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DOCUMENT DE POZIŢIE AL ROMÂNIEI 
 

CAPITOLUL 24 – JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE 
 

   
 

ACCEPTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR 
 

România acceptă în întregime acquis-ul comunitar în vigoare la data de 31.12.2000, nu solicită 
nici o perioadă de tranziţie sau derogare şi va fi în măsură să îl implementeze în întregime pânã 
la data aderãrii la Uniunea Europeanã. 
 
România este pregătită să examineze în continuare dezvoltarea acquis-ului în domeniul Justiţie şi 
Afaceri Interne şi să informeze sistematic Conferinţa pentru Aderare sau Consiliul de Asociere 
cu privire la legislaţia şi măsurile de implementare adoptate pentru aplicarea noului acquis în 
domeniul justiţiei şi afacerilor interne sau, dacã va fi cazul, cu privire la dificultãţile care ar putea 
sã aparã în transpunerea noului acquis.  
 
România face trimitere, cu privire la acest capitol, la informaţiile furnizate în cursul procesului 
de examinare analitică şi este de acord cu transmiterea acestora către Statele Membre ale Uniunii 
Europene. 
 
România şi-a asumat unilateral data de 1 ianuarie 2007, ca ipoteză de lucru pentru încheierea 
pregătirilor de aderare la Uniunea Europeană. 
 
 
1.  AZILUL 
 
Noua legislaţie şi noile proceduri în vigoare sunt în deplină concordanţă cu acquis-ul Uniunii 
Europene în materie de azil, cu excepţia Convenţiei de la Dublin şi a rezoluţiilor de 
implementare a acesteia.  
 
 
Prin Legea nr. 46/1991, România a aderat la Convenţia de la Geneva din 28 Iulie 1951 şi la 
Protocolul de la New York din 31 Ianuarie 1967 privind statutul refugiaţilor. 
 
Conform Constituţiei României, adoptată în 1991, dreptul de azil se acordă şi se retrage în 
condiţiile legii, cu respectarea tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care România este 
parte. 
 
Actul normativ intern care reglementează problematica azilului este Ordonanţa Guvernului nr. 
102/2000 privind statutul si regimul refugiaţilor aprobată cu modificări prin Legea 323/2001. 
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Cadrul legislativ garantează solicitanţilor statutului de refugiat accesul la proceduri şi, după caz, 
la teritoriu, cu respectarea deplină a principiului “non-refoulement”.  
 
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 au fost introduse concepte, precum “cereri evident 
nefondate”,  “ţară unde în general nu există risc serios de persecuţie”, “proceduri accelerate”. De 
asemenea, a fost introdus şi conceptul de "ţară terţă sigură", concept fundamental al Convenţiei 
de la Dublin. În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 şi cu 
consultarea Ministerului Afacerilor Externe au fost adoptate şi publicate două Ordine ale 
ministrului de interne pentru aprobarea listelor cuprinzând ţările terţe sigure şi, respectiv, ţările 
unde în general nu există risc serios de persecuţie. 
 
Ordonanţa prevede şi posibilitatea acordării unor forme subsidiare de protecţie potrivit art. 2 şi 3 
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, persoanelor care nu 
îndeplinesc condiţiile pentru acordarea statutului de refugiat.  
 
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 cererea de azil trebuie făcută de îndată ce străinul a 
intrat în România, în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat sau, pentru străinul care 
se află legal pe teritoriul României, de îndată ce au survenit evenimentele care îl determină să 
solicite protecţie. Nici o cerere nu poate fi respinsă doar pe motivul introducerii tardive, dar o 
întârziere nejustificată este, împreună cu alte elemente, avută în vedere la evaluarea credibilităţii 
solicitantului.  
 
Minorii, în special cei neînsoţiţi, se bucură de o atenţie specială pe parcursul întregii proceduri 
de azil.  Minorii neînsoţiţi care au dobândit statutul de refugiat sau o formă subsidiară de 
protecţie, beneficiază de regimul prevăzut pentru minorii cetăţeni români aflaţi în dificultate. 
 
În cadrul procedurii ordinare sunt prevăzute două căi de atac în justiţie – plângerea şi recursul - 
ambele având efect suspensiv. Termenul de depunere a plângerii este de 10 zile de la comunicare 
sau de la primirea dovezii că solicitantul nu mai locuieşte la adresa declarată, iar recursul trebuie 
formulat în 5 zile de la pronunţare pentru cei prezenţi la judecată sau de la comunicare pentru cei 
absenţi. Hotărârea pronunţată în recurs este definitivă şi irevocabilă. Pentru procedura accelerată 
şi cea de frontieră, sunt prevăzute termene foarte scurte de soluţionare a cererilor şi o singură 
cale de atac, cu efect suspensiv, termenul de depunere a plângerii fiind în ambele cazuri de 2 zile 
de la comunicare, iar hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă. Specific procedurii de 
frontieră este faptul că solicitantul de azil rămâne în zona de tranzit până la primirea accesului pe 
teritoriu şi la procedura ordinară de soluţionare a cererii sau până la respingerea definitivă şi 
irevocabilă a cererii sale. Solicitantul nu poate fi reţinut în zona de tranzit pentru o perioadă mai 
mare de 20 de zile. Dacă procedura nu este finalizată în acest termen solicitantul primeşte 
automat acces pe teritoriu şi la procedura ordinară de soluţionare a cererii. Întreaga procedură la 
frontieră se desfăşoară sub controlul instanţelor de judecată, iar judecătorul se poate pronunţa 
asupra oportunităţii reţinerii în zona de tranzit. 
 
