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EXPUNERE DE MOTIVE 

Secţiunea 1 

 Titlul proiectului de act normativ 

Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a 

sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind 

condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

 

1. La data de 17 aprilie 2019 Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au 

adoptat Regulamentul (UE) nr. 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru 

determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările 

resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze 

sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare, şi de modificare a 

Regulamentului (UE) 2018/1726, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

seria L, nr. 135 din 22 mai 2019, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 

2019/816.  

Regulamentul (UE) nr. 2019/816 a fost adoptat în contextul obiectivului Uniunii 

Europene de a oferi cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie fără 

frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor, 

obiectiv care ar trebui să se realizeze, printre altele, prin intermediul unor măsuri 

adecvate de prevenire şi combatere a criminalităţii, inclusiv a criminalităţii 

organizate şi a terorismului. 

Obiectivul menţionat presupune, printre altele, schimbul de informaţii extrase din 

cazierele judiciare între autorităţile competente ale statelor membre. Schimbul de 

astfel de informaţii este organizat şi facilitat în prezent de normele prevăzute 

în Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului1 şi de sistemul european de informaţii 

cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), instituit prin Decizia 2009/316/JAI a 

Consiliului2. 

Cu toate acestea, cadrul juridic existent al ECRIS nu ia suficient în considerare 

particularităţile cererilor referitoare la resortisanţi ai ţărilor terţe. Astfel, deşi 

schimbul de informaţii privind resortisanţii ţărilor terţe prin intermediul ECRIS este 

deja posibil, nu există nicio procedură sau mecanism comun al Uniunii care să 

permită un schimb eficient, rapid şi exact. 

În cadrul Uniunii Europene, informaţiile privind resortisanţii ţărilor terţe nu sunt 

colectate ca în cazul resortisanţilor statelor membre în statele membre de cetăţenie, ci 

sunt stocate numai în statele membre în care s-au pronunţat condamnările. Prin 

urmare, situaţia completă a antecedentelor penale ale unui resortisant al unei ţări terţe 

poate fi stabilită, numai dacă se solicită informaţii din partea tuturor statelor membre. 

Aceste cereri, denumite de Regulamentul (UE) nr. 2019/816 drept „cereri generice”, 

impun o sarcină administrativă disproporţionată tuturor statelor membre, inclusiv 

celor care nu deţin informaţii privind resortisantul ţării terţe în cauză. În practică, 

această sarcină descurajează statele membre să solicite altor state membre informaţii 

privind resortisanţii ţărilor terţe, ceea ce îngreunează în mod serios schimbul de 

informaţii între ele, limitând accesul lor la informaţii referitoare la cazierele judiciare 

numai la informaţiile stocate în registrul lor naţional. Prin urmare, creşte riscul ca 

                                                 
1 din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele 

membre; 
2 din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea 

articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI; 
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schimbul de informaţii dintre statele membre să fie ineficient şi incomplet, fapt care, 

la rândul său, afectează nivelul de securitate şi siguranţă oferit cetăţenilor Uniunii şi 

persoanelor care îşi au reşedinţa în Uniune. 

Pentru a îmbunătăţi situaţia, Regulamentul (UE) nr. 2019/816 stabilește un sistem, 

denumit în continuare ECRIS-TCN, prin care o autoritate centrală a unui stat membru 

poate afla prompt şi eficient care alt stat membru sau alte state membre deţin 

informaţii privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei ţări terţe, cadrul existent 

al ECRIS putând fi utilizat apoi pentru a solicita informaţii cu privire la cazierele 

judiciare de la statele membre respective în conformitate cu Decizia-cadru 

2009/315/JAI. 

