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SINTEZA 

propunerilor din transparență decizională 

 

Nr. 

crt. 

Forma actuala a OUG privind căutarea 

persoanelor dispărute 
Propunere/observație transparență Argument preluare/nepreluare 

1. 

 

 

Definirea unor termeni și expresii 

Art.2 - (1) În sensul prezentei ordonanțe de 

urgență, termenii și expresiile de mai jos au 

următoarele semnificații: 

(...)  

h) personal de ordine publică – personal al 

Poliției Române, Jandarmeriei Române, 

Poliției de Frontieră Române sau Poliției 

locale cu atribuții în domeniul ordinii publice; 

 

 

 

Rețeua de ONG-uri 

1. Propune completarea lit. h) în considerarea 

H.G. 639/2007 privind structura 

organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului 

General pentru Imigrări – art. 5 Inspectoratul 

General îndeplineşte următoarele atribuţii 

principale: a) în domeniul migraţiei: 11. 

întreprinde demersurile legale 

corespunzătoare pentru clarificarea situaţiei 

juridice a străinilor minori neînsoţiţi; 

h) personal de ordine publică – personal al 

Poliției Române, Inspectoratului General 

pentru Imigrări, Jandarmeriei Române, 

Poliției de Frontieră Române sau Poliției 

locale cu atribuții în domeniul ordinii publice; 

 

2. Pentru continuitatea probelor și 

eficientizarea întregului proces de căutare a 

persoanei dispărute, corelarea actelor 

întocmite pe parcursul cercetării 

administrative cu normele din CPP sunt 

necesare. În acest sens, Rețeua de ONG-uri 

propune completarea art. 2 cu o nouă literă: 

l) actele întocmite pe parcursul cercetării 

administrative sunt realizate de către 

organele de cercetare penală ca urmare a 

punerii în executare a măsurilor de căutare 

a persoanei dispărute și reprezintă 

procesele-verbale, în sensul CPP, 

constituind mijloace de probă în procesul 

 

Nepreluată 

Sintagma personal de ordine publică vizează 

potrivit definiției acele categorii de personal 

cu atribuții în domeniul ordinii publice, prin 

urmare, este vizat personalul acelor structuri 

cu competențe în acest domeniu. În opinia 

noastră, atribuția de clarificare a situaţiei 

juridice a străinilor minori neînsoţiţi, nu 

implică atribuții efective de ordine publică. 

 

 

 

 

 

 

 

Nepreluată 

Astfel cum reiese din expunerea de motive și 

proiectul de lege, prin acest demers se 

dorește constituirea unui mecanism 

administrativ care să asigure o coordonare 

mai bună a acțiunilor instituțiilor publice în 

domeniul căutării persoanelor dispărute și 

care să se aplice distinct față de prevederile 

Codului de procedură penală. În acest sens, 

prevederile art. 56-59 din proiect realizează o 

delimitare clară a procedurilor ce urmează a 

fi derulate în cazul constituirii dosarului 

dispariției, respectiv dosarului penal, după 

caz. Nu de fiecare dată dispariția unei 
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penal. persoane este determinată de săvârșirea unei 

fapte penale. 

Actele întocmite în cadrul mecanismului 

administrativ instituit prin proiect pot fi 

folosite ca înscrisuri în cadrul dosarului 

penal, fără ca acestea să fie necesar să 

îmbrace forma din Codul de procedură 

penală. 

 

2. 

Principiile activității de căutare a 

persoanelor dispărute 

Art.3 - Procedurile administrative și 

metodele specifice activității de căutare a 

persoanelor dispărute, prevăzute de prezenta 

ordonanță de urgență, se desfășoară potrivit 

următoarelor principii: 

a) interesul superior al persoanei dispărute – 

în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se 

prezumă că persoana dispărută este de acord 

cu obținerea și utilizarea de către autoritățile 

publice a unor date și informații privitoare la 

viața sa intimă, familială și privată, necesare 

desfășurării unor activități urgente apte să 

contribuie la găsirea sa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rețeua de ONG-uri 
1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului – art. 27 (1) 

Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale 

publice şi a vieţii sale intime, private şi 

familiale. (2) Este interzisă orice acţiune de 

natură să afecteze imaginea publică a 

copilului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, 

privată şi familială. 

În cazul în care se dorește menționarea 

interesului superior al persoanei dispărute, 

atunci acesta trebuie să țină seama de 

prevederile aceleiași Legi nr. 272/2004. 

Art. 2 (6) În determinarea interesului superior 

al copilului se au în vedere cel puţin 

următoarele: istoricul copilului, având în 

vedere, în mod special, situaţiile de abuz, 

neglijare, exploatare sau orice altă formă de 

violenţă asupra copilului, precum şi 

potenţialele situaţii de risc care pot interveni 

în viitor; 

Propun reformularea și completarea lit. a)  

consimțământul - în aplicarea prezentei 

ordonanțe de urgență se prezumă că persoana 

dispărută este de acord cu obținerea și 

utilizarea de către autoritățile publice a unor 

date și informații privitoare la viața sa intimă, 

Nepreluată 

Astfel cum reiese și din expunerea de motive,  

acest principiu instituie o prezumție legală 

referitoare la acordul persoanei dispărute în 

ceea ce privește obținerea și utilizarea de 

către autoritățile publice a unor date și 

informații privitoare la viața sa intimă, 

familială și privată, necesare desfășurării 

unor activități urgente apte să contribuie la 

găsirea sa. 

Prin acest principiu, în acord cu normele 

constituționale, se acordă prevalență 

dreptului la viață și siguranță al persoanei în 

raport cu dreptul la viața sa intimă, familială 

și privată. Prin norme procedurale exprese 

sunt instituite garanții corespunzătoare, astfel 

încât acest din urmă drept să fie afectat într-o 

cât mai mică măsură. 

Trebuie observat faptul că, în definirea 

acestui principiu, se face referire expresă la 

necesitatea desfășurării unor activități 

urgente apte să contribuie la găsirea 

persoanei dispărute, neputându-se vorbi de 

un consimțământ prealabil al persoanei în 

vederea găsirii acesteia și care de cele mai 

multe ori nu ar putea fi obținut din cauza 

situației în care aceasta se află. 
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familială și privată, necesare desfășurării 

unor activități urgente apte să contribuie la 

găsirea sa, fără ca acest lucru să afecteze 

imaginea publică ori dreptul la viața intimă, 

privată și familială. 

 

3. 

b) prioritatea cazurilor noi de dispariție – 

activitățile desfășurate pentru căutarea unei 

persoane în primele 48 de ore de la momentul 

sesizării dispariției acesteia au prioritate în 

raport cu activitățile desfășurate pentru 

căutarea persoanelor a căror dispariție a fost 

sesizată în urmă cu mai mult de 48 de ore; 

 

MG 
1. (...) Cred că ar fi necesară stabilirea unor 

clase de risc, pe baza unor indicatori sau 

parametrii și abia după ce două dispariții sunt 

încadrate în aceiași clasă de risc sau au același 

rang de risc, să opereze regula celor 48 de ore, 

focalizând activitatea de căutare pe cea mai 

recentă dispariție. (...)” 

 

Rețeua de ONG-uri 

1. Sunt necesare mai multe criterii de 

prioritizare sau definitivare a termenului de 

„caz nou de dispariție” raportat la un criteriu 

temporar. De exemplu, conform acestei 

reglementări, o sesizare efectuată în data de 

14.09.2020 în care se reclamă o dispariție din 

1.05.2020, are prioritate față de o sesizare din 

11.09.2020 în care se reclamă o dispariție din 

10.09.2020, Prin urmare, măsura  nu este 

efectivă prevăzând numai pentru faptul că 

sesizarea dispariției este mai veche de 48 de 

ore, însă dispariția propriu-zisă poate fi mult 

mai recentă decât în cazul în care este 

considerat prioritar.  

De asemenea, prioritizare doar pe elementul 

de timp nu este suficientă, deoarece nu 

consideră elemente de gravitate a dispariției 

unei persoane, și anume un caz de dispariție 

mai vechi de 48 de ore poate fi mult mai grav 

decât unul nou, dacă persoana dispărută 

Preluată 

Textul a fost revizuit astfel încât prioritizarea 

să se raporteze la momentul dispariției, iar nu 

la cel al sesizării acesteia, după cum 

urmează: 

„b) prioritatea cazurilor noi de dispariție – 

activitățile desfășurate pentru căutarea unei 

persoane în primele 48 de ore de la 

momentul dispariției acesteia au prioritate în 

raport cu activitățile desfășurate pentru 

căutarea persoanelor a căror dispariție s-a 

produs în urmă cu mai mult de 48 de ore;” 
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anterior se află în pericol ce îi afectează 

sănătatea, integritatea corporală sau viața.  

Așadar, prioritizarea cazurilor trebuie făcută 

atât pe criteriu timp, cât și în funcție de 

periculozitatea dispariției respective.  

 

4. 

f) nediscriminarea – căutarea persoanelor 

dispărute se desfășoară fără discriminare pe 

temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, 

religie, gen, orientare sexuală, opinie ori 

apartenență politică, avere, origine socială, 

vârstă, dizabilitate, boală cronică 

necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori 

pentru alte împrejurări de același fel. 

 

Rețeua de ONG-uri 

Se constată că prezenta definiție preia 

criteriile de nediscriminare  menționate de 

Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

cu omisiunea  „statutul de refugiat sau 

azilant”. 

„Art. 2 – (1) În prezenta ordonanţă, 

prin discriminare se înţelege orice deosebire, 

excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de 

rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 

categorie socială, convingeri, sex sau 

orientare sexuală, apartenenţă la o categorie 

defavorizată, sau orice alt criteriu care are ca 

scop sau efect restrângerea sau înlăturarea 

recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în 

condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale sau a drepturilor 

recunoscute de lege, în domeniul politic, 

economic, social şi cultural sau în orice alte 

domenii ale vieţii publice. 

 

Art. 4 - În înţelesul prezentei 

ordonanţe, categorie defavorizată este acea 

categorie de persoane care fie se află pe o 

poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea 

cetăţenilor datorită origini sociale ori a unui 

handicap, fie se confruntă cu un 

comportament de respingere şi marginalizare 

datorită unor cauze specifice cum ar fi o boală 

Nepreluată 

Apreciem că propunerea de completare cu 

sintagma statutul de refugiat sau azilant este 

nejustificată, definiția propusă prin proiect 

fiind acoperitoare, aceasta excluzând orice 

formă de discriminare pe temei de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, autoritățile 

având obligația de a căuta orice persoană 

dispărută. 
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cronică necontagioasă ori infectarea HIV, 

statutul de refugiat sau azilant.” 

Se propune completarea lit. f) 
nediscriminarea – căutarea persoanelor 

dispărute se desfășoară fără discriminare pe 

temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, 

religie, gen, orientare sexuală, opinie ori 

apartenență politică, avere, origine socială, 

vârstă, dizabilitate, boală cronică 

necontagioasă sau infecție HIV/SIDA, 

statutul de refugiat sau azilant ori pentru 

alte împrejurări de același fel. 

 

5. 

 

Autoritatea competentă 

Art.5 - (1) Autoritatea competentă privind 

căutarea persoanelor dispărute este Poliția 

Română. 

(2) În cadrul Poliției Române se constituie, în 

condițiile legii, structuri specializate pentru 

căutarea persoanelor dispărute, la nivel 

central și la nivel teritorial. 

(3) Structura organizatorică, numărul și 

specialitățile posturilor, precum și dotarea 

structurilor specializate pentru căutarea 

persoanelor dispărute se stabilesc potrivit 

normelor de competență de la nivelul 

Ministerului Afacerilor Interne, astfel încât să 

se asigure capacitatea operațională necesară 

îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în prezenta 

ordonanță de urgență în regim de continuitate 

a serviciului polițienesc. 

 

Asociația ARCA LEX 

Proiectul prevede că „în cadrul Poliției se 

constituie structuri specializate (...)” fără a se 

preciza și modul în care acestea vor funcționa. 

(...) Ca atare, propunem includerea în actul 

normativ (sau, eventual, în viitoarele 

instrucțiuni de aplicare) a unor prevederi care 

să garanteze independența structurii nou-

înființate, mai ales că activitatea de căutare a 

persoanei dispărute este – în opinia noastră – 

esențială în protejarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor.  

 

Nepreluată 

Modul în care vor funcționa viitoarele 

structuri specializate, respectiv atribuțiile 

specifice acestora, este reglementat și rezultă 

din însăși cuprinsul proiectului (a se vedea 

spre exemplu prevederile art. 6 și 7 din 

proiect), respectiv din mecanismul instituit 

prin proiect în ceea ce privește metodele 

specifice activității de căutare a persoanelor 

dispărute, respectiv garanțiile instituite prin 

proiect pentru protejarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor. 

6. 

Unitatea centrală pentru persoane 

dispărute 

Art.6 - (1) În cadrul Inspectoratului General 

al Poliției Române se constituie o unitate 

Rețeua de ONG-uri 

Este, de asemenea, necesară elaborarea unor 

ghiduri și/sau recomandări în vederea 

prevenirii disparițiilor/răpirilor. De exemplu, 

Nepreluată 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din 

proiect, căutarea persoanelor dispărute se 

desfășoară ca activitate de prevenire a 
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centrală pentru coordonarea și sprijinirea 

activității de căutare a persoanelor dispărute, 

denumită în continuare Unitatea centrală 

pentru persoane dispărute. 

(2) Unitatea centrală pentru persoane 

dispărute îndeplinește, în principal, 

următoarele atribuții: 

(...) 

c) elaborează ghiduri, formulare standardizate 

și manuale de bune practici, destinate a fi 

utilizate în activitatea de căutare a 

persoanelor dispărute; 

(...)  

 

 

 

 

g) în cazurile preluate spre soluționare, 

organizează și coordonează întreaga activitate 

de căutare a persoanei dispărute, efectuează 

sau, după caz, solicită personalului de ordine 

publică să efectueze activități de căutare a 

unei persoane dispărute și gestionează 

dosarele de dispariție. 

 

ghiduri/recomandări, cu ilustrații, de 

autoapărare a copiilor/minorilor față de 

agresori/răpitori etc. 

Se propune completarea lit. c): „elaborează 

ghiduri, inclusiv pentru prevenirea 

disparițiilor sau răpirilor, formulare 

standardizate și manuale de bune practici, 

destinate a fi utilizate în activitatea de căutare 

a persoanelor dispărute și asigură pregătirea 

unitară a personalului unităților teritoriale 

pentru persoane dispărute; 

În ceea ce privește lit. g):  condițiile/situațiile 

de preluare și gestionare a cazurilor de 

dispariție de către unitatea centrală ar trebui 

să fie clar și limitativ enumerate. Această 

prevedere ar trebui corelată cu art. 14 alin. 

(4).  

infracțiunilor și de menținere și asigurare a 

ordinii și siguranței publice, context în care 

aspectele ce fac obiectul propunerii 

referitoare la prevenirea 

disparițiilor/răpirilor, respectiv pregătirea 

profesională a personalului, se realizează 

potrivit cadrului general în vigoare aplicabil, 

de către structurile Poliției Române cu 

competențe pe aceste paliere (Institutul de 

Cercetare și Prevenire a Criminalității, 

Direcția Management Resurse Umane), cu 

sprijinul structurilor de specialitate (unitatea 

centrală pentru persoane dispărute). Precizăm 

că la nivelul Poliției Române se desfășoară în 

mod constant programe, proiecte sau 

campanii de prevenire a criminalității care 

abordează diverse genuri de infracțiuni, 

respectiv programe de pregătire profesională. 

Formularea propusă este cuprinzătoare,  

7. 

Sprijinul din partea persoanelor partenere 

Art.8 - (1) Orice persoană fizică sau juridică, 

denumită în continuare persoană parteneră, 

poate adera, în mod voluntar și gratuit, la 

efortul autorităților competente în găsirea 

persoanelor dispărute. 

(2) Persoanele partenere pot desfășura 

activități, precum: 

(...) 

d) punerea la dispoziția autorităților 

competente a unor mijloace tehnice sau 

Asociația ARCA LEX 

Considerăm că ar trebui explicat termenul 

„tehnic”, pentru a evita o posibilă atacare a 

actului normativ la Curtea Constituțională, pe 

motive de neclaritate (termenul este 

interpretabil) 

 

Nepreluată 

Termenii sunt utilizați în înțelesul lor 

general, fapt pentru care nu considerăm că se 

impun detalieri. 
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logistice. 