Legislaţia română nu conţine prevederi referitoare la detenţia solicitanţilor de azil, cu excepţia 
cazurilor de natură penală. 
 
După rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de respingere a cererii sale de azil, străinul 
este obligat să părăsească teritoriul în termen de 15 zile, cu excepţia procedurii accelerate şi a 
procedurii la frontieră, unde executarea se face fără întârziere. După expirarea acestui termen, 
dacă străinul nu a părăsit voluntar teritoriul, DSPM este competentă să pună în executare 
hotărârea şi poate dispune, în situaţiile prevăzute de Legea privind regimul străinilor în România, 
cazarea în locuri special amenajate în acest scop de Ministerul de Interne (mai multe detalii la 
capitolul Migraţie). 
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A fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.622/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.102/2000, care stabileşte, printre altele, măsurile concrete 
de gestionare a situaţiilor de criză generate de sosirea pe teritoriul României a unui aflux masiv 
şi spontan de persoane ce necesită protecţie internaţională. 
 
În cadrul procesului de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul azilului au fost avute în 
vedere şi documente comunitare adoptate în anul 2001. Astfel, Ordonanţa Guvernului nr. 
102/2000 precum şi Hotărârea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.102/2000 conţin prevederi referitoare la 
acordarea protecţiei temporare în caz de influx masiv de persoane dislocate aşa cum sunt 
prevăzute de Directiva Consiliului nr.2001/55 EC. 
 
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi din cadrul 
Ministerului de Interne este autoritatea centrală responsabilă de implementarea politicilor 
României în domeniul refugiaţilor, precum şi a dispoziţiilor noilor reglementări privind statutul 
şi regimul refugiaţilor pe teritoriul României. Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Oficiului Naţional pentru Refugiaţi  a fost aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 737/2001  
 
Personalul Oficiului Naţional pentru Refugiaţi beneficiază permanent de programe de pregătire 
şi schimb de experienţă internaţionale şi bilaterale şi a participat la seminarii, conferinţe, vizite 
de studiu sau schimburi de experienţă organizate de UNHCR şi/sau instituţii similare din Statele 
Membre ale UE. Toţi funcţionarii de decizie sunt absolvenţi de studii superioare cu profil juridic 
şi ai unor cursuri de specializare în domeniul azilului şi refugiaţilor.  
 
La Oficiul Naţional pentru Refugiaţi funcţionează un Centru de Documentare pentru informaţii 
din ţările de origine, în curs de modernizare, care îndeplineşte şi funcţia de punct de contact în 
relaţia cu CIREA. Totodată, la Tribunalul Bucureşti, a fost creat un centru de documentare 
pentru judecătorii specializaţi în cazuri de azil. 
 
Oficiul Naţional pentru Refugiaţi dispune în Bucureşti de două centre de cazare moderne, cu o 
capacitate totală de 750 de locuri. De asemenea în incinta Aeroportului Internaţional Otopeni 
există un centru de cazare pentru solicitanţii de azil cu o capacitate de 20 de locuri. Trei noi 
centre se află în curs de amenajare la Bucureşti, Galaţi şi Timişoara, fiind planificat a fi finalizate 
până la  30.06.2003. Viitorul centru din Bucureşti va asigura şi spaţii de cazare pentru minorii 
neînsoţiţi. 
 
În aplicarea prevederilor legale în domeniul azilului, Oficiul National pentru Refugiati 
cooperează şi cu alte structuri ale Ministerului de Interne (MI). Astfel, cererile de azil pot fi 
depuse la orice structură teritorială a MI, în special la unităţile teritoriale ale Direcţiei pentru 
Străini şi Probleme de Migrări (DSPM) sau ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră 
(IGPF). Hotărârea Guvernului nr.622/2001 prevede instrucţiuni clare şi detaliate pentru 
transmiterea, fără întârziere, a cererilor şi a altor informaţii la ONR.  
 
De asemenea, structurile teritoriale ale IGPF şi ale DSPM desfăşoară activităţi de control şi 
depistare a solicitanţilor statutului de refugiat care au părăsit localitatea de reşedinţă fără a 
anunţa Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau care se găsesc, fără un motiv plauzibil, în zonă de 
frontieră. 
  
Oficiul Naţional pentru Refugiaţi cooperează cu DSPM şi IGPF, în cazul procedurilor la 
frontieră, în vederea repatrierii străinilor ale căror cereri de azil au fost respinse definitiv şi 
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irevocabil, precum şi pentru reglementarea situaţiei solicitanţilor de azil respinşi definitiv şi 
irevocabil, care din motive obiective nu pot fi repatriaţi. 
 