Astfel, Regulamentul (UE) nr. 2019/816 stabilește un sistem centralizat la nivelul 

Uniunii care conţine date cu caracter personal şi norme referitoare la împărţirea 

responsabilităţilor între statele membre şi Agenția Europeană pentru Gestionarea 

Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, 

Securitate şi Justiţie (eu-LISA), precum şi dispoziţii specifice privind protecţia 

datelor necesare pentru a completa dispoziţiile existente în materie de protecţie a 

datelor şi prevede un nivel general corespunzător de protecţie a datelor, securitatea 

datelor şi protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor în cauză. 

Autorităţile centrale utilizează ECRIS-TCN pentru a determina statele membre care 

deţin informaţii privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei ţări terţe, atunci 

când informaţiile privind cazierul judiciar al persoanei respective sunt solicitate în 

statul membru interesat, în scopul unor procese penale împotriva persoanei în cauză, 

sau în scopurile menţionate de regulament. 

În cazul în care există o concordanţă între datele înregistrate în sistemul central al 

ECRIS-TCN şi cele utilizate pentru căutare de un stat membru (rezultat pozitiv), 

informaţiile privind identitatea pe baza cărora a fost înregistrat un "rezultat pozitiv" 

sunt furnizate împreună cu rezultatul pozitiv. Rezultatul unei căutări trebuie să fie 

utilizat de către autorităţile centrale numai în scopul trimiterii unei cereri prin 

intermediul ECRIS. 

Potrivit Regulamentului (UE) nr. 2019/816, statele membre trebuie să creeze 

înregistrări în ECRIS-TCN în ceea ce priveşte resortisanţii ţărilor terţe condamnaţi. 

Acest lucru trebuie efectuat automat, ori de câte ori este posibil, fără întârzieri 

nejustificate, după înscrierea condamnării acestora în cazierul judiciar naţional. 

Statele membre introduc în sistemul central date alfanumerice şi date dactiloscopice 

referitoare la condamnările pronunţate după data începerii introducerii datelor în 

ECRIS-TCN. 

2. La data de 17 aprilie 2019, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene 

au adoptat Directiva (UE) nr. 2019/884 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI 

a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii privind resortisanţii ţărilor 

terţe şi în ceea ce priveşte sistemul european de informaţii cu privire la cazierele 

judiciare (ECRIS) şi de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 151 din 07 iunie 2019, denumită în 

continuare Directiva (UE) nr. 2019/884. 

Directiva (UE) nr. 2019/884 vizează introducerea modificărilor necesare la Decizia-

cadru 2009/315/JAI pentru a se permite un schimb eficient de informaţii cu privire la 

condamnările resortisanţilor ţărilor terţe prin intermediul ECRIS, în considerarea 

sistemului ECRIS-TCN instituit prin Regulamentul (UE) nr. 2019/816. 

Aceasta impune statelor membre să ia măsurile necesare pentru a se asigura că toate 

condamnările sunt însoţite de informaţii referitoare la cetăţenia sau cetăţeniile 

persoanei condamnate, în măsura în care statele membre dispun de astfel de 
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informaţii. Prin Directiva (UE) nr. 2019/884 se reglementează totodată procedurile 

de răspuns la cererile de informaţii, se asigură faptul că un extras de cazier judiciar 

solicitat de către un resortisant al unei ţări terţe este completat cu informaţii din alte 

state membre şi se efectuează modificările tehnice necesare în vederea bunei 

funcţionări a sistemului de schimb de informaţii. 

În vederea asigurării unor condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a Deciziei-

cadru 2009/315/JAI, principiile Deciziei 2009/316/JAI sunt incluse în decizia-cadru 

respectivă, prin modificările și completările aduse de Directiva (UE) nr. 2019/884. 

3. Potrivit art. 1 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției 

Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Poliţia Română face 

parte din Ministerul Afacerilor Interne şi este instituţia specializată a statului, care 

exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, 

respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii. 