8. 

Evidența persoanelor partenere 

Art.9 – (...) 

(3) În cazul în care o persoană parteneră nu 

deține capabilitățile de sprijin necesare sau nu 

oferă sprijinul asumat, Poliția Română poate 

decide neincluderea sau, după caz, eliminarea 

acesteia în/din baza de date prevăzută la alin. 

(2). 

Rețeua de ONG-uri 

Este necesară reglementarea a mai multor 

cazuri de neincludere în/eliminarea din baza 

de date a unei persoane partenere (de 

exemplu, reua reputație în societate – 

interlopi, antecedente penale, în speciale 

elemente referitoare la comiterea de 

infracțiuni împotriva persoanei).  

Nepreluată 

Potrivit alin. (2) al art. 9, baza de date privind 

persoanele partenere cuprinde coordonatele 

de contact și capabilitățile de sprijin ale 

persoanelor partenere. Așadar, fiecare 

persoană parteneră poate adera și își poate 

asuma sprijin prin desfășurarea a uneia sau a 

mai multor activități dintre cele prevăzute la 

art. 8 alin. (2) din proiect, context în care 

singurele criterii obiective pentru 

neincluderea în/eliminarea din baza de date 

sunt reprezentate de nedeținerea 

capabilităților de sprijin necesare sau 

neacordarea sprijinul asumat. 

 

9. 

Modalitățile de sesizare 

Art.10 - (1) Dispariția unei persoane poate fi 

sesizată de către orice persoană, prin orice 

mod de comunicare. 

 

Rețeua de ONG-uri 

Având în vedere numărul mare de copii care 

dispar din centre care oferă servicii 

rezidențiale, considerăm necesară completarea 

prevederilor art. 10 alin. (1) 

„(1) Dispariția unei persoane poate fi sesizată 

de către orice persoană fizică sau juridică, 

prin orice mod de comunicare. Instituția 

publică sau privată care oferă servici 

rezidențiale unei persoane care a dispărut 

are obligația sesizării unității de poliție de 

îndată ce constată  dispariția, dar nu mai 

târziu de 24 de ore de la momentul 

părăsirii instituției.”  

Nepreluată 
Textul propus are caracter general și face 

referire la persoane în general, nefăcând 

distincție între persoanele fizice și juridice. 

Totodată, proiectul prevede dispoziții 

speciale în ceea ce privește obligațiile ce 

revin serviciilor de tip rezidențial (art. 11 

alin. (4) și art. 26 alin. (5) din proiect). 

Față de propunerea formulată, considerăm 

relevant statutul persoanelor care beneficiază 

de serviciile sociale, catalogarea drept 

dispariție a plecării dintr-un/părăsirii unui 

centru rezidențial de către o persoană 

beneficiară a serviciului social nu se poate 

realiza în termenul propus, sesizarea 

putându-se face de la caz la caz în funcție de 

fiecare situație în parte. 
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10. 

Preluarea sesizării 

Art.12 – (...) 

(2) Sesizarea se consemnează în scris de către 

persoana care o depune sau, cu acordul 

acesteia, de către polițistul care o primește. În 

situaţia în care persoana care depune 

sesizarea nu vorbeşte, nu înţelege limba 

română, nu se poate exprima sau prezintă 

handicap auditiv ori surdocecitate se asigură 

posibilitatea de a comunica prin interpret sau 

prin intermediul unei persoane cu aptitudini 

de comunicare, la cerere sau din oficiu. 

Pentru consemnarea declarației pot fi utilizate 

formulare tipizate puse la dispoziție de către 

unitatea de poliție. 

(...) 

 

Rețeua de ONG-uri 

Această prevedere este lipsită de aplicabilitate 

în condițiile în care prezentul proiect de act 

normativ nu prevede expres un capitol de 

buget pentru interpreți.  

Nepreluată 
Norma constituie temei pentru unitatea de 

poliție pentru a asigura posibilitatea de 

comunicare prin interpret sau prin 

intermediul unei persoane cu aptitudini de 

comunicare, la cerere sau din oficiu, 

eventualele cheltuieli urmând a fi suportate 

din bugetul unității de poliție. Așadar, nu este 

necesar a se prevedea în proiect în mod 

expres un capitol de buget, ordonatorii de 

credite având obligația generală ca la 

elaborarea bugetului de cheltuieli să prevadă 

toate sumele necesare îndeplinirii atribuțiilor 

prevăzute de lege, printre care se vor număra 

și cheltuielile în discuție. 

11. 

Constituirea dosarului dispariției 

Art.14 – (...) 

(4) În scopul bunei desfășurări a activității de 

căutare a unei persoane dispărute, în raport de 

circumstanțele cazului, Unitatea centrală 

pentru persoane dispărute poate prelua spre 

soluționare dosarul dispariției sau poate 

dispune preluarea acestuia de către o altă 

unitate teritorială decât cea competentă 

potrivit ordinii prevăzute la art. 13 alin. (2). 

Rețeua de ONG-uri 

Condițiile/situațiile de preluare și gestionare a 

cazurilor de dispariție de către unitatea 

centrală trebuie să fie clar și limitativ 

enumerate. Această prevedere trebuie corelată 

cu art. 6 lit. g). 

Nepreluată 
Nu se poate realiza o enumerare exhaustivă a 

cazurilor în care se poate realiza preluarea 

cazurilor de dispariție de către unitatea 

centrală, întrucât acestea diferă de la caz la 

caz. Textul individualizează și precizează în 

mod clar faptul că o preluare a unui caz se 

realizează în scopul bunei desfășurări a 

activității de căutare a unei persoane 

dispărute, în raport de circumstanțele cazului. 

Prevederea este corelată cu prevederile art. 6 

lit. g) din proiect. 

 

 

 

12. 

 

 

Evaluarea periodică a dosarului dispariției 

Art.15 - (1) În cazul în care persoana nu a 

fost găsită, șeful unității teritoriale 

competente are obligația de a evalua periodic, 

cel puțin o dată la 3 luni începând cu 

momentul sesizării dispariției, datele și 

APADOR-CH  

1. La art. 15 alin. (1) din proiect se prevede 

că în cazul în care persoana nu a fost găsită, 

șeful unității teritoriale competente are 

obligația de a evalua periodic, cel puțin odată 

la 3 luni, începând cu momentul sesizării 

Preluată 

Textul a fost reformulat cu luarea în 

considerare atât a propunerii formulate cât și 

a faptului că, din practică, a rezultat că după 

împlinirea unui termen de 6 luni de la 

momentul sesizării dispariției șansele 
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informațiile din dosarul dispariției și de a 

stabili activitățile ce urmează a fi desfășurate 

în continuare. 

 (2) Unitatea centrală pentru persoane 

dispărute are acces la dosarul dispariției și la 

rezultatul evaluărilor prevăzute la alin. (1) și 

poate dispune desfășurarea de către unitatea 

teritorială competentă a unor activități de 

căutare a persoanei dispărute. 

(3) Membrii de familie și, atunci când există, 

reprezentantul legal al persoanei dispărute au 

dreptul de a fi informați cu privire la stadiul 

procedurilor de căutare la cerere, verbal sau, 

atunci când solicită în mod expres, în scris. 

Informarea scrisă se transmite în termen de 

maximum 30 de zile de la data înregistrării 

solicitării. 

(4) Cu ocazia evaluărilor prevăzute la alin. 

(1), la nivelul unității teritoriale competente 

se distrug, pe bază de proces verbal, datele și 

informațiile din dosarul dispariției, care au 

fost obținute prin metode speciale de căutare 

a unei persoane dispărute, și care nu sunt 

necesare pentru realizarea activităților de 

găsire a persoanei dispărute. 

dispariției, datele și informațiile din dosarul 

dispariției și de a stabili activitățile ce 

urmează a fi desfășurate în continuare. 

APADOR-CH consideră că dosarul fiecărei 

dispariții de persoane trebuie evaluat cel puțin 

din lună în lună, iar nu o dată la 3 luni, cum 

prevede proiectul, având în vedere tocmai 

specificul activității de căutare a persoanelor 

dispărute, care presupune o maximă urgență. 

Viața persoanei dispărute depinde în mod 

direct și dramatic proporțional cu rapiditatea 

investigațiilor față de momentul dispariției. 

Un termen de 3 luni pentru examinarea 

dosarelor de caz nerezonabil de mare, în 

contextul expus de mai sus. De aceea, 

APADOR-CH recomandă modificarea art. 15 

alin. (1) după cum urmează: 

„În cazul în care persoana nu a fost găsită, 

șeful unității teritoriale competente are 

obligația de a evalua periodic, cel puțin o 

dată la lună, începând cu momentul sesizării 

dispariției, datele și informațiile din dosarul 

dispariției și de a stabili activitățile ce 

urmează a fi desfășurate în continuare.” 

 

2. La art. 15 alin. (3) din proiect se prevede 

că informarea membrilor de familie sau a 

reprezentantului legal cu privire la stadiul 

procedurii de căutare se va face în termen de 

30 de zile de la data înregistrării cererii. 

APADOR-CH consideră că termenul de 30 de 

zile este nejustificat de mare pentru o simplă 

informare cu privire la stadiul căutării, un 

termen de 5 zile fiind suficient, în mod 

rezonabil, pentru o astfel de informare.  

De aceea, APADOR-CH recomandă ca, la art. 

obținerii unor date noi de interes operativ 

scad considerabil. 

Astfel, textul a fost reformulat după cum 

urmează: 

„Art.15 - (1) În cazul în care persoana nu a 

fost găsită, șeful unității teritoriale 

competente are obligația de a evalua 

periodic, lunar în primele 6 luni de la 

momentul sesizării dispariției și, ulterior, 

cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori 

este necesar, datele și informațiile din 

dosarul dispariției și de a stabili activitățile ce 

urmează a fi desfășurate în continuare.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preluată 

Textul a fost reformulat cu luarea în 

considerare a propunerii, făcându-se 

distincție, respectiv propunându-se termene 

diferite, în funcție de modalitatea de 

solicitare a răspunsului cu privire la stadiul 

procedurilor. 

Totodată, în cazul solicitărilor de răspuns 

scris se prevede o limitare a răspunsurilor la 

acestea, pentru a se asigura o pondere între 

activitatea administrativă de răspuns la cereri 
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15 alin. (3) din proiect, termenul de 30 de zile 

să fie înlocuit cu termenul de 5 zile, dipă cum 

urmează: 

„Membrii de familie și, atunci când există, 

reprezentantul legal al persoanei dispărute au 

dreptul de a fi informați cu privire la stadiul 

procedurilor de căutare la cerere, verbal sau, 

atunci când solicită în mod expres, în scris. 

Informarea scrisă se transmite în termen de 

maximum 5 de zile de la data înregistrării 

solicitării.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rețeua de ONG-uri 

1. Alin. (1) Considerăm necesar a se specifica 

termenul de 1 an de zile în care persoana nu a 

fost găsită.  

„În cazul în care persoana nu a fost găsită în 

termen de 1 an, șeful unității teritoriale 

competente are obligația de a evalua periodic, 

cel puțin o dată la 3 luni începând cu 

momentul sesizării dispariției, datele și 

informațiile din dosarul dispariției și de a 

stabili activitățile ce urmează a fi desfășurate 

în continuare. 

 

 

și cea operativă de căutare a persoanelor 

dispărute. Astfel, informări verbale vor fi 

realizate indiferent de numărul cererilor 

formulate. 

Astfel, textul a fost reformulat după cum 

urmează: 

„(3) Membrii de familie și, atunci când 

există, reprezentantul legal al persoanei 

dispărute au dreptul de a fi informați cu 

privire la stadiul procedurilor de căutare la 

cerere, verbal sau, atunci când solicită în mod 

expres, în scris. Informarea verbală se 

realizează în termen de maximum 24 de 

ore de la data înregistrării solicitării, iar 
informarea scrisă se transmite în termen de 

maximum 10 zile de la data înregistrării 

solicitării. Se transmite o singură 

informare scrisă indiferent de numărul 

cererilor formulate într-un interval de 30 

de zile de la ultima cerere, prin care s-a 

solicitat în mod expres răspuns în scris.” 

 

Nepreluată 

Propunerea este restrictivă, obligând șeful 

unității de a începe realizarea evaluării 

periodice abia după trecerea unui an de la 

sesizarea dispariției, aspect care limitează 

implicarea acestuia în gestionarea dosarului 

dispariției. 
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2. Alin. (2) Considerăm necesară o 

reglementare similară celei de la art. 17 alin. 

(1) din proiect, respectiv intensificarea 

căutărilor atunci când apar noi date și 

informații care pot conduce la găsirea 

persoanei dispărute. (2) Șeful unității 

teritoriale competente sau al unității 

centrale dispune intensificarea căutărilor 

atunci când sunt obținute noi date și 

informații care pot conduce la găsirea 

persoanei dispărute.  

 

3. 

(3) Termenul de 30 de zile este nejustificat de 

lung. Acest termen trebuie corelat cu termenul 

prevăzut la art. 16 alin. (4) și art. 17 alin. (3): 

„Membrii de familie și, atunci când există, 

reprezentantul legal al persoanei dispărute au 

dreptul de a fi informați cu privire la stadiul 

procedurilor de căutare la cerere, verbal sau, 

atunci când solicită în mod expres, în scris. 

Informarea scrisă se transmite în termen de 

maximum 5 zile de la data înregistrării 

solicitării.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepreluată 

Scopul evaluării datelor și informațiilor din 

dosarul dispariției este acela de a stabili 

activitățile ce urmează a fi desfășurate în 

continuare 

 

 

 

 

 

 

 

Preluată 

Textul a fost reformulat cu luarea în 

considerare a propunerii, făcându-se 

distincție, respectiv propunându-se termene 

diferite, în funcție de modalitatea de 

solicitare a răspunsului cu privire la stadiul 

procedurilor. 

Totodată, în cazul solicitărilor de răspuns 

scris se prevede o limitare a răspunsurilor la 

acestea, pentru a se asigura o pondere între 

activitatea administrativă de răspuns la cereri 

și cea operativă de căutare a persoanelor 

dispărute. Astfel, informări verbale vor fi 

realizate indiferent de numărul cererilor 

formulate. 

Astfel, textul a fost reformulat după cum 

urmează: 

„(3) Membrii de familie și, atunci când 

există, reprezentantul legal al persoanei 

dispărute au dreptul de a fi informați cu 

privire la stadiul procedurilor de căutare la 

cerere, verbal sau, atunci când solicită în mod 

expres, în scris. Informarea verbală se 

realizează în termen de maximum 24 de 
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4. 

(4) Considerăm că datele și informațiile din 

dosarul dispariției nu pot fi distruse la fiecare 

3 luni, așa cum se prevede la art. 15 alin. (4), 

ci acestea trebuie păstrate în dosarul 

dispariției până la trecerea în evidența pasivă. 

Aceste prevederi ar trebui corelate cu art. 19 

și art. 55 care reglementează urmărirea penală 

într-o cauză penală în care persoana dispărută 

are calitatea de persoană vătămată. Datele și 

informațiile din dosarul dispariției ar trebui să 

poată fi considerate probe în dosarul de 

urmărire penală: „La trecerea în evidența 

pasivă, la nivelul unității teritoriale 

competente se distrug, pe bază de proces 

verbal, datele și informațiile din dosarul 

dispariției, care au fost obținute prin metode 

speciale de căutare a unei persoane dispărute, 

și care nu sunt necesare pentru realizarea 

activităților de găsire a persoanei dispărute.” 

ore de la data înregistrării solicitării, iar 
informarea scrisă se transmite în termen de 

maximum 10 zile de la data înregistrării 

solicitării. Se transmite o singură 

informare scrisă indiferent de numărul 

cererilor formulate într-un interval de 30 

de zile de la ultima cerere, prin care s-a 

solicitat în mod expres răspuns în scris.” 

 

Nepreluată 
Textul are în vedere distrugerea periodică 

doar a datelor și informațiilor din dosarul 

dispariției, care au fost obținute prin metode 

care presupun restrângerea exercițiului unor 

drepturi sau libertăți fundamentale ale omului 

și care nu sunt necesare pentru realizarea 

activităților de găsire a persoanei dispărute. 