Pentru îmbunătăţirea asistenţei juridice, materiale şi sociale acordate de autorităţi solicitanţilor 
de azil şi refugiaţilor, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi colaborează în baza unor protocoale cu 
organizaţii neguvernamentale ce desfăşoară activităţi în domeniul azilului. 
 
Autorităţile române, cu sprijinul ONG-urilor partenere, derulează programe de integrare socială 
a refugiaţilor. Un astfel de program a fost aprobat prin hotărâre a Guvernului şi urmează a fi 
publicat în Monitorul Oficial al României. 
 

Alinierea la acquis-ul comunitar 
 
 
Finalizarea, până la 31.12.2002 a sistemului informatic al Oficiului Naţional pentru Refugiaţi la 
nivelul unităţii centrale, precum şi la nivelul formaţiunilor sale teritoriale.  
 
Finalizarea, până la 1 ianuarie 2004, a  bazei de date cu informaţii din ţările de origine ale 
solicitanţilor de azil şi adoptarea Legii privind integrarea refugiaţilor şi a Legii privind regimul 
informaţiilor secret de stat şi informaţiilor secret de serviciu. 
 
România urmează să semneze şi să ratifice Convenţia Dublin la data aderării. Tot la această dată 
va transpune în legislaţia naţională aspectele concrete ce decurg din Convenţia de la Dublin şi a 
măsurilor de implementare a acesteia prevăzute în acquis.. În cadrul Oficiului Naţional pentru 
Refugiaţi, la această dată, se va crea compartimentul responsabil cu aplicarea procedurilor 
Dublin.  
 
2.  CONTROLUL FRONTIERELOR   
 
Lungimea totală a frontierei României este de 3.149,9 km; frontiera de uscat însumează  1.085,6 
km. iar frontiera pe râuri şi fluviul Dunărea 1.819,9 km. România are frontieră maritimă pe o 
distanţă de 53,9 km. Deschiderea României la Marea Neagră este de 193,5 km. Frontiera cu 
Ungaria are 448 km lungime, din care 415,9 reprezintă frontieră de uscat, iar 32,1 km frontieră 
pe apă. Cu Republica Federală Iugoslavia, România are frontieră comună însumând 546,4 km 
(256,8 km frontieră de uscat şi 289,6 km frontieră pe apă). Lungimea totală a frontierei cu 
Bulgaria este de 631,3 km (139,1 km frontieră de uscat, 470 km frontieră fluvială şi 22,2 km de 
frontieră maritimă). Cu Republica Moldova, România are frontieră pe râul Prut măsurând 681,3 
km. Frontiera cu Ucraina măsoară 649,4 km (273,8 km de frontieră de uscat, 31,7 km. frontieră 
maritimă şi 343,9 km. frontieră pe râuri şi fluviul Dunărea).  Numărul aeroporturilor 
internaţionale este de 10, iar alte 5 aeroporturi pot primi curse în regim de trafic internaţional cu 
o notificare de cel puţin 48 de ore înainte;  cel mai mare trafic este pe Aeroportul Bucureşti – 
Otopeni. 
 
În prezent, activitatea Poliţiei de Frontieră este reglementată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, care 
introduce o serie de elemente de noutate. Poliţia de Frontieră este identificată ca autoritate 
poliţienească şi  sunt definite conceptele:  "zonă de competenţă", "poliţist de frontieră". Prin 
actul normativ menţionat este reglementată activitatea de culegere, stocare, prelucrare, folosire, 
precum şi schimbul de informaţii cu alte autorităţi de stat şi cu  instituţii similare ale altor state. 
Demilitarizarea Poliţiei de Frontieră este statuată concomitent cu demilitarizarea celorlalte 
structuri de poliţie române.  
 



 5

Regimul juridic al frontierei de stat a României este reglementat de Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2001, prin care au fost preluate din acquis-ul comunitar noţiunile "frontieră 
internă" şi "frontieră externă". Conceptele reglementate "zbor intern", "stat terţ", "străin semnalat 
ca inadmisibil", "control la frontieră", "infracţiune de frontieră", "trecere ilegală a frontierei de 
stat", "criminalitatea transfrontalieră", "transportator", "regimul de control al poliţiei de 
frontieră", sunt coroborate cu extinderea la 30  km. de la linia de frontieră către interior a zonei 
de frontieră. Sunt create premisele separării fluxurilor pe fiecare sens de trecere din punctele de 
trecere a frontierei de stat, pentru cetăţeni români şi cei ai statelor cu care România a încheiat 
acorduri de desfiinţare a regimului de vize sau a controlului la trecerea frontierei, pe de o parte, 
şi cetăţeni ai celorlalte state, pe de altă parte. Este stabilit regimul punctelor de trecere a 
frontierelor comune şi alinierea la standardele stabilite prin Convenţia FAL cu privire la 
controlul de trecere a frontierei pe apă în porturile maritime şi fluviale.  
 
Cadrul legislativ, reprezentat în momentul de faţă de Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi de Ordonanţa de urgenţă nr. 
105/2001 privind frontiera de stat a României, reglementează mecanismele prin care se 
realizează protecţia datelor cu caracter personal  şi securitatea datelor stocate în baza de date a 
Poliţiei de Frontieră şi în Sistemul de Informare al Frontierei privind circulaţia persoanelor şi 
bunurilor prin frontieră. 
 