Inspectoratul General al Poliţiei Române este unitatea centrală a Poliţiei Române, cu 

personalitate juridică şi competenţă teritorială generală, care conduce, îndrumă şi 

controlează activitatea unităţilor de poliţie subordonate, desfăşoară activităţi de 

investigare şi cercetare a infracţiunilor deosebit de grave, circumscrise crimei 

organizate, criminalităţii economico-financiare sau bancare, a altor infracţiuni ce fac 

obiectul cauzelor penale aflate în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, precum şi orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege 

(art. 7 din Legea nr. 218/2002, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare). 

De asemenea, potrivit art. 26 alin. (1) pct. 25 din Legea nr. 218/2002, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Poliția Română organizează, în condiţiile 

legii, cazierul judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor condamnate ori împotriva 

cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal. 

4. Potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi 

pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaştere şi 

identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni contra persoanei şi a 

libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept. În cazierul judiciar 

se ţine evidenţa persoanelor fizice şi a persoanelor juridice condamnate ori împotriva 

cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului 

penal, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual-penale. 

Potrivit art. 5 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, evidenţa informatizată a cazierului judiciar şi evidenţa informatizată 

dactiloscopică se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură 

şi coordonarea activităţilor desfăşurate în aceste domenii. 

Activitatea privind cazierul judiciar este condusă, la nivel central, de Direcţia cazier 

judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române.Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, 

statistică şi evidenţe operative, este autoritatea centrală desemnată pentru 

transmiterea notificărilor privind condamnările şi schimbul de date înscrise în 

cazierul judiciar cu statele membre, în sensul Deciziei-cadru 2009/315/JAI. 

Inspectoratul General al Poliţiei Române este autoritatea centrală desemnată pentru 

informarea şi consultarea, în cadrul Consiliului Uniunii Europene, cu privire la 

realizarea, utilizarea şi funcţionarea Sistemului european de informaţii cu privire la 

cazierele judiciare (ECRIS), astfel cum este prevăzut la art. 6 din Decizia 

2009/316/JAI.Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, 
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statistică şi evidenţe operative, primeşte cereri privind extrase din cazierul judiciar şi 

de informaţii referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale şi în alte scopuri 

decât o procedură penală, transmise de autorităţile centrale ale statelor membre. 

Totodată, autoritatea centrală naţională primeşte cereri privind extrase din cazierul 

judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale 

formulate de către state terţe. 

La extrasul din cazierul judiciar solicitat de autorităţile centrale ale celorlalte state 

membre se ataşează şi informaţiile actualizate referitoare la comunicări de luare în 

evidenţă transmise de autorităţile centrale din celelalte state membre şi autorităţile 

competente din statele terţe. 

Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative transmite cât mai curând 

posibil autorităţilor centrale din celelalte state membre informaţii privind 

condamnările pronunţate şi, fără întârziere, orice modificări împotriva cetăţenilor 

acestora din urmă, astfel cum au fost introduse în cazierul judiciar. 

La cererea autorităţilor centrale din celelalte state membre, altele decât cele de 

cetăţenie, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative transmite 

informaţiile privind: condamnările pronunţate în România, condamnările pronunţate 

împotriva cetăţenilor unor ţări terţe, precum şi împotriva apatrizilor, dacă sunt 

înscrise în cazierul judiciar al acestora, în condiţiile art. 13 al Convenţiei europene 

privind asistenţa reciprocă în materie penală, ratificată prin Legea nr. 236/1998, cu 

modificările ulterioare. 

Comunicările, cererile, răspunsurile şi celelalte informaţii relevante se transmit 

autorităţilor centrale din celelalte state membre prin intermediul Sistemului european 

de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), respectând modalităţile de 

organizare şi de facilitare a schimburilor de informaţii prevăzute în conformitate cu 

prevederile Deciziei-cadru 2009/315/JAI şi ale Deciziei 2009/316/JAI. 

5. Potrivit dispozițiilor art. 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(T.F.U.E.), regulamentul are aplicabilitate generală, fiind obligatoriu în toate 

elementele sale și se aplică direct în fiecare stat membru. 