Acestea sunt denumite în cuprinsul 

proiectului metode speciale de căutare a unei 

persoane dispărute, și pot fi utilizate în cadrul 

procedurii administrative de căutare a 

persoanelor dispărute doar în baza 

autorizației emise de judecătorul de drepturi 

și libertăți, tocmai pentru că presupun 

restrângerea exercițiului unor drepturi sau 

libertăți fundamentale ale omului, 

nejustificându-se păstrarea celor care nu sunt 

necesare pentru realizarea activităților de 

găsire a persoanei dispărute. 

De altfel, proiectul la art. 56 și 57 prevede 

faptul că activitatea de căutare a persoanei 

dispărute continuă în cadrul procedurilor 

penale, organele de urmărire penală sesizate 

având la îndemână metodele prevăzute de 

Codul de procedură penală, activitatea de 

strângere a probelor realizându-se în potrivit 
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prevederilor acestuia. 

13. 

Trecerea dosarului dispariției în evidența 

pasivă  
Art.16 – (1) Dosarul dispariției se trece în 

evidența pasivă atunci când metodele 

specifice activității de căutare a persoanelor 

dispărute adecvate circumstanțelor cazului au 

fost epuizate și este incident unul dintre 

următoarele cazuri: 

a) dacă persoana dispărută, cu privire la care 

datele și informațiile deținute de unitatea 

teritorială competentă arată că se află în una 

dintre categoriile prevăzute la art.41 alin.(1), 

nu a fost găsită în termen de 7 ani de la 

momentul sesizării dispariției. În cazul în 

care persoana dispărută este minor, trecerea 

în evidența pasivă se face doar după trecerea 

unui termen de 7 ani de la împlinirea de către 

aceasta a vârstei de 18 ani; 

b) dacă persoana dispărută, cu privire la care 

datele și informațiile deținute de unitatea 

teritorială competentă arată că nu se află în 

una dintre categoriile prevăzute la art.41 

alin.(1), nu a fost găsită în termen de 1 an de 

la momentul sesizării dispariției; 

c) dacă datele și informațiile deținute de 

unitatea teritorială competentă arată că 

persoana dispărută, indiferent de vârstă, a 

decedat în condiții care nu au permis 

recuperarea cadavrului și au trecut 3 luni de 

la data sesizării dispariției. 

(2) În situația trecerii dosarului dispariției în 

evidența pasivă, semnalările din bazele de 

date create în scopul găsirii persoanei 

dispărute rămân active. 

(3) Trecerea în evidența pasivă a dosarului 

Rețeua de ONG-uri 

1. În vederea eficientizării căutării, mențiunile 

introduse în propunerea noastră de text sunt 

necesare: 

 „(2) În situația trecerii dosarului dispariției în 

evidența pasivă, semnalările din bazele de 

date naționale și internaționale create în 

scopul găsirii persoanei dispărute rămân 

active. Semnalarea în bazele de date 

naționale, inclusiv darea în consemn la 

punctele de trecere a frontierei, se face de 

îndată ce s-a constatat dispariția unei 

persoane, iar semnalarea în bazele de date 

internaționale se face de îndată ce există 

suspiciunea rezonabilă că persoana 

dispărută a părăsit țara.” 

 

2. Pentru a elimina orice situație în care 

documentele și informațiile din dosarul 

dispariției pot conduce la săvârșirea unei 

infracțiuni ce are legătură cu dispariția, 

procurorului  ar trebui să evalueze dosarul și 

să dispună trecerea lui în evidența pasivă.  

(3) Trecerea în evidența pasivă a dosarului 

dispariției se dispune, la cererea șefului 

unității teritoriale competente, de către 

procurorul de la parchetul de pe lângă 

tribunalul în a cărei circumscripție se află 

unitatea teritorială competentă, în urma 

analizei informațiilor și documentelor 

aflate în dosar. 

 

 

 

 

Nepreluată 

Cadrul legal general referitor la modalitatea 

de introducere și gestionare a semnalărilor cu 

privire la persoanele dispărute este 

reprezentat de prevederile Legii nr. 

141/2010, republicată (art. 10). 

Proiectul abordează pe larg aspecte specifice 

introducerii de semnalări în bazele de date 

electronice în cuprinsul art. 23 și art. 60 și 

următoarele. 

 

 

 

 

 

 

 

Nepreluată 

Astfel cum reiese din expunerea de motive și 

proiectul de lege, prin acest demers se 

dorește constituirea unui mecanism 

administrativ care să asigure o coordonare 

mai bună a acțiunilor instituțiilor publice în 

domeniul căutării persoanelor dispărute și 

care să se aplice distinct față de prevederile 

Codului de procedură penală. 

Referitor la observațiile și propunerile 

privind stabilirea competenței procurorului 

de supraveghere a activității organelor de 

poliție care desfășoară activități de căutare a 

persoanelor dispărute, menționăm faptul că 

proiectul de lege, în forma actuală, valorifică 

propunerile și observațiile formulate de 

Ministerul Justiției și de Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 
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dispariției se dispune de către șeful unității 

teritoriale competente. 

(4) Unitatea teritorială competentă 

informează, în scris, cu privire la trecerea în 

evidența pasivă a dosarului dispariției, cel 

puțin un membru de familie sau 

reprezentantul legal al persoanei dispărute, 

dacă există și poate fi contactat. 

 

 

3. Termenul de 30 de zile este nejustificat de 

lung. Acest termen trebuie corelat cu termenul 

prevăzut la art. 15 alin. (3) și art. 17 alin. (3): 

„(4) Unitatea teritorială competentă 

informează în termen de 5 zile de la 

dispunerea trecerii în evidența pasivă a 

dosarului, în scris, cu privire la trecerea în 

evidența pasivă a dosarului dispariției, cel 

puțin un membru de familie sau 

reprezentantul legal al persoanei dispărute, 

dacă există și poate fi contactat.” 

 

Preluată 

Textul a fost revizuit cu luarea în considerare 

a propunerii, termenul nou propus fiind în 

acord cu volumul activităților desfășurate la 

nivelul unităților, după cum urmează: 

„(4) Unitatea teritorială competentă 

informează, în scris, cu privire la trecerea în 

evidența pasivă a dosarului dispariției, în 

termen de 10 zile de la dispunere, cel puțin 

un membru de familie sau reprezentantul 

legal al persoanei dispărute, dacă există și 

poate fi contactat.”  

 

14. 

Redeschiderea dosarului dispariției 

Art.17 – (…)  

(3) Unitatea teritorială competentă 

informează, în scris, cu privire la 

redeschiderea dosarului dispariției, cel puțin 

un membru de familie sau reprezentantul 

legal al persoanei dispărute, dacă există și 

poate fi contactat. 

Rețeua de ONG-uri 

Termenul de 30 de zile este nejustificat de 

lung. Acest termen trebuie corelat cu termenul 

prevăzut la art. 15 alin. (3) și art. 16 alin. (4): 

„(3) Unitatea teritorială competentă 

informează în termen de 5 zile de la 

dispunerea redeschiderii dosarului, în scris, 

cu privire la redeschiderea dosarului 

dispariției, cel puțin un membru de familie 

sau reprezentantul legal al persoanei 

dispărute, dacă există și poate fi contactat. 

Preluată 

Textul a fost revizuit cu luarea în considerare 

a propunerii, termenul nou propus fiind în 

acord cu volumul activităților desfășurate la 

nivelul unităților, după cum urmează: 

„(3) Unitatea teritorială competentă 

informează, în scris, cu privire la 

redeschiderea dosarului dispariției, în 

termen de 10 zile de la dispunere, cel puțin 

un membru de familie sau reprezentantul 

legal al persoanei dispărute, dacă există și 

poate fi contactat.” 

 

15. 

Clasarea dosarului dispariției 

Art.18 - (1) Dosarul dispariției se clasează 

atunci când: 

(…) 

b) a fost găsit cadavrul persoanei dispărute 

sau rămășițe ale acestuia; 

Rețeua de ONG-uri 

Pentru a elimina orice situație în care 

documentele și informațiile din dosarul 

dispariției ar putea conține elemente 

referitoare la săvârșirea unei infracțiuni ce are 

legătura cu dispariția, procurorul ar trebui să 

evalueze dosarul și să dispună clasarea 

acestuia. 

„(1) Dosarul dispariției se clasează de către 

Nepreluată 

Referitor la propunerile privind stabilirea 

competenței procurorului de supraveghere a 

activității organelor de poliție care desfășoară 

activități de căutare a persoanelor dispărute, 

respectiv de dispunere a clasării dosarului de 

dispariție, menționăm faptul că proiectul de 

lege, în forma actuală, valorifică propunerile 

și observațiile formulate de Ministerul 
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procuror, la cererea șefului unității 

teritoriale competente, atunci când: (...)” 

 

 

Sunt situații în care pot fi identificate anumite 

părți ale corpului, dar aceasta, în fapt, nu 

echivalează cu decesul persoanei. De 

exemplu, dacă se găsește un deget (sau mai 

multe) al persoanei dispărute, nu înseamnă că 

persoana nu mai poate fi în viață și, deci, 

căutată. Nu credem că ar fi oportună clasarea 

dosarului dispariției în astfel de cazuri.  

„b) a fost găsit cadavrul persoanei dispărute 

sau rămășițe a căror lipsă face imposibilă 

rămânerea în viață a persoanei;” 

Art. 18 nu prevede un termen pentru clasarea 

dosarului  privind persoana dispărută pentru 

care nu a fost recuperat cadavrul (art. 16 alin. 

(1) lit. c)). Potrivit art. 49 CPC se prevede că 

în 6 luni de la data împrejurărilor în care a 

avut loc dispariția persoanei în împrejurări 

deosebite, cum sunt inundațiile, cutremurul, 

catastrofa de cale ferată ori aeriană, 

naufragiul, în cursul unor fapte de război sau 

într-o altă împrejurare asemănătoare, ce 

îndreptățește a se presupune decesul, poate fi 

declarată moartă.  

„f) persoana dispărută a fost declarată 

moartă prin hotărâre judecătorească 

definitivă.” 

 

 

 

 

 

 

Justiției și de Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție. 

Astfel cum menționam, demersul legislativ 

urmărește constituirea unui mecanism 

administrativ care să asigure o coordonare 

mai bună a acțiunilor instituțiilor publice în 

domeniul căutării persoanelor dispărute și 

care să se aplice distinct față de prevederile 

Codului de procedură penală. 

 

De asemenea, nu considerăm oportună o 

astfel de detaliere a textului de lege, întrucât 

o eventuală expertiză medico-legală a unui 

fragment osos nu poate conduce la concluzia 

că lipsa acestuia este incompatibilă cu viața. 
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16. 

Accesul organului de urmărire penală la 

dosarul dispariției 

Art.19 - Organul de urmărire penală sesizat 

într-o cauză penală în care persoana dispărută 

are calitatea de parte sau subiect procesual are 

dreptul de a consulta dosarul dispariției, 

indiferent de stadiul acestuia. 

Rețeua de ONG-uri 

Acestă consultare ar trebui să includă toate 

datele și informațiile  adunate în timpul 

cercetării administrative, motiv pentru care 

considerăm ineficientă distrugerea 

documentelor o dată la 3 luni în conformitate 

cu art. 15 alin. (4).  

Nepreluată 
Textul are în vedere distrugerea periodică 

doar a datelor și informațiilor din dosarul 

dispariției, care au fost obținute prin metode 

care presupun restrângerea exercițiului unor 

drepturi sau libertăți fundamentale ale omului 

și care nu sunt necesare pentru realizarea 

activităților de găsire a persoanei dispărute. 

Acestea sunt denumite în cuprinsul 

proiectului metode speciale de căutare a unei 

persoane dispărute, și pot fi utilizate în cadrul 

procedurii administrative de căutare a 

persoanelor dispărute doar în baza 

autorizației emise de judecătorul de drepturi 

și libertăți, tocmai pentru că presupun 

restrângerea exercițiului unor drepturi sau 

libertăți fundamentale ale omului, 

nejustificându-se păstrarea celor care nu sunt 

necesare pentru realizarea activităților de 

găsire a persoanei dispărute. 

De altfel, proiectul la art. 56 și 57 prevede 

faptul că activitatea de căutare a persoanei 

dispărute continuă în cadrul procedurilor 

penale, organele de urmărire penală sesizate 

având la îndemână metodele prevăzute de 

Codul de procedură penală, activitatea de 

strângere a probelor realizându-se în potrivit 

prevederilor acestuia. 

 

17. 

Categorii de date și informații necesare 

găsirii persoanei dispărute 

Art.21 - (1) Polițiștii care desfășoară 

activitatea de căutare a unei persoane 

dispărute au dreptul de a prelucra datele 

rezultate din utilizarea metodelor specifice 

activității de căutare a persoanelor dispărute 

Asociația ARCA LEX 

Propunem ca în categoriile de date care pot fi 

prelucrate să fie introduse și datele de sănătate 

ale persoanei. Propunerea noastră se bazează 

pe faptul că articolele ulterioare (ex. art. 41 

alin. (1) lit. d) sau art. 61) fac referire la 

istoricul medical al persoanei, fără ca aceste 

Preluată 

Alineatul (1) a fost completat cu o nouă 

literă, lit. o), cu următorul cuprins: 

„o) date privind sănătatea.” 

 

Datele privind sănătatea sunt definite la art. 4 

lit. n) din Legea nr. 363/2018. 
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prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, 

precum și date referitoare la: (...) 

 

 

date să fie menționate expres la art. 21. 

Notă: în opinia noastră, neincluderea expresă 

a acestor date cu caracter personal în lege ar 

putea conduce la situația în care instituțiile 

care le administrează/gestionează să refuze, 

motivat, punerea lor la dispoziția organelor de 

poliție. 

Observația este valabilă și pentru art. 22, care 

se referă la bazele de date. 

De altfel, potrivit art. 21 din Legea nr. 

46/2003 privind drepturile pacientului, cu 

modificările și completările ulterioare, 

„Toate informaţiile privind starea 

pacientului, rezultatele investigațiilor, 

diagnosticul, prognosticul, tratamentul, 

datele personale sunt confidenţiale chiar şi 

după decesul acestuia.”, iar potrivit art. 22 

„Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi 

furnizate numai în cazul în care pacientul îşi 

dă consimţământul explicit sau dacă legea o 

cere în mod expres.” 

 

 

18. 

Verificări în baze de date 

Art.22 - (1) Unitatea teritorială competentă 

coroborează datele și informațiile cuprinse în 

documentele prin care a fost consemnată 

sesizarea dispariției unei persoane potrivit 

art.10 alin. (3) sau art. 12 cu cele obținute 

prin consultarea: 

a) Registrului național de evidență a 

persoanelor, Registrului național de evidență 

a pașapoartelor simple și Registrului național 

de evidență a permiselor de conducere și a 

vehiculelor înmatriculate; 

b) bazelor de date privind evidența cazierului 

judiciar, evidența persoanelor date în 

urmărire, a persoanelor private de libertate 

aflate în executarea unor pedepse sau a unor 

măsuri privative de libertate, precum și a 

bazelor de date privind persoanele care fac 

obiectul unor pedepse, măsuri educative sau 

altor măsuri neprivative de libertate dispuse 

de organele judiciare în cursul procesului 

penal; 

c) bazelor de date ale poliției constituite în 

Asociația ARCA LEX 

Propunem ca în categoriile de date care pot fi 

prelucrate să fie introduse și datele de 

sănătatea ale persoanei. Propunerea noastră se 

bazează pe faptul că articolele ulterioare (ex. 

art. 41 alin. (1) lit. d) sau art. 61) fac referire 

la istoricul medical al persoanei, fără ca aceste 

date să fie menționate expres la art. 21. 

Notă: în opinia noastră, neincluderea expresă 

a acestor date  cu caracter personal în lege ar 

putea conduce la situația în care instituțiile 

care le administrează/gestionează să refuze, 

motivat, punerea lor la dispoziția organelor de 

poliție. 

Observația este valabilă și pentru art. 22, care 

se referă la bazele de date 

 

Nepreluată 

Textul vizează accesul la baze de date și 

evidențe electronice specifice. 

Considerăm că nu este necesar a se accesa o 

eventuală bază de date a pacienților, întrucât 

informații privind starea de sănătate/istoricul 

medical al persoanei dispărute ar putea fi 

obținute de la unitatea sanitară. 

Articolul 21 alineatul (1) a fost completat cu 

o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins: 

„o) date privind sănătatea.” 