Prin H.G. nr. 476/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 123/2001 
privind regimul străinilor în România, a fost introdusă viza de tranzit aeroportuar. Lista ţărilor 
pentru ai căror cetăţeni este obligatorie obţinerea acestui tip de viză cuprinde cele 13 state 
menţionate în Acţiunea Comună din 04.03.1996 (96/197/JHA). 
 
Din punct de vedere procedural, Instrucţiunile Consulare Comune, aplicate de autorităţile 
române  concordă cu cel al Uniunii Europene. 
 
România dispune de infrastructura de bază necesară pentru aplicarea legislaţiei armonizate. 
Actuala structură a Poliţiei de Frontieră Română este în vigoare de la 01.06.2001  şi asigură 
coordonarea activităţilor de control la  frontiera cu fiecare dintre statele vecine. Astfel, 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontierã, structura centrală, are în subordine 6 Direcţii ale 
Poliţiei de Frontierã, câte una pentru fiecare frontierã cu statul vecin şi Marea Neagrã, acestea 
având, la rândul lor, în subordine 20 de Inspectorate Judeţene ale Poliţiei de Frontierã. 
 
Personalul Poliţiei de Frontieră este format din 23.000 angajaţi.  
 
Politica generală de pregătire profesională are o componentă importantă de instruire a poliţiştilor 
de frontieră în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce le revin în baza noilor reglementari juridice 
şi a standardelor şi practicilor UE. Politica de pregătire în domeniul operativ se axează pe 
strângerea şi procesarea de informaţii şi pe întărirea capacităţii de gestionare a controalelor 
intrărilor şi tranzitului la punctele de trecere a frontierei, cu accent pe aeroporturile 
internaţionale. De asemenea, existã o preocupare deosebitã pentru formarea de specialişti în 
domeniul combaterii traficului de fiinţe umane.  
 
Poliţia de frontieră implementează, din anul 2001, un ghid al carierei, dezvoltat de Ministerul de 
Interne. Personalul Poliţiei de Frontierã este instruit atât în unitãţile de învãţãmânt ale 
Ministerului de Interne, cât şi în cooperare cu state membre U.E., pe baze bilaterale sau în cadrul 
unor convenţii de înfrãţire instituţionalã. În anul 2001, se aflã în curs de derulare astfel de 
convenţii având ca parteneri Germania, Spania şi Franţa. 
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3314 militari în termen au fost înlocuiţi cu 1326 sergenţi angajaţi pe bazã de contract, iar 
începând cu data de 1 septembrie a.c., 1000 de jandarmi profesionişti au fost  transferaţi la 
Poliţia de Frontierã pentru supravegherea frontierei de stat. 
 
Cooperarea cu autorităţile de frontieră din ţările vecine  este reglementată de o serie de acorduri 
bilaterale  după cum urmează: 9 cu Ucraina, 4 cu R. Moldova, 14 cu Bulgaria, 6 cu R.F. 
Iugoslavia, 9 cu Ungaria. 
 
Sunt în curs negocieri pentru finalizarea, cu Republica Bulgaria, Republica Ungarã şi cu 
Republica Federalã Iugoslavia, a acordurilor privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi 
asistenţa mutuală în problemele de frontieră. 
 
Între comandanţii componentelor maritime ale structurilor poliţiilor de frontierã aparţinând 
statelor din bazinul Mării Negre a fost semnat un Aide – Memoire, prin care au fost îmbunătăţite 
dezvoltarea reţelelor de cooperare în domeniul căutării şi salvării pe mare, combaterea poluării 
maritime, a traficului ilicit cu diverse mărfuri şi a contrabandei. Totodată, s-a căzut de acord 
asupra unui document operativ ( un formular privind date despre navele suspecte) utilizate de 
toate autorităţile de frontieră maritimă.  
 
Ministerul de Interne are în vedere încheierea de acorduri de cooperare în domeniul 
managementului frontierei cu statele membre ale UE. Au fost transmise proiecte de protocoale 
de cooperare structurilor similare din Germania, Austria, Franţa. 
 
În prezent, regimul de mic trafic se aplică, conform documentelor  bilaterale încheiate, la 
frontiera cu Ungaria, Bulgaria şi R.F. Iugoslavia, pentru cetăţenii care domiciliază în judeţele şi 
raioanele de frontieră; la frontiera  cu Ucraina a fost semnată şi se aplică Convenţia privind 
trecerile simplificate ale persoanelor care domiciliază în zona de frontieră. 
 
Referitor la traficul peste frontieră cu Republica Moldova, au fost semnate şi se aplică două 
documente: 

1. Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile 
reciproce ale cetăţenilor, semnat la Chişinău la 29 iunie 2001; 

2. Protocolul între Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul de Interne al 
României şi Departamentul Trupelor de Grăniceri din Republica Moldova privind 
călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Albiţa la 27 septembrie 2001. 