În aceste condiții, este necesară stabilirea cadrului instituțional şi a unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2019/816. 

Tot la art. 288 din T.F.U.E. se prevede că directiva este obligatorie pentru fiecare stat 

membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităților 

naționale competența în ceea ce privește forma și mijloacele. 

În aceste condiții, este necesară transpunerea, la nivel național, a Directivei (UE) nr. 

2019/884, termenul de transpunere urmând a se împlini la data de 28 iunie 2022. 

 

11. În cazul 

proiectelor de 

acte normative 

care transpun 

legislaţie 

comunitară sau 

creează cadrul 

pentru aplicarea 

directă a acesteia 

Prezentul proiect de act normativ creează cadrul pentru aplicarea Regulamentului 

(UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de 

stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin 

informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-

TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele 

judiciare, și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726. 

Prezentul proiect de act normativ asigură, totodată, transpunerea Directivei (UE) 

2019/884 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de 

modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul 

de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește sistemul european 

de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 

2009/316/JAI a Consiliului. 

2. Schimbări Prin prezentul proiect de act normativ se creează cadrul pentru aplicarea 
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preconizate Regulamentului (UE) nr. 2019/816, fiind stabilite o serie de măsuri după cum 

urmează: 

- desemnarea Inspectoratului General al Poliției Române drept responsabil pentru 

asigurarea, dezvoltarea, operarea și întreținerea evidenţei informatizate a cazierului 

judiciar şi a evidenţei informatizate dactiloscopice în scopul conectării acestora la 

punctul național central de acces; 

- desemnarea, în accepțiunea art. 3 pct. 5 din Regulamentul (UE) nr. 2019/816, a 

Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi 

evidenţe operative, drept autoritate centrală (act european care face trimitere la 

autoritatea centrală desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Decizia-cadru 

2009/315/JAI); 

- în aplicarea art. 12 alin. (1) lit. d) și art. 19 alin. (3) lit. g) din Regulamentul (UE) 

nr. 2019/816, Inspectoratul General al Poliţiei Române stabilește şi actualizează 

periodic lista personalului propriu autorizat să introducă, să modifice, să șteargă sau 

să consulte date din sistemul central ECRIS-TCN, precum şi profilul acestuia; 

- în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Inspectoratul General al 

Poliției Române este responsabil de pregătirea personalului propriu autorizat să 

prelucreze datele stocate în sistemul central ECRIS-TCN și stabilește norme pentru 

personalul propriu autorizat, cu privire la securitatea prelucrării datelor stocate în 

sistemul central ECRIS-TCN, precum și cu privire la monitorizarea acestor 

prelucrări; 

- prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemului central ECRIS-TCN 

este monitorizată și se supune controlului Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare autoritatea de 

supraveghere, iar Inspectoratul General al Poliției Române furnizează toate 

informaţiile solicitate de autoritatea de supraveghere, acordă acesteia accesul la 

evidenţele proprii şi îi permite în orice moment accesul la toate incintele utilizate în 

scopul prelucrării datelor din sistemul central ECRIS-TCN; 

- în aplicarea art. 28 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2019/816, autoritatea de 

supraveghere realizează, cel puţin o dată la trei ani, un audit al operaţiunilor de 

prelucrare a datelor la nivelul sistemului central ECRIS-TCN; 

- în aplicarea art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 2019/816, orice persoană care a 

suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a unei operaţiuni ilegale de 

prelucrare sau a oricărei acţiuni care contravine Regulamentului, realizată de 

autoritatea centrală ori de autoritățile solicitante potrivit prezentei legi, are dreptul de 

a se adresa instanţei de contencios administrativ competentă ; 

- utilizarea abuzivă a datelor din sistemul ECRIS-TCN, prelucrarea acestora sau 

schimbul de informaţii care contravine Regulamentului (UE) nr. 2019/816, constatate 

ca urmare a investigărilor desfăşurate de către personalul autorității de supraveghere 

cu atribuții în acest scop, urmează a fi sancționate potrivit Legii nr. 102/2005, 

republicată, Legii nr.190/2018, cu modificările ulterioare, respectiv Legii nr. 