 



18 
 

scopul prevenirii infracțiunilor, precum și 

realizării activităților de menținere și 

asigurare a ordinii și siguranței publice. 

 

19. 

 

Introducerea de semnalări în baze de date 

electronice 

Art.23 - (1) Unitatea teritorială competentă 

introduce semnalări cu privire la persoanele 

dispărute în bazele electronice de date 

prevăzute la art. 63 alin. (1), de îndată ce se 

constată că sesizarea privind dispariția 

persoanei este întemeiată. 

(2) Semnalările privind persoanele dispărute 

se comunică Direcției pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de 

Date, pentru a fi introduse în Registrul 

național de evidență a persoanelor, precum și 

Direcției Generale de Pașapoarte, pentru a fi 

introduse în Registrul național de evidență a 

pașapoartelor simple. 

(3) Personalul instituțiilor și autorităților 

publice care, în exercitarea atribuțiilor de 

serviciu, utilizează bazele de date prevăzute 

la alin. (2) au drept de acces la semnalările cu 

privire la persoanele dispărute cuprinse în 

acestea și obligația ca, în situația în care intră 

în contact cu o persoană dispărută, să ia 

măsurile cuprinse în semnalare. 

(4) Semnalările privind persoanele dispărute 

se transmit în Sistemul Informatic Național 

de Semnalări, în Sistemul de Informații 

Schengen sau în bazele de date ale 

Organizației Internaționale de Poliție 

Criminală – Interpol, potrivit regimului 

juridic aplicabil acestora. 

APADOR-CH 

La art. 23 alin. (1) din proiect se prevede că 

introducerea în bazele electronice de date a 

semnalării privind dispariția persoanei se va 

face de îndată ce se constată că sesizarea 

privind dispariția persoanei este întemeiată. 

Această prevedere duce la întârzieri 

substanțiale ale introducerii în bazele 

electronice de date ale dispariției unei 

persoane, deoarece verificarea temeiniciei 

sesizării presupune  verificări de durată, care 

ar putea întârzia foarte mult semnalarea în 

bazele de date a dispariției persoanei. Or, 

rolul principal al semnalării dispariției în 

bazele de date este tocmai diseminarea cât 

mai rapidă printre organele care au 

competențe legate de procedura căutării a 

informațiilor privind dispariția persoanei 

respective (nume, semnalmente, forografii, 

etc). În caz contrar, se va pierde timpul cel 

mai prețios în caz de dispariție, respectiv cel 

din perioada imediat următoare dispariției.  

(...) 

APADOR-CH reafirmă că primul principiu 

care trebuie respectat în cazul legii privind 

căutarea persoanelor dispărute este că orice 

activitate pentru găsirea persoanei trebuie să 

înceapă imendiat după sesizarea dispariției 
(sesizare care se poate face la cererea unei 

persoane sau din oficiu). 

Ca atare, APADOR-CH recomandă ca la art. 

23 alin. (1)din proiect, partea finală să 

Preluată 

Recomandarea a fost valorificată. 

Suplimentar, textul a fost revizuit în sensul 

ca semnalarea să poată fi introdusă în bazele 

electronice de date de către unitatea de poliție  

care a preluat sesizarea, după remiterea 

sesizării către unitatea teritorială competentă 

vor fi luate măsuri pentru actualizarea 

semnalării, în sensul menționării în 

conținutul acesteia a unității competente. 

În consecință, textul a fost reformulat după 

cum urmează: 

„Art. 23 - (1) Unitatea teritorială competentă 

introduce semnalări cu privire la persoanele 

dispărute în bazele electronice de date 

prevăzute la art. 63 alin. (1), de îndată ce a 

fost sesizată acesteia dispariția. În situația 

sesizării dispariției potrivit art. 10 alin. (3) 

și art. 12, unitatea de poliție introduce 

semnalări cu privire la persoanele 

dispărute în bazele electronice de date 

prevăzute la art. 63 alin. (1), urmând ca 

după remiterea acesteia potrivit art. 13 

alin. (1), unitatea teritorială competentă să 

procedeze la actualizarea semnalării.” 
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prevadă „de îndată ce a fost sesizată 

dispariția persoanei”, astfel că art. 23 alin. 

(1) din proiect va avea următorul conținut: 

„Unitatea teritorială competentă introduce 

semnalări cu privire la persoanele dispărute 

în bazele electronice de date prevăzute la art. 

63 alin. (1), de îndată ce a fost sesizată 

dispariția.” 

 

20. 

Activități realizate de autoritățile cu 

atribuții în domeniul asistenței sociale și 

protecției copilului 

Art.26 - (1) În cazul în care persoana 

dispărută este minor, direcția generală de 

asistență socială și protecția copilului, sau, 

după caz, serviciul public de asistență socială 

în a cărei/cărui rază teritorială locuiește 

efectiv acesta, are obligația de a realiza, din 

oficiu, o evaluare a mediului social al 

minorului, în scopul identificării cauzelor 

care au contribuit la dispariția acestuia. 

(...)  

(3) Unitatea teritorială competentă are 

obligația de a informa, de îndată, direcția 

generală de asistență socială și protecția 

copilului cu privire la dispariția unui minor. 

Informarea se transmite prin orice modalitate 

care permite stabilirea momentului primirii 

acesteia de către direcția generală de asistență 

socială și protecția copilului. 

(...)  

 Rețeua de ONG-uri 

Considerăm că o obligație la cerere este mai 

eficientă decât o obligație ex officio: 

„(1) În cazul în care persoana dispărută este 

minor, direcția generală de asistență socială și 

protecția copilului, sau, după caz, serviciul 

public de asistență socială în a cărei/cărui rază 

teritorială locuiește efectiv acesta, are 

obligația de a realiza, la solicitarea Unității 

teritoriale competente, o evaluare a mediului 

social al minorului, în scopul identificării 

cauzelor care au contribuit la dispariția 

acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu pare justificată informarea cu privire la 

dispariția oricărui minor, ci a celor care sunt 

într-o categorie supusă riscului dispariției.  

Nepreluată 

Potrivit denumirii marginale, textul are în 

vedere stabilirea activităților ce sunt realizate 

de către autoritățile cu atribuții în domeniul 

asistenței sociale și protecției copilului. 

Astfel, alineatul (1) instituie obligația 

generală pentru realizarea evaluării mediului 

social al minorului, la sesizarea din oficiu a 

acestora, în timp ce alineatul (3) are în vedere 

îndeplinirea aceleiași obligații la sesizarea 

unității teritoriale competente. 

Pentru claritate, textul alin. (3) a fost 

reformulat după cum urmează: 

„(3) Unitatea teritorială competentă are 

obligația de a informa, de îndată, direcția 

generală de asistență socială și protecția 

copilului cu privire la dispariția unui minor 

în vederea realizării evaluării prevăzute la 

alin. (1). Informarea se transmite prin orice 

modalitate care permite stabilirea 

momentului primirii acesteia de către direcția 

generală de asistență socială și protecția 

copilului.” 

 

Nepreluată 

Limitarea categoriei de minori cu privire la a 

căror dispariție se poate realiza o evaluare a 
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(3) Unitatea teritorială competentă are 

obligația de a informa, de îndată, direcția 

generală de asistență socială și protecția 

copilului cu privire la dispariția unui minor 

dacă acesta este într-o categorie supusă 

riscului dispariției. Informarea se transmite 

prin orice modalitate care permite stabilirea 

momentului primirii acesteia de către direcția 

generală de asistență socială și protecția 

copilului. 

 

mediului social de către direcția generală de 

asistență socială și protecția copilului, sau, 

după caz, serviciul public de asistență socială 

nu se justifică și nu poate fi preluată, pentru 

considerentele expuse pe larg în cuprinsul 

expunerii de motive, secțiunea Schimbări 

preconizate, pct. 4.2. - Activități realizate de 

autoritățile cu atribuții în domeniul asistenței 

sociale și protecției copilului. 

21. 

Dispunerea activității de căutare 

sistematică în teren  
Art.30 - (1) Căutarea sistematică în teren 

presupune efectuarea în sistem integrat, cu 

resurse sporite și pe o perioadă de timp 

determinată, a unor activități de căutare în 

teren a persoanei dispărute.  

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se dispun 

de către șeful inspectoratului de poliție 

județean, respectiv al Direcției Generale de 

Poliție a Municipiului București, la 

propunerea unității teritoriale competente 

care are în lucru dosarul dispariției, atunci 

când sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiții:  

a) potrivit datelor și informațiilor deținute, 

există posibilitatea ca persoana dispărută să 

se afle într-o zonă determinată;  

b) raportat la circumstanțele concrete ale 

cazului, căutarea sistematică în teren ar putea 

conduce la găsirea persoanei dispărute. 

 

Rețeua de ONG-uri 

Considerăm necesară precizarea momentului 

dispunerii acțiunilor prevăzute la alin. (1): 

„(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se 

dispun, de îndată, de către șeful 

inspectoratului de poliție județean, respectiv 

al Direcției Generale de Poliție a Municipiului 

București, la propunerea unității teritoriale 

competente care are în lucru dosarul 

dispariției, atunci când sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiții: (...) 

Preluată 

Precizăm că, în practică, dispunerea 

activității de căutare sistematică în teren se 

face de îndată ce sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute la alin. (2), cu mențiunea că 

activitatea începe efectiv în momentul în care 

dispozitivul de căutare este operațional. 

22. 

Coordonarea activității de căutare 

sistematică 

Art.31 – (…) 

Rețeua de ONG-uri 

Condițiile în care Grupul de coordonare 

central se constituie ar trebui să se menționeze 

Nepreluată 

Potrivit art. 20 din proiect, metodele 

specifice se utilizează în raport de 
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(4) Grupul de coordonare central se constituie 

la nivelul Inspectoratului General al Poliției 

Române, atunci când activitatea de căutare 

sistematică în teren se desfășoară într-un 

dosar de dispariție preluat spre soluționare de 

către Unitatea centrală pentru persoane 

dispărute și este declanșat mecanismul 

„Alertă dispariție copil”. Grupul de 

coordonare central este condus de un adjunct 

al inspectorului general al Poliției Române. 

(5) Grupurile de coordonare au în 

componență personal cu funcții de conducere 

din cadrul unităților Poliției Române, 

Jandarmeriei Române, Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență, Poliției 

Locale și, după caz, Poliției de Frontieră 

Române implicate în activitatea de căutare 

sistematică în teren. Din componența 

grupului de coordonare central pot face parte 

și reprezentanți ai altor structuri ale 

Ministerului Afacerilor Interne sau ai altor 

instituții publice. 

mai clar: 

„Grupul de coordonare central se constituie la 

nivelul Inspectoratului General al Poliției 

Române, ori de câte ori este necesar sau 

atunci când activitatea de căutare sistematică 

în teren se desfășoară într-un dosar de 

dispariție preluat spre soluționare de către 

Unitatea centrală pentru persoane dispărute și 

este declanșat mecanismul „Alertă dispariție 

copil”. Grupul de coordonare central este 

condus de un adjunct al inspectorului general 

al Poliției Române. 

În corelare cu propunerea făcută la art. 2 lit. 

h): „(5) Grupurile de coordonare au în 

componență personal cu funcții de conducere 

din cadrul unităților Poliției Române, 

Jandarmeriei Române, Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență, Poliției 

Locale și, după caz, Poliției de Frontieră 

Române și Inspectoratului General pentru 

Imigrări implicate în activitatea de căutare 

sistematică în teren. Din componența grupului 

de coordonare central pot face parte și 

reprezentanți ai altor structuri ale Ministerului 

Afacerilor Interne sau ai altor instituții 

publice. 

 

circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, 

evaluate de către unitățile teritoriale 

competente în baza datelor și informațiilor 

deținute/obținute, căutarea sistematică în 

teren urmând a fi dispusă și Grupul de 

coordonare constituit, atunci când sunt 

îndeplinite condițiile de la art. 30 alin. (2) din 

proiect. 

 

 

 

 

 

Nu este necesară menționarea în mod expres 

a reprezentantului Inspectoratului General 

pentru Imigrări, întrucât sunt avute în vedere 

acele instituții din care face parte personalul 

de ordine publică, care vizează potrivit 

definiției acele categorii de personal cu 

atribuții în domeniul ordinii publice. În 

funcțiile de circumstanțele și particularitățile 

cazului de dispariție teza finală a alineatului 

(5), permite cooptarea în cadrul grupului și a 

reprezentanților altor structuri ale 

Ministerului Afacerilor Interne sau ai altor 

instituții publice. 

 

23. 

 

Efectuarea de verificări în imobile, spații 

închise sau deschise, vehicule ori alte 

asemenea 

Art.33 - (1) Personalul de căutare în teren are 

dreptul de a efectua verificări în imobile, 

spații închise sau deschise, vehicule ori alte 

asemenea locuri în care s-ar putea afla 

persoana dispărută. 

(2) Atunci când verificările prevăzute la alin. 

APADOR-CH 

La art. 33 alin. (1) și (2) din proiect se 

prevede că personalul de căutare în teren are 

dreptul de a efectua verificări în imobile, 

spații închise sau deschise, inclusiv în 

locuințe, vehicule ori alte asemenea locuri  în 

care s-ar putea afla persoana dispărută.  

(...) 

Problema ridicată de textul art. 33 alin. (1) și 

Preluată 

Dispozițiile art. 33 din proiect sunt în deplină 

conformitate cu prevederile constituționale și 

trebuie înțelese ca norme speciale în raport 

cu dispozițiile Legii nr. 218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române. 

De altfel, dispozițiile analizate, cuprinse în 

proiectul de lege, au ca destinatar personalul 

de căutare în teren, care poate fi atât din 
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(1) vizează un imobil, un vehicul sau un alt 

spațiu delimitat în orice fel, care este folosit 

ca locuință de una sau mai multe persoane 

fizice sau ca sediu de o persoană juridică, 

accesul personalului de căutare în teren se 

face cu acordul prealabil al persoanei fizice 

sau cel puțin al uneia dintre persoanele fizice, 

respectiv cu acordul reprezentatului legal al 

persoanei juridice. Nu se pot efectua 

verificări într-o locuință utilizată de mai 

multe persoane, dacă cel puțin una dintre 

acestea comunică personalului de căutare în 

teren, prin orice modalitate, anterior 

efectuării activității, că nu este de acord cu 

accesul acestuia în locuință. 

(3) Prin excepție de la alin. (2), nu este 

necesar acordul atunci când există indicii că 

accesul în spațiul folosit ca locuință sau ca 

sediu ar permite personalului de căutare în 

teren să înlăture o primejdie privind viața sau 

integritatea fizică a persoanelor aflate în acel 

spațiu. 

(4) Personalul de căutare în teren poate folosi 

forța și mijloacele din dotare, în mod adecvat 

și proporțional, pentru a pătrunde în spațiile 

prevăzute la alin. (1) și (2). 

(5) Înainte de a pătrunde fără acord, 

personalul de căutare în teren are obligația de 

a raporta verbal despre aceasta, ierarhic, cu 

excepția situației în care circumstanțele de 

fapt impun pătrunderea de urgență. În acest 

caz, raportarea se face imediat după 

înlăturarea primejdiei privind viața sau 

integritatea fizică a persoanelor aflate în 

spațiul respectiv. 

(6) Imediat după înlăturarea primejdiei, 

(2) din proiect este că noțiunile de „verificări 

în imobile” și „verificări în locuințe” nu sunt 

definite, astfel că nu se înțelege clar în ce pot 

consta acele verificări, respectiv ce se poate 

face și ce nu se poate face cu ocazia acelor 

verificări. 

Aceste clarificări ale noțiunilor amintite, 

privind conținutul verificărilor care se pot 

face în cursul procedurii de căutare a 

persoanelor dispărute, sunt absolut necesare, 

pentru a putea delimita din punct de vedere 

juridic „verificările în locuințe” de 

„percheziția domiciliară”, care, în fapt 

înseamnă tot o „verificare în locuință”, mai 

precis o „verificare a locuinței și a 

obiectivelor din ea”.    

În acest context, este de precizat că proiectul 

prevede și posibiliatea efecturării de 

„percheziții domiciliare” în cursul procedurii 

administrative de căutare a persoanelor 

dispărute (art. 38 alin. (1) lit. h) și alin. (9). 