 
Nivelul actual de înzestrare al Poliţiei de Frontieră este într-o anumită măsură  satisfăcător, în 
special în aeroporturile internaţionale din România. Îmbunătăţirea rezultatelor operative depinde 
de modernizarea echipamentului existent, aspect luat în considerare de către Guvernul României 
prin investiţii alocate din buget. În cursul anului 2001 Poliţia de Frontieră a fost dotată cu 
autovehicule de teren în valoare de peste 2 Meuro. Este în derulare un contract finanţat cu 
fonduri guvernamentale, în valoare de 10 milioane USD, pentru achiziţii de echipamente de 
supraveghere a frontierei de stat cu termoviziune (35 de autospeciale de supraveghere şi control, 
30 seturi de echipamente de termoviziune portabile, 142 seturi de echipamente de vedere pe timp 
de noapte.  De asemenea, se aflã într–o fazã avansatã de derulare componentele de achiziţii ale 
Programelor PHARE 1999 şi 2000. 
  
În vederea întăririi controlului în punctele de trecere aeroportuare, Poliţia de Frontieră a încheiat 
protocoale cu administraţiile aeroporturilor internaţionale din România, în baza cărora au fost 
create condiţiile realizării unui control eficient. 
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Urmare a adoptării HG nr. 943 din 27 septembrie a.c. a fost înfiinţat Grupul Interministerial 
pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat.  
 
Între IGPF şi Direcţia Generală a Vămilor funcţionează un protocol de cooperare  prin care se 
stabileşte printre altele şi realizarea schimbului permanent de date şi informaţii , utilizarea în 
comun a mijloacelor tehnice de supraveghere şi control şi pregătirea personalului prin programe 
comune. 
 
Autorităţile române de frontieră aplică proceduri similare de control al documentelor de călătorie 
atât persoanelor care intră în ţară cât şi celor care ies din ţară. Atât paşapoartele româneşti cât şi 
cele străine se ştampilează la intrare şi la ieşire. În cazul persoanelor care încalcă normele 
juridice de intrare în ţară, Poliţia Română de Frontieră aplică o ştampilă specială în paşaport, 
refuzând accesul acestor persoane pentru o perioadă de 6 luni până la un an, în funcţie de 
gravitatea infracţiunii. Intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea ilegală a frontierei se califică 
drept infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la doi ani. Pedepsele sunt aceleaşi 
atât pentru cetăţenii români cât şi pentru cei străini. Luarea în evidenţă a acestor persoane se face 
de către Poliţia de Frontieră şi informaţiile sunt stocate în baza centrală de date din cadrul 
sistemului informatic al acestei instituţii. 

 
Alinierea la acquis-ul comunitar 

 
Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 
105/2001 privind frontiera de stat a României, va fi adoptată până la sfârşitul anului 2001. 
 
Manualul Poliţistului de Frontieră va fi adoptat în trimestrul II al anului 2002. 
 
Modificarea Legii 123/2001 privind regimul străinilor în România, în sensul stabilirii distincţiei 
între viză (şedere de până la 90 de zile) şi permis de rezidenţă (şedere mai mare de 90 de zile) se 
va realiza până la 31.12.2002.  
 
La finele anului 2003, personalul Poliţiei de Frontieră va fi profesionalizat complet. 
 
Pânã la sfârşitul anului 2001, Grupul Interministerial pentru Managementul Integrat al Frontierei 
de Stat are ca obiective, printre altele, înfiinţarea ghişeului unic de platã taxelor la frontieră, 
efectuarea controlului poliţienesc de frontieră şi vamal, simultan, la un singur filtru, de către 
echipe mixte poliţie de frontieră – vamă.  
 
Realizarea sistemului informatic on-line al Poliţiei de Frontieră se va finaliza până la 31.12.2003. 
 
În prezent, se iniţiază demersurile necesare în vederea încheierii de noi documente referitoare la 
micul trafic de frontieră, prin care se intenţionează, datorită evoluţiei, în plan internaţional, a 
factorilor economici, sociali şi politici, modificarea şi completarea acordurilor existente cu 
Bulgaria, Ungaria şi Iugoslavia, documente care nu mai corespund situaţiei actuale. 
 
 
3. POLITICA ÎN DOMENIUL VIZELOR 
 
În prezent lista negativă a României cuprinde 127 de state, în timp ce lista negativă a UE 
cuprinde 134 de state.  
 
Începând cu 1 ianuarie 2001, vizele de intrare în România sunt obţinute numai de la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale statului român. 
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Numãrul personalului consular român din strãinãtate este de 145 de persoane. La fiecare misiune 
diplomaticã se aflã la post cel puţin un consul. Personalul diplomatic cu atribuţii consulare este 
pregãtit teoretic şi practic la Direcţia Relaţii Consulare a MAE cel puţin şase luni înainte de 
plecarea la post în strãinãtate. De asemenea, personalul diplomatic este instruit şi pe linie de 
informaticã, astfel încât sã poatã utiliza viitorul sistem de procesare on–line a cererilor de vizã.  
 
Documentele de cãlãtorie prezentate pentru obţinerea vizei sunt verificate de personalul consular 
de la misiunea diplomaticã sau oficiul consular al României din ţara respectivã.  
 