363/2018. 

- suplimentar scopurilor enumerate la art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 

2019/816 pentru care poate fi utilizat ECRIS-TCN, în conformitate cu prevederile 

art. 7 alin. (2) din Regulament, a fost introdus un nou scop, respectiv apărarea 

securității naționale. Această soluție normativă este justificată de necesitatea 

îndeplinirii unor responsabilități legale pe linie de prevenție ale instituțiilor cu 

atribuții în domeniul apărării și securității naționale, respectiv pe linie de prevenire și 

combatere a terorismului. Astfel, potrivit art. 6 din O.U.G. nr. 194/2002 privind 

regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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una dintre condițiile de intrare pe teritoriul național a străinilor este să nu fie 

semnalaţi de autorităţile competente că prezintă un pericol pentru apărarea şi 

securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică. În continuare, art. 8 din același act 

normativ prevede că unui străin nu i se permite intrarea pe teritoriul statului român 

dacă nu îndeplinește condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din actul normativ 

menționat anterior și dacă este semnalat de organizaţii internaţionale la care România 

este parte, precum şi de instituţii specializate în combaterea terorismului că 

finanţează, pregătește, sprijină în orice mod sau comite acte de terorism.  

      Totodată, Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 2 că securitatea 

naţională se realizează prin cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor 

interne sau externe, fiind prevăzute acţiunile care au ca scop, direct sau indirect, 

provocarea de război contra ţării sau de război civil, înlesnirea ocupaţiei militare 

străine, aservirea faţă de o putere străină ori ajutarea unei puteri sau organizaţii 

străine de a săvârşi oricare din aceste fapte, spionajul, acţiunile prin care se atentează 

la viaţa, integritatea fizică sau sănătatea persoanelor care îndeplinesc funcţii 

importante în stat ori a reprezentanţilor altor state sau ai organizaţiilor internaţionale, 

a căror protecţie trebuie să fie asigurată pe timpul şederii în România, potrivit legii, 

tratatelor şi convenţiilor încheiate, precum şi practicii internaţionale, actele teroriste, 

precum şi iniţierea sau sprijinirea în orice mod a oricăror activităţi al căror scop îl 

constituie săvârșirea de asemenea fapte. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 5 

și 6 că prevenirea şi combaterea terorismului se realizează în conformitate cu 

prevederile convenţiilor internaţionale privind reprimarea terorismului, la care 

România este parte, precum şi cu respectarea reglementărilor internaţionale şi a 

legislaţiei interne referitoare la drepturile omului, iar la nivel naţional activitatea de 

prevenire şi combatere a terorismului se organizează şi se desfăşoară în mod unitar, 

potrivit legii, cu implicarea instituțiilor și autorităților ce alcătuiesc Sistemul naţional 

de prevenire şi combatere a terorismului. Totodată, responsabilități preventive în 

domeniul securității naționale ale instituțiilor și autorităților publice se referă inclusiv 

la efectuarea de verificări prealabile emiterii unor autorizații sau premise (permisul 

de port armă), obținerea vizei, dobândirea cetățeniei române etc. 

Prin prezentul proiect de act normativ sunt reglementate o serie de aspecte necesare 

transpunerii Directivei (UE) 2019/884, după cum urmează: 

 când cetățeanul unui stat membru adresează o cerere pentru obținerea unui 

certificat de cazier judiciar la una dintre unitățile de poliție desemnate să 

elibereze certificate de cazier judiciar, această unitate transmite, în termen de 

3 zile, o copie a cererii către Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe 

operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române; 

 când un resortisant al unei țări terțe adresează o cerere pentru obținerea unui 

certificat de cazier judiciar la una dintre unitățile de poliție desemnate să 

elibereze certificate de cazier judiciar, această unitate transmite, în termen de 

3 zile, o copie a cererii către Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe 

operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. 