Deci, proiectul prevede posibilitatea efectuării 

și de „verificări în locuință” și de „percheziții 

domiciliare”, motiv pentru care, cu atât mai 

mult, este nevoie de o delimitare clară în 

proiect a conținutului celor 2 categorii de 

noțiuni. Percheziția domiciliară este definită 

în art. 38 alin. (9) din proiect, dar verificarea 

în locuință sau în imobil nu este definită 

nicăieri în proiectul de OUG.  

Delimitarea dintre conținuturile celor două 

categorii de noțiuni (verificare-percheziție) 

este necesară și din motive de 

constituționalitate a textului art. 33 alin. (2) 

din proiect, care prevede că „verificările în 

locuință” se pot face cu acordul prealabil al 

cadrul Poliției Române, cât și din cadrul 

Jandarmeriei Române, Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență, Poliției 

de Frontieră Române și al Poliției Locale [a 

se vedea art.32 alin.(1) din proiect]. 

Conformitatea cu dispozițiile constituționale 

rezultă din faptul că regula propusă are în 

vedere obținerea consimțământului prealabil 

al persoanelor care utilizează ca locuință 

spațiul vizat, iar excepția este conturată în 

limitele existenței unei situații de primejdie 

privind viața sau integritatea fizică a unei 

persoane (aspecte prezentate pe larg la pg.17 

din expunerea de motive a proiectului de 

lege). 

Diferența dintre verificările prevăzute la 

art.33 și percheziția prevăzută la art.38 este 

dată, în primul rând, de faptul că verificările 

sunt subsumate acordului persoanei în cauză 

și comportă limitările pe care aceasta le 

stabilește, pe când limitele percheziției sunt 

stabilite prin actul de autorizare. 

Un alt aspect care diferențiază cele două 

instrumente de lucru este cel legat de scop: în 

cazul verificărilor, scopul este de a stabili 

dacă persoana dispărută se află sau nu în 

spațiul respectiv, în timp ce scopul 

percheziției este de a obține orice date sau 

informații care să ajute la găsirea persoanei 

dispărute (a se vedea art. 38 alin. (9) din 

proiect). Precizăm și faptul că diferența de 

scop determină și o diferențiere a metodelor 

utilizate în realizarea activităților: spre 

exemplu, în realizarea verificărilor se vor 

inspecta vizual doar acele spații în care se 

poate afla o persoană, fără a fi verificate 
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personalul de căutare în teren are obligația de 

a părăsi spațiul în care a pătruns fără acord, 

cu excepția situației în care este necesară 

luarea unor măsuri de conservare a locului 

săvârșirii unei infracțiuni și de ridicare sau 

conservare a mijloacelor materiale de probă, 

caz în care personalul de căutare în teren are 

dreptul să îndepărteze temporar persoanele 

din spațiul respectiv sau să solicite acestora 

să rămână pe loc până la identificarea lor. 

(7) Cu privire la îndeplinirea activităților 

prevăzute la alin. (1) – (6), personalul de 

căutare în teren întocmește un proces-verbal. 

O copie a procesului-verbal se predă, din 

oficiu, persoanelor fizice sau reprezentantului 

legal prevăzuți la alin. (2). 

(8) Activitățile realizate în condițiile 

prezentului articol pot fi înregistrate cu 

mijloacele foto-audio-video din dotare, fără 

consimțământul persoanelor fizice prezente la 

locul desfășurării acestora. 

persoanei. Dacă însă verificările în locuință au 

un conținut similar cu cel al percheziției 

domiciliare (iar, în prezent, legea nu distinge 

între cele două conținuturi, astfel că există  cel 

puțin aparența de similitudine între ele), este 

de subliniat că, în cazul percheziției 

domiciliare, acordul prealabil al persoanei nu 

este suficient, fiind absolut necesară o 

autorizație prealabilă a judecătorului, astfel 

cum se prevede la art. 27 alin. (3) din 

Constituție (percheziția domiciliară se dispune 

de judecător). Deci, percheziția domiciliară nu 

se poate face în lipsa autorizației date de 

judecător, chair dacă persoana vizată ar fi de 

acord. 

APADOR-CH recomandă ca în proiect să se 

prevadă expres că verificările în locuință și 

cele în imobil se rezumă la verificarea 

prezenței fizice în acel spațiu a persoanei 

căutate, fără efectuarea de alte activități care 

intră în conținutul percheziției domiciliare.  

Ca atare, art. 33 alin. (2) din proiect ar trebui 

completat, prin adăugarea acestei teze finale: 

„Verificările în locuință și în imobil se 

rezumă la verificarea prezenței fizice în acel 

spațiu a persoanei căutate”, rezultând 

următoarele: 

„(2) Atunci când verificările prevăzute la alin. 

(1) vizează un imobil, un vehicul sau un alt 

spațiu delimitat în orice fel, care este folosit 

ca locuință de una sau mai multe persoane 

fizice sau ca sediu de o persoană juridică, 

accesul personalului de căutare în teren se 

face cu acordul prealabil al persoanei fizice 

sau cel puțin al uneia dintre persoanele fizice, 

respectiv cu acordul reprezentatului legal al 

spații/obiecte precum sertare, ghivece de 

flori, tablouri sau buzunare ale hainelor, cum 

este posibil în cazul perchezițiilor. 

 

Față de recomandarea formulată, pentru a 

asigura claritate normei, aceasta a fost 

valorificată prin completarea textului propus 

pentru art. 33 alin. (2) din proiect, după cum 

urmează: 

„(2) Atunci când verificările prevăzute la 

alin. (1) vizează un imobil, un vehicul sau un 

alt spațiu delimitat în orice fel, care este 

folosit ca locuință de una sau mai multe 

persoane fizice sau ca sediu de o persoană 

juridică, accesul personalului de căutare în 

teren se face cu acordul prealabil al persoanei 

fizice sau cel puțin al uneia dintre persoanele 

fizice, respectiv cu acordul reprezentatului 

legal al persoanei juridice. Nu se pot efectua 

verificări într-o locuință utilizată de mai 

multe persoane, dacă cel puțin una dintre 

acestea comunică personalului de căutare în 

teren, prin orice modalitate, anterior 

efectuării activității, că nu este de acord cu 

accesul acestuia în locuință. Verificările în 

locuință și în imobil se rezumă la 

verificarea prezenței fizice în acel spațiu a 

persoanei căutate, cu excepția cazului în 

care sunt observate indicii evidente despre 

săvârșirea unei infracțiuni în spațiul 

verificat.” 
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persoanei juridice. Nu se pot efectua 

verificări într-o locuință utilizată de mai 

multe persoane, dacă cel puțin una dintre 

acestea comunică personalului de căutare în 

teren, prin orice modalitate, anterior 

efectuării activității, că nu este de acord cu 

accesul acestuia în locuință. Verificările în 

locuință și în imobil se rezumă la verificarea 

prezenței fizice în acel spațiu a persoanei 

căutate”. 
 

24. 

Secțiunea a 4 –a - Metode speciale de 

căutare a unei persoane dispărute 

Metode speciale de căutare a unei persoane 

dispărute 

Art.38 - (1) Metodele speciale de căutare a 

unei persoane dispărute sunt: 

a) localizarea mijloacelor de comunicații 

electronice; 

b) obținerea datelor de trafic și localizare 

prelucrate de către furnizorii de rețele publice 

de comunicații electronice ori furnizorii de 

servicii de comunicații electronice destinate 

publicului; 

c) obținerea datelor privind tranzacțiile 

financiare ale unei persoane; 

d) accesul la un sistem informatic; 

e) interceptarea comunicațiilor ori a oricărui 

tip de comunicare la distanță; 

f) reținerea, predarea sau percheziționarea 

trimiterilor poștale; 

g) obținerea datelor privind situația medicală 

a unei persoane; 

h) percheziția locuinței sau sediului unor 

persoane. 

(2) Prin localizarea mijloacelor de 

1. Rețeaua de ONG-uri 

Metodele speciale menționate în proiectul 

prezentului act normativ, la art. 38, constituie 

o ingerință în viața privată a persoanelor 

supuse acestor măsuri deoarece includ metode 

de supraveghere și cercetare  reglementate de 

către CPP (art. 138-147), fapt pentru care 

considerăm că se impune obținerea autorizării 

din partea judecătorului de drepturi și libertăți 

pentru utilizarea acestor metode speciale de 

către procurorul de la parchetul de pe lângă 

tribunalul în a cărei circumscripție se află 

unitatea teritorială competentă care face 

cercetările de căutare a unei persoane 

dispărute, la solicitarea organelor de poliție 

(art. 40 alin. (2)). 

(...) 

Având în vedere cele menționate mai sus, se 

impune corelarea în acest sens a conținutului 

a art. 40, art. 41, art. 42 și art. 43 cu articolele 

138-147 CPP și includerea organelor de 

poliție judiciară în competența unităților de 

poliție competente în căutarea persoanelor 

dispărute. 

 

Nepreluată 

Referitor la observațiile și propunerile 

privind stabilirea competenței procurorului 

de supraveghere a activității organelor de 

poliție care desfășoară activități de căutare a 

persoanelor dispărute, menționăm faptul că 

proiectul de lege, în forma actuală, valorifică 

propunerile și observațiile formulate de 

Ministerul Justiției și de Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu 

privire la forma anterioară a proiectului, care 

cuprindea dispoziții în acest sens. 

Astfel, Ministerul Justiției aprecia 

propunerea anterioară a Ministerului 

Afacerilor Interne ca fiind „o schimbare 

radicală față de reglementarea actuală 

națională (și substanțial diferită inclusiv față 

de rolurile parchetelor în sistemele de drept 

europene în general)” care ar produce 

„extinderea masivă a competențelor 

parchetelor pe domenii nepenale (de ordinul 

multor mii se sesizări) … de natură a afecta 

substanțial capacitatea acestora de îndeplinire 

a competențelor lor principale”. De 

asemenea, se menționa în punctul de vedere 
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comunicații electronice se înțelege 

determinarea locului unde se află telefonul, 

sistemul informatic ori orice alt dispozitiv 

electronic utilizat de persoana dispărută sau 

de persoanele în compania cărora s-ar putea 

afla persoana dispărută, prin utilizarea 

mijloacelor tehnice de interceptare a 

comunicațiilor ori a oricărui tip de 

comunicare la distanță, care nu permit 

accesarea conținutului comunicărilor. 

(3) Datele de trafic și localizare prelucrate de 

către furnizorii de rețele publice de 

comunicații electronice ori furnizorii de 

servicii de comunicații electronice destinate 

publicului sunt cele definite la art. 2 alin. (1) 

lit. b) și c) din Legea nr. 506/2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

protecția vieții private în sectorul 

comunicațiilor electronice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(4) Prin obținerea datelor privind tranzacțiile 

financiare ale unei persoane se înțelege 

operațiunile prin care se asigură cunoașterea 

conținutului tranzacțiilor financiare și a altor 

operațiuni efectuate sau care urmează a fi 

efectuate prin intermediul unei instituții de 

credit ori al altei entități financiare, precum și 

obținerea de la o instituție de credit sau de la 

altă entitate financiară de înscrisuri ori 

informații aflate în posesia acesteia 

referitoare la tranzacțiile sau operațiunile unei 

persoane. 

(5) Prin acces la un sistem informatic se 

înțelege pătrunderea într-un sistem informatic 

sau mijloc de stocare a datelor informatice fie 

direct, fie de la distanță, prin intermediul unor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al Ministerului Justiției că „rolul 

constituțional al Ministerului Public este unul 

general, de apărare a drepturilor și libertăților 

cetățenilor, fiind exercitat, în principal, prin 

tragerea la răspundere penală și, în secundar, 

prin participarea în alte proceduri decât cele 

penale”. 

În acest context, apreciind că implicarea 

procurorului în activitatea de căutare a 

persoanelor dispărute este subsumată unei 

decizii de oportunitate specifică domeniului 

justiției, proiectul de lege a fost refăcut pe 

baza unei concepții ce are ca elemente 

fundamentale distribuirea la nivelul Poliției 

Române, potrivit particularităților 

organizatorice, a diferitelor funcții de 

coordonare/supraveghere necesar a fi 

îndeplinite cu celeritate în cadrul 

procedurilor de căutare a persoanelor 

dispărute, precum și asigurarea garanțiilor 

privind protecția drepturilor persoanelor prin 

relaționarea directă dintre organele de poliție 

și judecătorul de drepturi și libertăți 

competent să autorizeze sau să confirme, sub 

aspectul legalității și proporționalității, 

utilizarea metodelor speciale de căutare a 

persoanelor dispărute. 

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește 

implicarea procurorului, nu am identificat 

necesitatea participării obligatorii a 

procurorului în procedura de autorizare de 

către judecător a utilizării metodelor speciale 

de căutare, pornind inclusiv de la premisa că 

garantul respectării drepturilor 

constituționale este, în toate cazurile, 

judecătorul care soluționează cererea. 
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programe specializate ori prin intermediul 

unei rețele, în scopul de a identifica date și 

informații care să contribuie la găsirea 

persoanei dispărute. 

(6) Prin interceptarea comunicațiilor ori a 

oricărui tip de comunicare la distanță se 

înțelege interceptarea, accesul, monitorizarea, 

colectarea sau înregistrarea comunicărilor 

efectuate prin telefon, sistem informatic ori 

prin orice alt mijloc de comunicare. 

(7) Prin percheziționarea trimiterilor poștale 

se înțelege verificarea, prin mijloace fizice 

sau tehnice, a conținutului scrisorilor, 

obiectelor sau al altor trimiteri poștale. 

(8) Prin date privind situația medicală se 

înțelege datele privind sănătatea fizică sau 

mentală a unei persoane fizice, inclusiv datele 

privind acordarea de servicii de asistență 

medicală care dezvăluie informații privind 

starea de sănătate a unei persoane, aflate în 

posesia autorităților, instituțiilor publice sau 

furnizorilor care acordă servicii în cadrul 

sistemului de sănătate. 

(9) Prin percheziția locuinței sau sediului 

unor persoane se înțelege cercetarea fizică 

sau prin mijloace tehnice a unui spațiu 

delimitat în orice fel, care este folosit ca 

locuință de o persoană fizică sau ca sediu de 

o persoană juridică, precum și a obiectelor 

care se găsesc în acel spațiu, în scopul 

obținerii de date și informații necesare găsirii 

unei persoane dispărute. 

   

 

 

2. APADOR-CH 

La art. 38 alin. (1) din proiect se prevede, 

printre metodele speciale de căutare a unei 

persoane dispărute, și „percheziția locuinței 

sau sediului unei persoane”. 

(...) 

Cu toate acestea, metodele de investigare 

preluate din CPP trebuie adaptate la specificul 

procedurii  de căutare a persoanelor dispărute, 

respectiv la caracterul urgent pe care trebuie 

să-l aibă procedurile de căutare, viața celui 

dispărut depinzând în mod direct de urgență 

cu care se derulează aceste proceduri.  

Ca atare,  dacă în cazul unei anchete penale, 

efectuarea unei percheziții domiciliare ar 

putea fi justificată și dacă ar avea loc după o 

perioadă mai mare de timp față de momentul 

comiterii infracțiunii, în cazul procedurii de 

căutare a persoanei dispărute, o percheziție 

domiciliară poate fi eficientă numai dacă se 

desfășoară într-un interval de timp relativ 

scurt față de momentul dispariției persoanei. 

Se are în vedere că scopul procedurii 

administrative de căutare a persoanei 

dispărute este găsirea persoanei și nu 

cercetarea vreunei activități infracționale. (....) 

De aceea, având în vedere specificul 

procedurii de căutare a persoanei dispărute, 

caracterizată printr-o mare urgență, 

APADOR-CH consideră că solicitarea 

autorizării efectuării percheziției domiciliare/a 

sediului, în cadrul acestei proceduri 

administrative de căutare, nu ar trebui să se 

poată face oricând, ci doar într-un anumit 

 

 

Nepreluată 

Potrivit art. 20 din proiect, metodele 

specifice, printre care se numără și metodele 

speciale de căutare, se utilizează în raport de 

circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, 

evaluate de către unitățile teritoriale 

competente în baza datelor și informațiilor 

deținute/obținute, neputându-se institui un 

termen în care trebuie să se solicite obținerea 

autorizării percheziției locuinței sau sediului 

unor persoane. În fapt, pot fi obținute 

informații, cu privire la faptul că o persoană 

dispărută se află într-un imobil, după 

expirarea termenului propus, aspect care ar 

justifica această metodă specială, ea 

nemaiputând fi însă solicitată ca urmare 

expirării termenului. 
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interval de timp de la data primirii sesizării 

privind dispariția  unei persoane, de exemplu, 

în cel mult 60 de zile (2 luni) de la data 

sesizării privind dispariția unei persoane.  

