de noutate evidențiindu-se următoarele: 

- indicarea Regulamentului (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 

noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor 

Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 1077/2011, având în vedere abrogarea Regulamentului (UE) nr.1077/2011 

indicat, în prezent în Omira nr.441/2008; 

- indicarea Poliției de Frontieră Române (P.F.R.), ca fiind responsabilă de prelevarea impresiunilor 

papilare, având în vedere că aceste activități sunt realizate la nivelul structurilor teritoriale ale P.F.R.; 

- reglementarea, în cuprinsul Metodologiei privind utilizarea sistemului național de management al 

tranzacțiilor EURODAC, prevăzută în anexa la proiectul de ordin, a posibilității stabilirii, prin 

dispoziție a inspectorului general al I.G.I. sau al I.G.P.F., după caz, a situației stațiilor de amprentare 

Eurodac de la nivelul fiecărei structuri etc. 

 Astfel, prezentul proiect de act normativ vizează, pe de o parte, alinierea prevederilor Omira 

nr.441/2008 la realitățile operaționale existente, iar pe de altă parte, inițierea demersurilor în vederea 

achiziționării de noi echipamente necesare desfășurării acțiunilor specifice P.F.R. în punctele de trecere 

a frontierei de stat a României, în scopul combaterii infracționalității, a migrației ilegale, a terorismului, 

a amenințărilor la adresa securității naționale sau a altor infracțiuni. 

 În acest context, în lumina dispozițiilor art.61 alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Omira nr.441/2008 urmează a fi abrogat. 
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1 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru 

stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu, cu 

modificările și completările ulterioare 