Determinarea statului sau a statelor membre care dețin informații cu privire la 

cazierul judiciar al persoanei solicitante se realizează prin utilizarea în 

condițiile legii a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre 

care dețin informații privind condamnările resortisanților tărilor terțe și 

apartizilor (ECRIS-TCN); 
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 în cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea prin 

intermediul Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare 

(ECRIS), Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative transmite 

toate informaţiile prin intermediul poștei electronice, la adresele de contact 

furnizate de către autorităţile centrale din celelalte state membre. În cazul în 

care imposibilitatea de transmitere a informațiilor prin intermediul Sistemului 

european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) vizează o 

perioadă mai mare de 24 de ore, Inspectoratul General al Poliției Române 

informează celelalte state membre şi Comisia Europeană cu privire la această 

imposibilitate. 

Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, prin Compartimentul 

autoritatea centrală națională pentru schimb informatic de date din cazierul judiciar, 

este structura care îndeplinește atribuțiile privind organizarea și conținutul 

schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre și va 

îndeplini și atribuții în ceea ce privește datele vizând cetățenii terți condamnați în 

Uniunea Europeană. În context va fi necesară, în vederea desfășurării în bune condiții 

a activităților prevăzute de lege, suplimentarea numărului de posturi prevăzute la 

Serviciul cazier judiciar și evidență operativă cu două funcții de ofițer de poliție și 

trei funcții de agent. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1¹ Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de 

stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2¹. Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Potrivit art. 4 lit. a) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2019 

privind constituirea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a 

Comitetului de coordonare a noii arhitecturi a sistemelor europene de 

informaţii pentru frontieră şi securitate, cu modificările și completările 

ulterioare, Inspectoratul General al Poliţiei Române este desemnat ca 

structură responsabilă pentru gestionarea componentei naţionale a 

sistemului centralizat privind cazierele cetăţenilor terţi (ECRIS-TCN); 

În ceea ce privește activităţile premergătoare operaţionalizării acestui 

sistem, acestea vor fi realizate la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române cu personalul existent, fapt care va conduce la creşterea sarcinilor 

administrative care revin acestei instituții în domeniul dat. 

2². Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  Măsurile conținute de proiectul de act normativ contribuie la creșterea 

securității cetățenilor prin consolidarea capacității autorităților naționale în 

domeniul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor. 

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

5. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Mii lei 

Indicatori  Anul 

curent 

 

Anul 

2023 

Anul 

2024 

Anul 

2025 

Anul 

2026 

Media  

pe 5 ani 

1  2  3  4 5 6  7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care:  
180 283 283 283 283 262 

a) buget de stat, din acesta:  40 60 60 60 60 56 

(i) impozit pe profit  - - - - - - 

-(ii) impozit pe venit  40 60 60 60 60 56 

b) bugete locale:  - - - - - - 

(i) impozit pe profit  - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 
140 223 223 223 223 206 

(i) contribuţii de asigurări  140 223 223 223 223 206 

2. Modificări ale cheltuielilor  

bugetare, plus/minus, din care:  
430 600 600 600 600 566 

a) buget de stat, din acesta:        

(i) cheltuieli de personal 400 600 600 600 600 560 

(ii) bunuri şi servicii 

(iii)cheltuieli de capital 

25 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

1 

 

b) bugete locale:  
- - - - - - 

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

(ii) bunuri şi servicii  - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 
- - - - - - 

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

(ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care:  
-250 -317 -317 -317 -317 -304 

a) buget de stat -390 -540 -540 -540 -540 -510 

 

b) bugete locale  

 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat 

- 

 

140 

- 

 

223 

- 

 

223 

- 

 

223 

- 

 

223 

 

- 

 

206 

 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare  
- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare  
- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind  

fundamentarea modificărilor  

Calculele s-au bazat pe salariul mediu finanțat pentru un post din 

cadrul compartimentelor de specialitate ale A.N.S.P.D.C.P. în anul 
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veniturilor şi/sau cheltuielilor  

bugetare  

2022 și pe necesitatea asigurării de tehnică de calcul pentru 

personalul suplimentar. 