În acest context, este de menționat că, așa 

cum am precizat mai sus, la pct. 4 din 

prezentele recomandări, pentru căutarea 

persoanei se pot efectua, pe lângă percheziție, 

și verificări în imobil și/sau în locuință sau în 

alte spații.  

Percheziția domiciliară este un act prin care se 

lezează grav și substanțial dreptul la viață 

privată și inviolabilitatea domiciliului. De 

aceea, un act cu consecințe atât de grave 

pentru drepturile și libertățile unei persoane 

trebuie folost cu mare precauție, doar în 

situații care pot justifica în mod 

temeinicacestă intruziune gravă în viața 

privată și nu trebuie să se transforme într-un 

act curent, folosit cu foarte mare frecvență.  

În raport de aceste motive, APADOR-CH 

recomandă ca la art. 40, după alin. (2) să se 

introducă un nou alineat, 2/1, cu următorul 

conținut. 

„Cererea pentru obținerea autorizării 

percheziției locuinței sau sediului unor 

persoane se formulează în termen de 60 de 

zile de la data sesizării privind dispariția 

persoanei.”  
 

25. 

Art.39 - (1) Metodele speciale de căutare a 

unei persoane dispărute se utilizează în baza 

autorizației emise de judecătorul de drepturi 

și libertăți din cadrul tribunalului în a cărei 

circumscripție se află unitatea teritorială 

competentă, în condițiile prevăzute la art. 40. 

Rețeua de ONG-uri 

Metodele speciale de căutare includ o serie de 

tehnici de supraveghere sau cercetare care, 

potrivit CPP și jurispridenței Curții 

Constituționale, nu pot fi realizate anterior 

începerii urmăririi penale, întrucât sunt 

Nepreluată 

Așa cum arătam și anterior, în cuprinsul 

art.39 din proiect se propune stabilirea 

competenței judecătorului de drepturi și 

libertăți în considerarea experienței și 

pregătirii profesionale de care dispune 
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(2) Pentru obținerea în regim de urgență a 

unor date și informații privind localizarea 

electronică a persoanei dispărute, prin 

excepție de la alin. (1), metodele speciale de 

căutare a unei persoane dispărute prevăzute la 

art.38 alin. (1) lit. a) - c) se utilizează fără 

autorizație, în condițiile prevăzute la art. 41. 

folosite numai în cazul de suspiciuni 

rezonabile cu privire la pregătirea sau 

săvârșirea unei infracțiuni (dispozițiile art. 

139 alin. (1) lit. a) și art. 140 alin. (2) CPP). 

Această lege specială ar trebui corelată cu 

normele din CPP care reprezintă dreptul 

comun în această materie.  

În cazul în care dispariția unei persoane 

prezintă elemente de pregătire sau săvârșire a 

unei infracțiuni, iar între timp s-au folosit 

metodele speciale de căutare așa cum sunt 

prevăzute de această inițiativă legislativă, 

probele obținute pe parcursul aplicării lor 

acestora nu pot fi folosite în procesul penal 

pentru că sunt lovite de nulitate absolută 

potrivit art. 102 alin. (3) CPP. 

Pentru aceste motive, organele care pot 

participa la realizarea acestora sunt numai 

organele de urmărire penală enumerate la 

art. 55 alin. (1) CPP, respectiv procurorul, 

organele de cercetare penală ale poliției 

judiciare și organele de cercetare penală 

speciale și pot fi reglementate numai în 

concordanță cu prevederile CPP privind 

metodele speciale de supraveghere și 

cercetare penală (art. 138-147 CPP). Prin 

urmare, se impune corelarea normelor din 

această inițiativă legislativă cu cele din CPP. 

„(1) Metodele speciale de căutare a unei 

persoane dispărute se utilizează în baza 

autorizației emise de judecătorul de drepturi și 

libertăți în primă instanță sau de la instanța 

corespunzătoare în grad acesteia în a cărei 

cirumscripție se află sediul parchetului din 

care face parte procurorul care a formulat 

cererea,  în condițiile prevăzute la art. 40. 

această categorie de magistrați. Arătăm că 

Consiliul Superior al Magistraturii a exprimat 

un punct de vedere pozitiv cu privire la 

această propunere. 

Nu în ultimul rând, desemnarea judecătorului 

de drepturi și libertăți este justificată pe de o 

parte de necesitatea asigurării celerității în 

autorizarea utilizării metodelor speciale de 

căutare a unei persoane dispărute, aspect care 

nu poate fi asigurat în cazul procedurilor de 

contencios administrativ, iar pe de altă parte 

de posibilitatea preluării dosarului dispariției 

de către organele de urmărire penală sesizate 

cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, în 

vederea continuării activităților de căutare a 

persoanei dispărute în cadrul procedurilor 

penale. 
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A se vedea comentariul de la alin. (1). Pentru 

respectarea principiul constituționalității și 

legalității (clarificări în decizia CC 51/2016) 

metodele speciale de căutare care includ 

metode speciale de supraveghere și cercetare 

trebuie aplicate în conformitate cu prevederile 

CPP care stabilește neechivoc că doar 

procurorul are obligația de a cere 

judecătorului de drepturi și libertăți 

autorizarea acestor măsuri. 

„(2) Pentru obținerea în regim de urgență a 

unor date și informații privind localizarea 

electronică a persoanei dispărute, prin 

excepție de la alin. (1), metodele speciale de 

căutare a unei persoane dispărute prevăzute la 

art.38 alin. (1) lit. a) - c) se utilizează numai 

cu autorizația procurorului. Procurorul 

are obligația de a sesiza, în termen de cel 

mult 24 de ore de la expirarea măsurii, 

judecătorul de drepturi și libertăți de la 

instanța căreia i-ar reveni competența să 

judececauza în primă instanță sau de la 

instanța corespunzătoare în grad acesteia 

în a cărei circumscripție se află sediul 

parchetului din care face parte procurorul 

care a emis ordonanța, în vederea 

confirmării măsurii, înaintând totodată un 

proces-verbal de redare rezumativă a 

activităților de supraveghere tehnică 

efectuate și dosarul cauzei.    

Nepreluată 

Așa cum reiese din expunerea de motive și 

proiectul de lege, prin acest demers se 

dorește constituirea unui mecanism 

administrativ care să asigure o coordonare 

mai bună a acțiunilor instituțiilor publice în 

domeniul căutării persoanelor dispărute și 

care să se aplice distinct față de prevederile 

Codului de procedură penală. Astfel, prin 

proiect sunt instituite proceduri 

administrative referitoare la modalitățile de 

sesizare, conținutul sesizării, modul de 

preluare al sesizării, dar și metodele specifice 

activității de căutare sau metodele speciale de 

căutare, distinct față de cele prevăzute în 

domeniul procesual penal, context în care nu 

se justifică efectuarea de trimiteri la 

prevederile Codului de procedură penală. 

 

În ceea ce privește implicarea procurorului, 

astfel cum am arătat și anterior, nu am 

identificat necesitatea participării obligatorii 

a procurorului în procedura de autorizare de 

către judecător a utilizării metodelor speciale 

de căutare, pornind de la premisa că garantul 

respectării drepturilor constituționale este, în 

toate cazurile, judecătorul care soluționează 

cererea.  

 

26. 

Procedura autorizării utilizării metodelor 

speciale de căutare a unei persoane 

dispărute 

Art.40 - (1) Autorizarea utilizării metodelor 

speciale de căutare a unei persoane dispărute 

se dispune atunci când sunt îndeplinite 

1. Rețeua de ONG-uri 

2.1. A se vedea comentariul de la art. 39 alin. 

(1). Pentru respectarea principiul 

constituționalității și legalității (în 

conformitate cu DECIZIA CC 51/2016) 

metodele speciale de căutare care includ 

Nepreluată 

 Referitor la observațiile și propunerile 

privind stabilirea competenței procurorului 

de supraveghere a activității organelor de 

poliție care desfășoară activități de căutare a 

persoanelor dispărute, menționăm faptul că 
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cumulativ următoarele condiții: 

a) datele și informațiile necesare găsirii 

persoanei dispărute nu ar putea fi obținute în 

alt mod sau obținerea în alt mod ar pune în 

pericol sănătatea, integritatea corporală sau 

viața persoanei dispărute; 

b) măsura este necesară și proporțională, date 

fiind particularitățile cauzei, importanța 

datelor și informațiilor care urmează a fi 

obținute sau pericolul în care se poate afla 

persoana dispărută. 

(2) Cererea pentru obținerea autorizării 

prevăzute la alin. (1) se formulează de către 

unitatea teritorială competentă și cuprinde: 

a) indicarea metodelor speciale de căutare a 

unei persoane dispărute care se solicită a fi 

autorizate; 

b) numele, prenumele și alte date de 

identificare a persoanei dispărute; 

c) argumentarea faptului că datele și 

informațiile necesare găsirii persoanei 

dispărute nu ar putea fi obținute în alt mod 

sau obținerea în alt mod ar pune în pericol 

sănătatea, integritatea corporală sau viața 

persoanei dispărute. 

(3) Cererea se soluționează în termen de 

maximum 24 de ore de la înregistrarea 

acesteia la tribunalul în a cărei circumscripție 

se află unitatea teritorială competentă, în 

camera de consiliu, fără citarea vreunei 

persoane. 

(...) 

 (9) Autorizarea utilizării metodelor speciale 

de căutare a unei persoane dispărute 

prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) și d) – f) se 

dispune pentru o durată de cel mult 30 de 

metode speciale de supraveghere și cercetare 

tehnică trebuie aplicate în conformitate cu 

prevederile CPP care stabilesc neechivoc că 

doar procurorul are obligația de a cere 

judecătorului de drepturi și libertăți 

autorizarea acestor măsuri și nu poliția. 

„(2) Cererea pentru obținerea autorizării 

prevăzute la alin. (1) se formulează de către 

procuror, la cererea șefului unității 

teritoriale competente și cuprinde: (...)” 

2.2. Pentru a asigura celeritatea soluționării 

cererii necesare în cazul dispariției unei 

persoane este necesară soluționarea acesteia 

în aceiași zi, așa cum prevede art. 140 alin. (3) 

CPP.  

A se vedea comentariul de la alin. (1). Pentru 

respectarea principiul constituționalității și 

legalității (în baza Deciziei CC 51/2016) 

metodele speciale de căutare care includ 

metode speciale de supraveghere și cercetare 

tenhică trebuie aplicate în conformitate cu 

prevederile CPP care stabilesc neechivoc că 

doar procurorul are obligația de a cere 

judecătorului de drepturi și libertăți 

autorizarea acestor măsuri și nu poliția. Ca 

urmare participarea procurorului este 

obligatorie.  

„(3) Cererea se soluționează în aceiași zi, în 

camera de consiliu, fără citarea vreunei părți. 

Participarea procurorului este obligatorie.” 

 

 

 

 

 

 

proiectul de lege, în forma actuală, valorifică 

propunerile și observațiile formulate de 

Ministerul Justiției și de Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu 

privire la forma anterioară a proiectului, care 

cuprindea dispoziții în acest sens. 

Astfel, Ministerul Justiției aprecia 

propunerea anterioară a Ministerului 

Afacerilor Interne ca fiind „o schimbare 

radicală față de reglementarea actuală 

națională (și substanțial diferită inclusiv față 

de rolurile parchetelor în sistemele de drept 

europene în general)” care ar produce 

„extinderea masivă a competențelor 

parchetelor pe domenii nepenale (de ordinul 

multor mii se sesizări) … de natură a afecta 

substanțial capacitatea acestora de îndeplinire 

a competențelor lor principale”. De 

asemenea, se menționa în punctul de vedere 

al Ministerului Justiției că „rolul 

constituțional al Ministerului Public este unul 

general, de apărare a drepturilor și libertăților 

cetățenilor, fiind exercitat, în principal, prin 

tragerea la răspundere penală și, în secundar, 

prin participarea în alte proceduri decât cele 

penale”. 

În acest context, apreciind că implicarea 

procurorului în activitatea de căutare a 

persoanelor dispărute este subsumată unei 

decizii de oportunitate specifică domeniului 

justiției, proiectul de lege a fost refăcut pe 

baza unei concepții ce are ca elemente 

fundamentale distribuirea la nivelul Poliției 

Române, potrivit particularităților 

organizatorice, a diferitelor funcții de 

coordonare/supraveghere necesar a fi 
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zile, care poate fi prelungită succesiv cu cel 

mult 30 de zile, cu aplicarea procedurii 

prevăzute de prezentul articol, fără ca prin 

aceste prelungiri să fie depășită o durată 

totală maximă de 180 de zile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. APADOR-CH 

La art. 40 alin. (9) din proiect se prevede că 

judecătorul poate autoriza pe termen de cel 

mult 30 de zile folosirea unor metode speciale 

de căutare a persoanei dispărute. Autorizarea 

se poate prelungi succesiv cu 30 de zile, fără 

ca durata totală să poată depăși 180 zile (6 

luni). 

(...)  

Este de observat că „mijloacele speciale de 

căutare” prevăzute în proiect sunt unele și 

aceleași cu „metodele speciale de 

supraveghere sau cercetare” prevăzute în 

Codul de procedură penală (art. 138 și 

îndeplinite cu celeritate în cadrul 

procedurilor de căutare a persoanelor 

dispărute, precum și asigurarea garanțiilor 

privind protecția drepturilor persoanelor prin 

relaționarea directă dintre organele de poliție 

și judecătorul de drepturi și libertăți 

competent să autorizeze sau să confirme, sub 

aspectul legalității și proporționalității, 

utilizarea metodelor speciale de căutare a 

persoanelor dispărute. 

Așadar, considerăm că prevederile art. 40 

și 72 din proiect sunt cuprinzătoare. 

Astfel cum reiese din expunerea de motive și 

proiectul de lege, prin acest demers se 

dorește constituirea unui mecanism 

administrativ care să asigure o coordonare 

mai bună a acțiunilor instituțiilor publice în 

domeniul căutării persoanelor dispărute și 

care să se aplice distinct față de prevederile 

Codului de procedură penală. 

 

 

Nepreluată 

Potrivit art. 20 din proiect, metodele 

specifice, printre care se numără și metodele 

speciale de căutare, se utilizează în raport de 

circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, 

evaluate de către unitățile teritoriale 

competente în baza datelor și informațiilor 

deținute/obținute. 

Forma propusă prin proiect creează 

instrumentele legale pentru a derula activități 

de supraveghere tehnică în vederea depistării 

unei persoane dispărute în limitele de timp 

generale ce se regăsesc în legislație. 

O limitare la 60 de zile ar putea împiedica 
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următoarele din CPP). 

(....) 

Cu toate aceste, chiar dacă sunt preluate 

metode de investigare din CPP, durata 

acestora nu trebuie să fie la fel de mare ca și 

în cauzele penale (6 luni), ci trebuie să țină 

seama de specificul procedurii administrative 

de căutare a unei persoane dispărute. Astfel, 

pentru ca procedura de căutare să fie eficientă, 

este necesar ca mijloacele  de investigare să 

fie folosite  în perioada imediat următoare 

sesizării cazului de dispariție. Șansele de 

găsire în viață a unei persoane dispărute 

scad direct proporțional cu numărul orelor  

trecute de la dispariție. Ca atare, într-un caz 

de căutare a persoanei dispărute, folosirea 

mijloacelor tehnice de supraveghere (de 

exemplu, interceptarea convorbirilor 

telefonice) ar avea eficiență în primele ore sau 

zile, în prima lună, eventual cu posibilitatea 

prelungirii cu încă o lună. Dar, stabilirea unei 

durate maxime totale de 6 luni a acestei 

supravegheri tehnice, într-o procedură 

administrativă caracterizată prin urgența 

măsurilor ce trebuiesc luate, este vădit 

exagerată.  

(...)  

Ca atare, APADOR-CH propune modificarea 

art. 40 alin. (9) prin înlocuirea termenului 

maxim de 180 zile cu cel de 60 de zile, după 

cum urmează: 

„Autorizarea utilizării metodelor speciale de 

căutare a unei persoane dispărute prevăzute 

la art. 38 alin. (1) lit. a) și d) – f) se dispune 

pentru o durată de cel mult 30 de zile, care 

poate fi prelungită o singură dată cu cel mult 

derularea acestor măsuri după expirarea 

termenului propus de APADOR–CH, în 

condițiile apariției unor noi date de interes 

operativ. 