 
Aceste verificãri corespund cu cele stipulate în Manualul Consular Comun. România va prelua, 
până la data aderării la UE toate prevederile incluse în Instrucţiunile Consular Comune şi va 
efectua schimbul de date statistice privind acordarea de vize. 
 
Oficiile diplomatice şi consulare române nu dispun de mijloace tehnice performante pentru 
detectarea documentelor de cãlãtorie false sau falsificate. În cazul unor suspiciuni asupra unui 
document, se apeleazã la sprijinul autoritãţilor locale sau a consulatelor strãine, acreditate în 
statul de reşedinţã. Existã o cooperare ad–hoc şi în forme organizate între consulii români aflaţi 
în strãinãtate şi omologii lor de la oficiile diplomatice şi consulare ale statelor membre ale 
Uniunii Europene. 
 
Procesarea cererilor de viză de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare româneşti  se 
realizează în baza unei proceduri care va fi pe deplin armonizată cu procedurilor existente în 
cadrul spaţiului Schengen. În acest sens, România beneficiază de un proiect Phare  care 
urmăreşte crearea unei reţele informatizate on-line. Acest sistem informatizat va cuprinde 
Centrul Naţional de Vize, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, organism special creat in 
aprilie 2001, precum şi structuri ale Ministerului de Interne. Sistemul  de procesare on-line a 
cererilor de viză este la momentul 2001, în faza de proiect pilot, urmând ca în 2002 să fie 
conectate la această reţea 10 consulate ale României. Reţeaua va cuprinde, până în 2004, 
totalitatea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României.  
 
Noul paşaport românesc care va fi utilizat începând din anul 2002, în baza Hotărârii de Guvern 
nr. 460 din iunie 2001  este în conformitate cu prevederile acquis-ului comunitar în ceea ce 
priveşte forma, conţinutul şi elementele de securizare împotriva falsificării sale. 
 
Începând cu aprilie 1998, prevederile legislaţiei române referitoare la viza de tranzit aeroportuar 
sunt aliniate la prevederile acquis-ului JAI, respectiv Acţiunea Comună a UE din 4 martie 1996 
referitoare la măsurile pentru tranzitul pe aeroporturi.  
 
În prezent, obligativitatea vizei de tranzit aeroportuar este reglementatã de Legea 123/2001 
privind regimul strãinilor în România, respectiv prin Normele metodologice de aplicare a Legii 
123/2001, aprobate prin Hotãrârea de Guvern nr. 476 din 17.05.2001. Conform legislaţiei în 
vigoare, viza de tranzit aeroportuar se elibereazã numai cu aprobarea prealabilã a Ministerului 
Afacerilor Externe, în baza existenţei vizei unui stat terţ, care permite strãinului în cauzã 
continuarea cãlãtoriei. Aceastã vizã se poate acorda numai în condiţiile prezentãrii biletului de 
avion valabil pânã la destinaţie şi ea permite strãinului rãmânerea numai în zona aeroportului cel 
mult 3 zile. 
 
Cetăţenii din toate cele 13 state cuprinse în Acţiunea comună a UE sunt obligaţi să posede acest 
tip de viză, atunci când se află în tranzit pe un aeroport din România.  
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România va prelua până la data aderării sale la UE toate prevederile incluse în materie de 
cooperare consulară. În calitatea de stat candidat la aderarea la UE, România cooperează cu 
statele membre ale UE participând la întrunirile comune ale Grupului de lucru pe problematica 
de vize şi la consultările consulare locale. 
 
În România, există infrastructura administrativă necesară asigurării implementării legislaţiei 
actuale şi viitoare în materie de vize.  
 

Alinierea la acquis-ul comunitar 
 

În vederea armonizării listei negative a României cu cea similară a UE,  în cursul anului 2002  va 
intra in vigoare regimul obligatoriu de vize pentru cetăţenii Federaţiei Ruse şi ai Republicii 
Ucraina, urmare a acordurilor bilaterale negociate şi parafate. 
 
În privinţa introducerii obligativitãţii vizelor pentru cetãţenii proveniţi din republicile fostei 
Iugoslavii, a fost stabilit urmãtorul grafic: 
- Bosnia-Herţegovina – 2002 
- FYROM – 2002 
- R.F. Iugoslavia – 2003 
 
Vizele pentru cetãţenii Turciei vor fi introduse începând cu 1 ianuarie 2004. 
 
În ce priveşte obligativitatea vizei pentru cetãţenii Republicii Moldova, aceasta va fi introdusă la 
data aderãrii României la Uniunea Europeanã. 
 
România se va alinia la lista pozitivã a U.E. până la aderare, prin începerea negocierilor în 
vederea încheierii unor acorduri în materie de vize între România şi Andora, Argentina, 
Australia, Brazilia, Bolivia, Brunei, Chile, Ecuador, Estonia, Guatemala, Honduras, Israel, 
Letonia, Lichtenstein, Lituania, Malta, Mexic, Monaco, Nicaragua, Panama, Paraguay, Salvador, 
Uruguay, Venezuela. 
 
Realizarea unui nou tip de colant de viză, în conformitate cu normele comunitare 
(Reglementarea Consiliului European privind formatul uniform de viză – 1683/1995) va fi 
finalizată până la sfârşitul anului 2002. 