- 5 posturi suplimentare x medie de 9,9 mii lei salariu brut 

(49,5, rotunjit 50 mii lei pentru 8 luni în anul 2022, 12 luni anii 

următori); 

- nivelul impozitului pe venit: 10% x 400 mii lei =40 mii lei 

pentru anul 2022 și 10% x 600 mii lei = 60 mii lei pentru anii 

următori; 

- contribuții de asigurări reținute salariaților 35% x 400 mii lei 

= 140 mii lei pentru anul 2022 și 35% x 600 mii lei =  223 mii lei 

pentru anii următori; 

- dotarea cu mobilier și tehnică de calcul pentru personalul 

suplimentar, calculator + birou=5 mii lei x 5 = 25 mii lei; 

- licențe necesare, 1 mie lei x 5 = 5 mii lei. 

 

7. Alte informaţii  De asemenea, facem precizarea că nivelul veniturilor, estimat la pct. 

1, este raportat la procentele actuale ale contribuțiilor sociale pentru 

angajat și angajator și ale impozitului pe venit, acestea fiind ajustate 

în funcție de măsurile fiscale ce urmează a fi adoptate de Guvern sau 

Parlament. 

Autoritatea de Supraveghere nu încasează venituri proprii, dar noul 

cuantum al amenzilor prevăzute de Regulamentul general privind 

protecția datelor (pe care Autoritatea de Supraveghere le poate 

aplica) poate ajunge la 20 de mil. de euro (spre deosebire de maxim 

50.000 lei în prezent), iar acestea se fac venit la bugetul de stat, în 

cea mai mare parte, sau bugetele locale, potrivit legii. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor 

fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziţii.  

Prin proiect se modifică și se completează Legea nr. 290/2004 

privind cazierul judiciar, republicată, cu completările ulterioare. 

 
 

1¹. Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia în 

domeniul achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Prezentul proiect de act normativ asigură transpunerea Directivei 

(UE) 2019/884 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a 

Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii privind 

resortisanţii ţărilor terţe şi în ceea ce priveşte sistemul european 

de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) şi de 

înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

Prezentul proiect de act normativ creează cadrul pentru aplicarea 

Regulamentului (UE) nr. 2019/816 de stabilire a unui sistem 
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normative comunitare   centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin 

informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale 

apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul 

european de informaţii cu privire la cazierele judiciare, şi de 

modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene       

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii  Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, in condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul urmează a fi avizat de  

a) Consiliul Legislativ 

 

 

6. Alte informaţii  Proiectul a fost transmis Curții de Conturi a României în 

vederea emiterii unui punct de vedere, iar prin adresa nr. 

34857 din 14.04.2022, această instituție a comunicat că 

nu are de formulat observații asupra proiectului de act 

normativ. 

 

Secţiunea a 7-a 
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Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile 

cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act 

normativ  

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu îndeplinirea procedurii de 

consultare publică stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, inclusiv prin publicarea 

proiectului pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne la data 

de 11.02.2022. 

2. Informarea societăţii civile 

cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în 

urma implementării 

proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere in 

aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile 

administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - 

înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea 

competentelor instituţiilor 

existente  

Proiectul nu prevede înființarea de noi instituții. Aplicarea prevederilor 

acestuia urmează a se realiza de către instituții existente. 

 

 

 

 

 

2. Alte informaţii  Nu este cazul 
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În forma prezentată, proiectul Legii privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul 

operaționalizării la nivel național a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care 

deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, a fost însușit de toate instituțiile 

interesate. 
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