Trebuie avut în vedere faptul că utilizarea 

acestor mijloace constituie o excepție, iar nu 

o regulă în activitatea investigativă pentru 

astfel de cauze. 

Ca atare, nu se poate vorbi de o măsură 

excesivă. 
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30 de zile, cu aplicarea procedurii prevăzute 

de prezentul articol, fără ca prin aceste 

prelungiri să fie depășită o durată totală 

maximă de 60 de zile.” 

27. 

Procedura autorizării utilizării metodelor 

speciale de căutare a unei persoane 

dispărute 

(...) 

Art.41 – (...) 

(2) Metodele speciale de căutare a unei 

persoane dispărute prevăzute la art.38 alin.(1) 

lit.a)-c) pot fi utilizate în condițiile alin. (1) 

cu următoarele limitări: 

a) localizarea prin mijloace tehnice privește 

exclusiv mijloacele de comunicații 

electronice utilizate de persoana dispărută și 

are o durată care nu poate depăși 48 de ore de 

la momentul sesizării dispariției persoanei 

respective; 

b) obținerea datelor de trafic și localizare 

prelucrate de către furnizorii de rețele publice 

de comunicații electronice ori furnizorii de 

servicii de comunicații electronice destinate 

publicului privește exclusiv mijloacele de 

comunicații electronice utilizate de persoana 

dispărută și o perioadă care nu poate depăși a 

10-a zi anterioară momentului sesizării 

dispariției persoanei respective; 

c) obținerea datelor privind tranzacțiile 

financiare ale unei persoane privește exclusiv 

momentul și locul unde a fost realizată de 

către persoana dispărută sau în numele 

acesteia o tranzacție financiară sau o altă 

operațiune efectuată prin intermediul unei 

instituții de credit ori a unei entități financiare 

și o perioadă care nu poate depăși a 10-a zi 

Asociația ARCA LEX 

 

Credem că termenul de 10 zile este insuficient 

pentru realizarea unei evaluări adecvate a 

contactelor persoanelor dispărute. Propunem 

ca acest termen să fie de 30 de zile.  

 

Nepreluată 

 

Art. 41 instituie posibilitatea utilizării unora 

dintre metodele speciale de căutare a unei 

persoane dispărute (respectiv doar cele 

prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a)-c)) fără 

autorizația prevăzută la art. 40, dacă datele și 

informațiile deținute de unitatea teritorială 

competentă arată că persoana dispărută se 

află în anumite situații identificate în mod 

expres în cuprinsul alin. (1). Așadar, aceste 

prevederi se constituie într-o excepție de la 

regula generală privind procedura autorizării 

utilizării metodelor speciale de căutare a unei 

persoane dispărute (art. 40), fiind justificat ca 

în acest caz acestea să poată fi supuse unor 

limitări respectiv confirmării judecătorului de 

drepturi și libertăți. Pentru utilizarea metodei 

în discuție pentru o perioadă mai mare de 

timp, este necesară parcurgerea procedurii 

prevăzute la art. 40. 
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anterioară momentului sesizării dispariției 

persoanei respective. 

28. 

 

Confirmarea judecătorului de drepturi și 

libertăți  
Art.42 - (1) Unitatea teritorială competentă 

are obligația de a solicita judecătorului 

prevăzut la art. 39 alin. (1) confirmarea 

utilizării, în condițiile prevăzute la art. 41, a 

metodelor speciale de căutare a unei persoane 

dispărute.  

(2) Solicitarea se transmite imediat după 

emiterea dispoziției prevăzute la art. 41 alin. 

(4). Unitatea teritorială competentă pune la 

dispoziția judecătorului dosarul dispariției.  

(3) Judecătorul se pronunță în camera de 

consiliu, fără citarea vreunei persoane. 

Hotărârea acestuia poate fi atacată potrivit 

art.72.  

(4) Judecătorul analizează sub aspectul 

legalității și proporționalității măsura dispusă 

de șeful unității de poliție și, în termen de 24 

de ore de la înregistrarea solicitării la 

tribunalul în a cărei circumscripție se află 

unitatea teritorială competentă, confirmă sau 

infirmă utilizarea metodelor speciale de 

căutare a unei persoane dispărute.  

(5) Unitatea teritorială competentă are 

obligația de a distruge, de îndată, materialele 

obținute prin metodele speciale de căutare a 

persoanei dispărute a căror utilizare a fost 

infirmată. 

Rețeua de ONG-uri 

Metodele speciale de căutare includ o serie de 

tehnici de supraveghere sau cercetare tehnică 

care potrivit CPP și jurispridenței Curții 

Constituționale nu pot fi realizate anterior 

începerii urmăririi penale, întrucât sunt 

folosite numai în cazul de suspiciuni 

rezonabile cu privire la pregătirea sau 

săvârșirea unei infracțiuni (dispozițiile art. 

139 alin. (1) lit. a) și art. 140 alin. (2) CPP). 

Prin urmare, se impune corelarea acestor 

norme cu cele din CPP. 

În cazul în care dispariția unei persoane 

prezintă elemente de pregătire sau săvârșire a 

unei infracțiuni, iar între timp s-au folosit 

metodele speciale de căutare așa cum sunt 

prevăzute de această ordonanță, probele 

obținute pe parcursul aplicării lor acestora nu 

pot fi folosite în procesul penal pentru că sunt 

lovite de nulitate absolută potrivit art. 102 

alin. (3) CPP. 

Pentru aceste motive, organele care pot 

participa la realizarea acestora sunt numai 

organele de urmărire penală enumerate la art. 

55 alin. (1) CPP, respectiv procurorul, 

organele de cercetare penală ale poliției 

judiciare și organele de cercetare penală 

speciale și pot fi reglementate numai în 

concordanță cu prevederile CPP privind 

metodele speciale de supraveghere și 

cercetare penală (art. 138-147 CPP). 

„(1) La cererea șefului unității teritoriale 

competente, procurorul are obligația de a 

solicita judecătorului prevăzut la art. 39 alin. 

Nepreluată 

Astfel cum reiese din expunerea de motive și 

proiectul de lege, prin acest demers se 

dorește constituirea unui mecanism 

administrativ care să asigure o coordonare 

mai bună a acțiunilor instituțiilor publice în 

domeniul căutării persoanelor dispărute și 

care să se aplice distinct față de prevederile 

Codului de procedură penală. 

Referitor la observațiile și propunerile 

privind stabilirea competenței procurorului 

de supraveghere a activității organelor de 

poliție care desfășoară activități de căutare a 

persoanelor dispărute, menționăm faptul că 

proiectul de lege, în forma actuală, valorifică 

propunerile și observațiile formulate de 

Ministerul Justiției și de Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu 

privire la forma anterioară a proiectului, care 

cuprindea dispoziții în acest sens. 

Astfel, Ministerul Justiției aprecia 

propunerea anterioară a Ministerului 

Afacerilor Interne ca fiind „o schimbare 

radicală față de reglementarea actuală 

națională (și substanțial diferită inclusiv față 

de rolurile parchetelor în sistemele de drept 

europene în general)” care ar produce 

„extinderea masivă a competențelor 

parchetelor pe domenii nepenale (de ordinul 

multor mii se sesizări) … de natură a afecta 

substanțial capacitatea acestora de îndeplinire 

a competențelor lor principale”. De 

asemenea, se menționa în punctul de vedere 

al Ministerului Justiției că „rolul 
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(1) confirmarea utilizării, în condițiile 

prevăzute la art. 41, a metodelor speciale de 

căutare a unei persoane dispărute.” 

 

Pentru respectarea principiul 

constituționalității și legalității (în 

conformitate cu decizia CC 51/2016) 

metodele speciale de căutare care includ 

metode speciale de supraveghere și cercetare 

tehnică trebuie corelate cu prevederile CPP 

care stabilesc neechivoc că doar procurorul 

are obligația de a cere judecătorului de 

drepturi și libertăți autorizarea acestor măsuri 

și nu poliția. 

 

„(2) Solicitarea se transmite imediat 

procurorului după emiterea dispoziției 

prevăzute la art. 41 alin. (4). Procurorul pune 

la dispoziția judecătorului dosarul dispariției.” 

constituțional al Ministerului Public este unul 

general, de apărare a drepturilor și libertăților 

cetățenilor, fiind exercitat, în principal, prin 

tragerea la răspundere penală și, în secundar, 

prin participarea în alte proceduri decât cele 

penale”. 

În acest context, apreciind că implicarea 

procurorului în activitatea de căutare a 

persoanelor dispărute este subsumată unei 

decizii de oportunitate specifică domeniului 

justiției, proiectul de lege a fost refăcut pe 

baza unei concepții ce are ca elemente 

fundamentale distribuirea la nivelul Poliției 

Române, potrivit particularităților 

organizatorice, a diferitelor funcții de 

coordonare/supraveghere necesar a fi 

îndeplinite cu celeritate în cadrul 

procedurilor de căutare a persoanelor 

dispărute, precum și asigurarea garanțiilor 

privind protecția drepturilor persoanelor prin 

relaționarea directă dintre organele de poliție 

și judecătorul de drepturi și libertăți 

competent să autorizeze sau să confirme, sub 

aspectul legalității și proporționalității, 

utilizarea metodelor speciale de căutare a 

persoanelor dispărute. 

 

29. 

Dispoziții comune privind punerea în 

executare a metodelor speciale de căutare 

a unei persoane dispărute  

Art.43 - (…)  

(6) Punerea în executare a metodelor speciale 

de căutare a unei persoane dispărute încetează 

înaintea împlinirii termenului prevăzut de 

autorizația prevăzută la art.40 sau de 

dispoziția prevăzută la art.41, atunci când 

Rețeua de ONG-uri 

A se vedea comentariile de mai sus 

(6) Punerea în executare a metodelor speciale 

de căutare a unei persoane dispărute încetează 

înaintea împlinirii termenului prevăzut de 

autorizația prevăzută la art.40 sau de 

dispoziția prevăzută la art.41, atunci când 

persoana dispărută a fost găsită. Procurorul 

are obligația de a informa, de îndată, despre 

Nepreluată 

Textul în forma propusă se circumscrie 

mecanismului administrativ instituit prin 

proiect care, așa cum am menționat, se va 

aplica distinct de prevederile Codului de 

procedură penală, context în care implicarea 

procurorului nu poate fi avută în vedere, 

forma actuală, valorificând propunerile și 

observațiile formulate de Ministerul Justiției 
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persoana dispărută a fost găsită. Unitatea 

teritorială competentă are obligația de a 

informa, de îndată, despre aceasta judecătorul 

care a emis autorizația sau, după caz, șeful 

unității de poliție care a emis dispoziția. 

 

aceasta judecătorul care a emis autorizația 

sau, după caz, șeful unității de poliție care a 

emis dispoziția. 

și de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție. 

 

 

30. 

Punerea în executare a autorizației privind 

percheziția 

Art.44 - (1) Percheziția locuinței sau sediului 

unor persoane nu poate fi începută înainte de 

ora 6,00 sau după ora 20,00, cu excepția 

situației când urmează să se efectueze într-un 

local deschis publicului la acea oră.  

  

Rețeua de ONG-uri 

Considerăm important să fie extinsă 

percheziția între orele 20:00 și 06:00 atunci 

când viața, sănătatea sau integritatea corporală 

sa persoanei dispărute se află în pericol așa 

cum menționează CPP, pentru a se evita 

situații precum cea de la Caracal. „(1) 

Percheziția locuinței sau sediului unor 

persoane nu poate fi începută înainte de ora 

6,00 sau după ora 20,00, cu excepția situației 

când urmează să se efectueze într-un local 

deschis publicului la acea oră sau când viața, 

sănătatea sau integritatea corporală a 

persoanei dispărute se află în pericol.  

Nepreluată 

În considerarea prevederilor art. 27 alin. (4) 

din Constituția României, republicată. 

 

 

31. 

Proceduri în cazul sesizării unor fapte 

penale 

Sesizarea organelor de urmărire penală 

Art.55 - (1) În cazul în care, cu ocazia 

sesizării privind dispariția unei persoane sau 

pe parcursul activităților de căutare a unei 

persoane dispărute rezultă suspiciunea 

rezonabilă cu privire la săvârșirea unei 

infracțiuni, se procedează la întocmirea 

documentelor prevăzute la art.61 din Codul 

de procedură penală, unitatea de poliție 

atașând la acestea copii de pe documentul 

prin care a fost consemnată sesizarea 

dispariției persoanei respective potrivit art. 10 

alin. (3) și art. 12. 

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), unitatea 

Rețeua de ONG-uri 

 

Considerăm că datele și informațiile colectate 

în cadrul cercetării administrative pot fi utile 

organului de urmărire penală în vederea 

începerii urmăririi penale și fundamentării 

rechizitoriului. 

„(1) În cazul în care, cu ocazia sesizării 

privind dispariția unei persoane sau pe 

parcursul activităților de căutare a unei 

persoane dispărute rezultă suspiciunea 

rezonabilă cu privire la săvârșirea unei 

infracțiuni, se procedează la întocmirea 

documentelor prevăzute la art.61 din Codul de 

procedură penală, unitatea de poliție atașând 

la acestea copii ale dosarului dispariției 

Nepreluată 

 

Această propunere este acoperită de 

prevederile art. 56 din proiect, care fac 

vorbire despre preluarea dosarului dispariției 

de către organele de urmărire penală. Arătăm 

că proiectul stabilește dreptul, iar nu 

obligația, organelor de urmărire penală de a 

prelua dosarul dispariției – art.56 alin.(1) din 

proiect, aspect ce presupune luarea unei 

decizii în acest sens în funcție de 

particularitățile cauzei penale. 

Așadar, considerăm textul cuprinzător, până 

la constituirea unui eventual dosar penal 

dosarul dispariției trebuie să rămână la 

unitatea teritorială competentă, procurorul 
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teritorială competentă are obligația de a 

demara sau, după caz, de a continua 

activitățile de căutare a persoanei dispărute în 

condițiile prezentei ordonanțe de urgență, 

până la preluarea dosarului dispariției de către 

organele de urmărire penală. 

 

  

constituit potrivit art. 14 

 

 

 

 

 

 

putând consulta dosarul dispariției în 

condițiile art. 19 din proiect. 

 

 

 

 

 

32. 

Dosarul persoanei expusă riscului de 

dispariție 

Art. 67 - (1) În scopul găsirii cu celeritate a 

unor persoane dispărute, se constituie dosare 

ale persoanelor expuse riscului de dispariție, 

în cuprinsul cărora sunt stocate date și 

informații necesare pentru realizarea 

activității de căutare. 

(2) În înțelesul prezentului articol, sunt 

considerate persoane expuse riscului de 

dispariție: 

a) copii care beneficiază de protecția specială 

prevăzută de Legea nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

b) persoanele internate medical, potrivit Legii 

sănătății mintale și a protecției persoanelor cu 

tulburări psihice nr. 487/2002, republicată. 

(3) Dosarul persoanei expusă riscului de 

dispariție se constituie și se păstrează, în 

condiții de securitate și confidențialitate, de 

către: 

a) serviciile publice de asistență socială care 

au în evidență copii prevăzuți la alin. (2) lit. 

a); 

b) instituția care deține dosarul pacientului, în 

cazul persoanelor prevăzute la alin. (2) lit. b). 

1. Asociația ARCA LEX 

Credem că prevederea de la art. 67 alin.(2) lit. 

a) este de natură să încalce unele drepturi și 

libertăți fundamentale. În actuala formă, 

articolul include practic toți copii aflați în 

sistemul instituțional de protecție în categoria 

celor asupra cărora se prezumă existența unui 

risc de dispariție, ceea ce este ilogic.  

Considerăm că prevederea ar trebui restrânsă 

doar la cei care prezintă cu adevărat riscuri de 

dispariție, risc stabilit pe baza activităților de 

studiu și cunoaștere desfășurate de personalul 

specializat din sistemul de protecție a 

copilului.  

 

 

2. MG 

„Cred că este necesar să existe o a treia 

categorie de astfel de persoane și anume 

minorii care au înregistrat dispariții repetate. 