 
4. MIGRAŢIA 

 
  Autorităţile române manifestă o implicare deosebită în gestionarea migraţiei ilegale. Rezultatele 
din anul 2001 au demonstrat o eficienţă mai mare decât în ceilalţi ani. Măsuri ferme, poliţieneşti, 
au fost implementate. Au fost întreprinse controale înăsprite ale legalităţii intrării şi şederii în 
România a cetăţenilor din ţările cu potenţial migrator sporit. Numărul vizelor de ieşire şi al 
expulzărilor/returnărilor a sporit. Se înregistrează un număr mai mare de respingeri a cererilor de 
intrare în România ale cetăţenilor din state terţe.  

 
4.1. Admisie 

 
Normele juridice ce reglementează domeniul sunt cuprinse în Legea nr. 123/2001 privind 
regimul străinilor în România, H.G. 476/2001 privind normele metodologice de aplicare a 
acesteia, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, 
Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, completată şi modificată prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 172/2000 şi H.G. 434/2000 pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a Legii 203/1999, Legea nr. 84/1995 a învăţământului, Legea 31/1991 privind 
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societăţile comerciale şi Decretul – Lege nr. 54/1990 privind desfăşurarea unor activităţi 
economice pe baza liberei iniţiative.  

 
Prin noua lege privind regimul străinilor şi normele de aplicare ale acesteia sunt stabilite 
condiţiile de intrare, şedere şi ieşire din România, oferind în acest fel un mijloc eficient de 
combatere a migraţiei ilegale. 
 
Cadrul legislativ în vigoare conţine norme în consens cu Acquis–ul Comunitar reglementând o 
serie de domenii printre care reunificarea familială, tranzitul aeroportuar, protecţia minorilor 
neînsoţiţi, combaterea căsătoriilor de convenienţă, responsabilitatea transportatorilor, procedurile 
privind returnarea în ţările de origine, precum şi limitarea admisiei cetăţenilor statelor terţe în 
scopul angajării şi al desfăşurării de activităţi economice independente. 
 
Noile reglementări prevăd instituirea unei proceduri speciale de obţinere a vizelor de intrare 
pentru cetatenii străini aparţinând statelor aflate pe lista ţărilor cu un potenţial migrator ridicat, 
respectiv pe baza de invitaţie şi constituire de garanţii bancare. 
 
A fost elaborat proiectul de act normativ privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 
economice de către persoane fizice (care abrogă Decretul Lege nr. 54/1990). Proiectul de act 
normativ reglementează dreptul cetăţenilor români şi cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii 
Europene de a desfăşura activităţi economice în România în calitate de angajaţi proprii şi 
stabileşte, de asemenea, cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice pentru a fi 
autorizate să desfăşoare activităţi economice independente.  
 
Cadrul legal existent sancţionează intrarea ilegală în România, precum şi sprijinul acordat în 
acest scop. 

 
Alinierea la acquis-ul comunitar 

 
Punerea în circulaţie a noului model de paşaport românesc, ce conţine elementele de siguranţă 
stipulate în Rezoluţia reprezentanţilor Statelor Membre din 17.10.2000, se va face la 01.01.2002. 
 
Se vor modifica, până la 31.12.2002, Legea 123/2001, privind regimul străinilor în România şi, 
până la 01.03.2003, Normele Metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. 476/2001, în 
următoarele puncte: 

- permiterea intrării fără viză a elevilor, cetăţeni ai unor state terţe, rezidenţi legal într-
unul dintre statele membre ale U.E, conform Acţiunii Comune adoptată de Consiliul 
U.E. prin decizia din 30 noiembrie 1994.  

- stabilirea distincţiei între viză (până la 90 de zile) şi permis de rezidenţă (şedere mai 
mare de 90 de zile). 

- alinierea deplină la textul adoptat de Miniştri la 11.06.1992, cu privire la documentele 
de călătorie acceptabile /  neacceptabile 

- stabilirea statutului lucrătorilor sezonieri şi a persoanelor transferate temporar. 
- introducerea pentru cetăţenii din statele cu potenţial migrator a obligativităţii 

prezentării unui plan de afaceri, atunci când solicită viză pentru înfiinţarea unor 
societăţi cu răspundere limitată.  

- introducerea noţiunilor de rezident pe termen scurt, lung şi permanent şi alinierea la 
prevederile Rezoluţiei Consiliului U.E. privind statutul cetăţenilor ţărilor terţe 
rezidenţi pentru o perioadă mai mare de timp pe teritoriul statelor membre ale U.E. 

- asigurarea protecţiei minorilor neînsoţiţi şi din alte state decât cele recunoscute cu 
tendinţe de migrare.  

- introducerea principiului reîntoarcerii voluntare în ţãrile de origine. 
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Modificarea Legii 203/1999 privind permisele de muncă, completată şi modificată prin OUG 
172/2000 în sensul armonizării depline la exigenţele U.E. privind angajarea în muncă este 
planificată a avea loc până la  31.12.2002. 
 
Proiectul de act normativ privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către 
persoane fizice va fi adoptat până la 31.12.2002. 
 