După a doua sau a treia dispariție (de fapt, 

părăsiri voluntare ale domiciliului sau 

centrului de ocrotire a minorilor ), putem 

admite că astfel de minori au dezvoltat 

comportamente de fugă, dezadaptative, tipare 

comportamentale, iar găsirea lor ar fi puternic 

accelerate de existența dosarului de risc de 

dispariție, completat cu toate indiciile 

Nepreluată 

Considerăm că textul în forma propusă se 

circumscrie și dă expresie principiului 

interesului superior al copilului, prin 

instituirea unui mecanism de ocrotire a 

minorului aflat în dificultate, cum este cazul 

copiilor care beneficiază de protecția specială 

prevăzută de Legea nr. 272/2004. 

De altfel, textul vine și instituie garanții 

suplimentare în ceea ce privește dosarul 

persoanei expuse riscului de dispariție, 

precum și măsurile de confidențialitate și 

securitate a datelor și informațiilor din 

cuprinsul dosarului. 

 

 

Preluată 

Propunerea a fost valorificată, textele alin. 

(2), (3), (6) și (9) din proiect fiind completate 

în mod corespunzător. 
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(4) Dosarul persoanei expusă riscului de 

dispariție cuprinde: 

a) formularul standard de cunoaștere a 

persoanei; 

b) fișa impresiunilor decadactilare, exclusiv 

pentru persoanele care au împlinit vârsta de 

12 ani; acestea se păstrează în plic sigilat; 

c) fotografia recentă a persoanei; fotografia 

trebuie corelată cu schimbările fizionomice 

ale persoanei, fără ca vechimea acesteia să 

depășească un an; 

d) fotografii ale semnelor fizice particulare, 

obiective și inalterabile. 

necesare găsirii acestora, pentru a nu mai fi 

consummate inutil resurse pentru căutări 

îndelungate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

Contestațiile împotriva hotărârilor 

judecătorului de drepturi și libertăți 

Art.72 - (1) Împotriva hotărârilor pronunțate 

de judecătorul de drepturi și libertăți potrivit 

art.40 alin.(7), art.42 și art.71 alin.(6) 

persoana în cauză și inspectoratul de poliție 

județean, respectiv, Direcția Generală de 

Poliție a Municipiului București, pot formula 

contestație la tribunalul din care face parte 

judecătorul de drepturi și libertăți, în termen 

de 3 zile de la data comunicării hotărârii sau 

de la data luării la cunoștință despre aceasta. 

Contestația nu suspendă executarea hotărârii. 

(2) Contestația se judecă, în ședință publică, 

cu citarea persoanei care a formulat-o și a 

reprezentantului legal al inspectoratului de 

poliție județean sau al Direcției Generale de 

Poliție a Municipiului București. Persoanele 

citate pot depune memorii și concluzii scrise. 

(3) Instanța se pronunță prin sentinţă 

definitivă, în şedinţă publică. 

(4) Sentința se comunică persoanei în cauză 

și inspectoratului de poliție județean sau 

2. Rețeua de ONG-uri 

Termenul pentru contestație ar trebui să fie de 

48 de ore în conformitate cu art. 204 alin. (1) 

CPP. Pentru claritate legislativă se va 

menționa încheiere și nu hotărâre, iar titular al 

sesizării în locul polițistului ar trebui să fie 

procurorul. În vederea eliminării unei posibile 

disfuncționalități practice, ar trebui să se 

reglementeze mult mai clar care este 

completul ce poate soluționa contestația.  

„(1) Împotriva încheierilor pronunțate de 

judecătorul de drepturi și libertăți potrivit 

art.40 alin.(7), art.42 și art.71 alin.(6) 

persoana în cauză și procurorul pot formula 

contestație la tribunalul din care face parte 

judecătorul de drepturi și libertăți, în termen 

de 48 de ore de la data comunicării hotărârii 

sau de la data luării la cunoștință despre 

aceasta. Contestația nu suspendă executarea 

hotărârii.” 

 

Deoarece încheierea constatată vizează măsuri 

privind drepturile și libertățile persoanelor, 

Nepreluată 

Așa cum arătam, mecanismul instituit este 

unul administrativ, dosarul dispariției fiind 

independent de dosarul penal.  
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Direcției Generale de Poliție a Municipiului 

București. 

judecarea contestației trebuie să aibe loc în 

ședință nepublică. 

„(2) Contestația se judecă, în ședință publică, 

cu citarea persoanei care a formulat-o și a 

reprezentantului legal al inspectoratului de 

poliție județean sau al Direcției Generale de 

Poliție a Municipiului București. Persoanele 

citate pot depune memorii și concluzii scrise. 

 

Această prevedere (alin. 3) este în contradicție 

cu art. 424 alin. (2) CPP care stipulează că 

instanța pronunță sentință în soluționarea 

căilor de atac doar împotriva hotărârilor 

pronunțate de către autoritățile administrației 

publice cu activitate jurisdicțională sau de alte 

organe cu astfel de activitate, în cazurile 

prevăzute de legi.  

De asemenea, hotărârea nu este soluționată 

nici în primă instanță, pentru care instanța să 

pronunțe sentință (art. 424 alin. (1) CPP. 

În această situație, instanța se va pronunța 

prin încheiere conform art. 204 CPP. 

Deoarece hotărârea contestată vizează măsuri 

privind drepturile și libertățile persoanelor, 

judecarea contestației trebuie să aibă loc 

nepublic.   

„(3) Instanța se pronunță prin încheiere 

definitivă, în şedinţă publică.” 

 

Vezi motivarea de la alin. (3) 

„(4) Încheierea se comunică persoanei în 

cauză și inspectoratului de poliție județean sau 

Direcției Generale de Poliție a Municipiului 

București.” 
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34. 

 

 

Sesizarea nejustificată a dispariției unei 

persoane 

Art.73 - (1) Sesizarea unităților de poliție cu 

privire la dispariția unei persoane, cunoscând 

că această situație este nereală, constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de 

la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Producerea sau ticluirea de dovezi 

nereale, în scopul de a dovedi dispariția unei 

persoane sau pentru a determina utilizarea 

unor metode speciale de căutare a unei 

persoane dispărute, constituie infracțiune și se 

pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(3) Nu se pedepsește persoana care a săvârșit 

faptele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă 

declară, înainte de declanșarea procedurilor 

de căutare a persoanei dispărute, că sesizarea 

sau dovezile sunt nereale. 

 

Obstrucționarea procedurilor de căutare 

Art.74 - Fapta persoanei care, după ce a fost 

avertizată asupra consecințelor legale la care 

se expune: 

a) împiedică, fără drept, personalul 

autorităților competente să efectueze, în 

condițiile prezentei ordonanțe de urgență, un 

act de căutare a persoanei dispărute; 

b) refuză să pună la dispoziția polițiștilor care 

desfășoară activitatea de căutare a unei 

persoane dispărute, în tot sau în parte, datele, 

informațiile, înscrisurile sau bunurile 

deținute, care i-au fost solicitate în mod 

explicit, în condițiile prezentei ordonanțe de 

urgență; 

c) furnizează date și informații nereale ori nu 

spune tot ce știe în legătură cu faptele sau 

1. Rețeaua de ONG-uri 

Considerăm necesară responsabilizarea 

directă a reprezentanților legali ai unui minor 

de a anunța imediat dispariția persoanei aflate 

în grija sa. 

Propunere de completare unui nou alineat: 

„(4) Lipsa sesizării, de îndată, de către 

reprezentanții legali, a dispariției unei 

persoane se pedepsește cu închisoare de la 

6 luni la 3 ani.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MG 

„Nu este clar de ce există diferență de 

sancționare în fapta de a sesiza nejustificat o 

dispariție prevăzută la art.  73 alin. (1) ( 

închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă) și 

faptele prevăzute de art. 74 ( închisoare de la 

3 luni la un an sau amendă). În esență, ambele 

categorii de fapte produc același efect 

prejudiciabil: cheltuirea nejustificată a 

resurselor autorităților pentru căutarea unor 

persoane care fie nu au dispărut, fie puteau fi 

Nepreluată 

Cu privire la această propunere, apreciem că 

nu poate fi valorificată în cuprinsul 

proiectului, având în vedere prevederile art. 

493 din Codul civil potrivit cărora părinţii au 

dreptul şi îndatorirea de supraveghere a 

copilului minor, acestora revenindu-le 

implicit și dreptul de a efectua verificări cu 

privire situația copilului minor, înainte de 

sesizarea autorităților. Mai mult, Legea 

nr.272/2004, la art.23 alin.(3) stabilește în 

sarcina persoanei responsabilă de 

supravegherea, creşterea şi îngrijirea 

copilului, obligația de a anunţa la poliţie 

dispariţia acestuia de la domiciliu, în cel mult 

24 de ore de la constatarea dispariţiei, faptă 

sancționată potrivit prevederilor Legii 

nr.272/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepreluată 

Așa cum este menționat și în cuprinsul 

expunerii de motive, 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 
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împrejurările esențiale cu privire la care este 

întrebat în legătură cu o persoană dispărută 

constituie infracțiune și se pedepsește cu 

închisoare de la 3 luni la un an sau cu 

amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune 

mai gravă. 

găsite rapid dacă făptuitorul spunea adevărul 

și puteau fi uilizate pentru căutări eficiente și 

reale în cazul unor persoane aflate în situații 

de risc. Ambele categorii de fapte se bazează 

pe același tip de atitudine a făptuitorului, 

produc același gen de efecte negative, astfel 

încât cred că se impune egalizarea celor două 

sancțiuni pentru toate aceste categorii de fapte 

 

 

 

 

 

 

constituirea unor noi garanții menite a facilita 

procesul de salvare a vieții, sănătății și 

integrității corporale a persoanei dispărute, 

iar pericolul social abstract al acestor fapte 

justifică pedepsirea acestora prin instrumente 

de drept penal. 

 

 

35. 

Aplicarea ordonanței de urgență 

Art.79 - Cu excepția art. 5 alin. (2) și (3), art. 

6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 

53 lin. (2), art. 67 alin. (7), art. 75 și art. 78 

care se aplică de la data intrării în vigoare, 

prezenta ordonanță de urgență se aplică în 

termen de 4 luni de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Rețeaua de ONG-uri 

Crearea unor protocoale și proceduri 

aplicabile în cazul minorilor dispăruți, în 

special cei neînsoțiți. Directorii Centrelor de 

Recepție, Cazare și Proceduri pentru 

Solicitanții de Azil, respectiv ai Centrelor din 

cadrul Direcțiilor Generale de Asistență și 

Protecție a Copilului, au obligația raportării 

dispariției unui minor străin, indiferent de 

statutul acestuia, care se află cazat în Centru, 

respectiv, în responsabilitatea acestuia, către 

unitatea de poliție competentă potrivit 

prezentului act normativ.  

Datele despre dispariția minorilor străini 

trebuie introduse în Sistemul de Informații 

Schengen; în același mod, trebuie ținută 

legătura cu biroul național SIRENE și trebuie 

solicitată o informare din partea INTERPOL, 

respectiv EUROPOL, acolo unde este 

relevant.  

Prin ordin de ministru se vor stabili 

metodologia și procedurile de raportare și 

Nepreluată 

Proiectul instituie norme cuprinzătoare, la 

nivel de lege, și se bazează și pe necesitatea 

respectării principiului nediscriminării, 

statuat în mod expres, autoritățile române 

având obligația de a căuta orice persoană 

dispărută, cuprinzând inclusiv prevederi 

referitoare la cadrul legal aplicabil în cazul 

semnalărilor privind persoanele dispărute. 

Acestea se transmit în Sistemul Informatic 

Național de Semnalări, în Sistemul de 

Informații Schengen sau în bazele de date ale 

Organizației Internaționale de Poliție 

Criminală – Interpol, potrivit regimului 

juridic aplicabil acestora 
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răspuns sistematic în cazurile minorilor 

neînsoțiți dispăruți.   

 

36. 

 

Suplimentar – propunere de completare 

 

 

MG 

„(...) Propun instituirea unei obligații, cu 

sancțiune similară celei de la art. 73 alin. (1), 

pentru neîndeplinirea acesteia, pentru 

persoana majoră care găzduiește un minor de 

a se asigura de îndată ce minorul sosește la 

locuința acesteia sau își manifestă intenția de 

a face acest lucru că nu este un minor dispărut 

și căutat de aparținători și/sau autorități. 

Indiferent în ce tip de relație de rudenie sau 

prietenie se află cu minorul sau cu 

familia/aparținătorii legali ai minorului, 

persoana majoră să fie obligată să anunțe de 

îndată aparținătorii legali sau autoritățile, dacă 

nu poate lua legătura cu aceștia, despre 

prezența minorului în locuința sa. (...). Practic, 

legea va obliga pe găzduitor să prezume 

faptul că minorul este, posibil, în situație de 

dispariție și căutat de aparținători și autorități. 

(...)”.  

 

 

Nepreluată 

Referitor la această propunere, apreciem că 

nu poate fi valorificată în cuprinsul 

proiectului, având în vedere prevederile art. 

493 din Codul civil, precum și ale art.37 lit.a) 

din Legea nr.272/2004, potrivit cărora 

părinţii au dreptul şi îndatorirea de 

supraveghere a copilului minor, acestora 

revenindu-le implicit și obligația de a efectua 

minime verificări cu privire la 

persoanele/locurile la/în care s-ar putea afla 

minorul, înainte de sesizarea unei dispariții. 

 

 

37. 

Observații privind neconstituționalitatea 

proiectului de Ordonanță de urgență a 

Guvernului 

Asociația ARCA LEX 

1. „Rugăm, totodată, să se reevalueze 

oportunitatea includerii, în OUG, a 

prevederilor ce vizează restrângerea unor 

drepturi și libertăți sau a unor fapte penale, 

pentru a evita riscul atacării acestui act 

normativ la Curtea Constituțională.(...)”  

APADOR-CH 

„(...)nu trebuie pierdut din vedere faptul că 

legiferarea prin ordonanțe de urgență este 

supusă unor limite constituționale care nu pot 

Preluate 

Proiectul ordonanței de urgență a fost refăcut 

sub forma unui proiect de lege 
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fi depășite și care, din păcate, au fost depășite 

prin mai multe prevederi din prezentul 

proiect. Există cel puțin două probleme de 

constituționalitate: 

1. „în proiectul ordonanței de urgență au fost 

prevăzute la art. 38 „metode speciale de 

căutare a unei persoane dispărute”, adică 

măsuri care afectează drepturi și libertăți 

fundamentale, nu doar ale persoanei căutate, 

ci și ale altor persoane vizate de activitățile 

respective (de ex. dreptul la viață privată și 

inviolabilitatea domiciliului)(...) 

2. De asemenea, în art. 73 și 74 din proiectul 

de OUG sunt prevăzute infracțiuni (sesizarea 

nejustificată a dispariției unei persoane și 

obstrucționarea procedurilor de căutare). 

(...) Potrivit art. 115 alin. (6) din Constituție, 

prin OUG nu pot fi afectate (restrânse) 

drepturi și libertăți (sancțiunea închisorii este 

o afectare a libertății individuale, iar această 

sancțiune este prevăzută în cazul comiterii 

unei infracțiuni, adică în cazul 

adoptării/neadoptării de către o persoană a  

unei anumite conduite prevăzute într-o normă 

penală).” 

38. 

Alte propuneri și observații Rețeaua de ONG-uri 

1. întrucât noțiunii juridice utilizate în 

prezentul proiect de act normativ se regăsesc 

și în Codul de procedură penală, se impune 

necesitatea respectării cerințelor de tehnică 

legislativă consacrate prin Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă  pentru 

elaborarea actelor normative, sub aspectul 

menționării legii generale aplicabile și 

corelării dispozițiilor instituite prin prezenta 

inițiativă legislativă cu cele ale CPP care ar 

Nepreluată 
Astfel cum reiese din expunerea de motive și 

proiectul de lege, prin acest demers se 

dorește constituirea unui mecanism 

administrativ care să asigure o coordonare 

mai bună a acțiunilor instituțiilor publice în 

domeniul căutării persoanelor dispărute și 

care să se aplice distinct față de prevederile 

Codului de procedură penală, la redactarea 

proiectului avându-se în vedere respectarea 

normelor de tehnică legislativă și dispozițiile 
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trebui să reprezinte dreptul comun în această 

materie. Existența unor necorelări ar putea 

duce la încălcarea art. 1 alin. (5) din Legea 

fundamentală deoarece afectează cerințele de 

stabilitate și eficiență legislativă, conform 

procedurilor constituționale și legale. 

 

constituționale incidente. 

 