Modernizarea sistemului informatizat şi de comunicaţii pentru structurile specializate se va 
finaliza la 31.12.2003. 
 

4.2.  Readmisie 
 
Din anul 1990 şi până în prezent, România a încheiat un număr de 23 de acorduri de readmisie 
cu următoarele state: Austria, Benelux, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, 
Franţa, Germania, Grecia, India, Irlanda, Italia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia 
Ungaria şi Republica Moldova. Dintre acestea, 15, semnate după 1995, au fost încheiate în 
conformitate cu Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 30 noiembrie 1994.  

 
Statul român şi-a însuşit şi aplicat întocmai Recomandările din 30.11.1994 privind un specimen 
de acord bilateral de readmisie între un stat membru şi o ţară terţă întocmind un ,,Acord cadru”, 
privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, în baza căruia au fost definitivate acordurile 
bilaterale negociate în această perioadă. 

 
În redactarea şi negocierea acestor acorduri, România ţine cont de Convenţia privind protecţia 
drepturilor omului şi libertăţile fundamentale (Roma, 1950) şi Convenţia asupra statutului 
refugiaţilor (Geneva, 1951), precum şi Protocolul privind statutul refugiaţilor (New York, 1967). 
 
România a creat cadrul legislativ pentru înfiinţarea instituţiei ataşatului de afaceri interne şi a 
ofiţerului de legãturã, în momentul de faţã, fiind numit un ataşat de afaceri interne pe lângã 
instituţiile europene, la Bruxelles, şi ofiţeri de legãturã în Germania, Austria şi Cehia. 
 

Alinierea la acquis 
 
România desfăşoară, în prezent, negocieri pentru încheierea de acorduri de readmisie cu 
următoarele ţări: Marea Britanie, Portugalia, Lituania, Rusia, Ucraina, FYROM, China, Egipt, 
Liban, Bangladesh, Sri Lanka. 
 
În negocierea acordurilor de readmisie, prioritãţile au fost stabilite în raport cu riscul de ţarã 
privind potenţialul migrator, precum şi statele membre U.E. şi candidate cu care nu s–a reuşit 
încã perfectarea unui astfel de acord. 
 
România şi-a propus încheierea de acorduri de readmisie cu toate statele terţe aflate pe lista 
negativă a Uniunii Europene,  nominalizate în acţiunea comună a UE din 4 martie 1996. 
Demersurile diplomatice vor fi derulate după următorul program: 

- în anul 2001 cu Liban, Iordania, Marea Britanie, Austria (negocierea unui nou 
acord), Maroc, Nigeria, Sudan, Tunisia, Camerun, Congo R.P.D., Gambia, Algeria, 
Ghana, Iran, Turcia şi Iugoslavia. 

- în anul 2002 cu Cipru, Malta, Portugalia, Estonia, Letonia, Angola, Guineea, 
Guineea Bissau, Guineea Ecuatorialã, Palestina, Coasta de Fildeş, Gabon, Kenia, 
Liberia, Mali, Mozambic, Senegal, Tanzania, Uganda, Bosnia-Herzegovina, 
Singapore. 
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- în anul 2003 cu Georgia, Armenia, Benin, Burkina Fasso, R. Centrafricanã, Ciad, 
Congo, Djibouti, Laos, Myanmar, Etiopia, Haiti, Mauritania, Filipine, Niger, 
Rwanda, Sierra Leone şi Somalia. 

- în anul 2004 cu Irak (funcţie de evoluţia situaţiei), Cambodgia, Comore, Eritreea, 
Fiji, Mauriţius, Papua – Noua Guinee, Guyana, Madagascar, Peru, Thailanda, 
Vietnam, Yemen, Zambia, Maldive. 

- în anul 2005 cu Butan, Burundi, Ins. Capului Verde, R.P.D. Coreeanã, R. 
Dominicanã, Libia, Siria, Nepal, Surinam, Sao Tome şi Principe, Togo. 

 
Pentru combaterea imigraţiei şi emigraţiei clandestine, România intenţionează să numească, până 
la momentul aderării, ataşaţi de afaceri interne şi ofiţeri de legătură în statele Uniunii Europene 
şi în principalele state cu potenţial migrator. 
 

4.3. Expulzare/Returnare 
 
Legislaţia română în domeniu face distincţie între expulzare, dispusă de instanţele de judecată ca 
urmare a comiterii unor fapte penale, şi returnare, care este o măsură administrativă dispusă de 
Ministerul de Interne în contextul combaterii migraţiei ilegale. 

 
Expulzarea străinilor este o măsură de siguranţă luată de instanţele judecătoreşti în baza art. 117 
Cod Penal. Conform Constituţiei, expulzarea poate fi dispusă numai printr-o hotărâre 
judecătorească şi este pusă în aplicare, potrivit art. 438 din Codul de Procedură Penală, de către 
organele de poliţie. 

 
Returnarea, ca măsură administrativă, se poate dispune împotriva străinilor cărora le-a fost 
limitat, întrerupt sau revocat dreptul de şedere pe teritoriul României, ca urmare a nerespectării 
scopului declarat sau din alte cauze legale, împotriva celor care au intrat ilegal în România, 
precum şi a celor care au depăşit durata şederii stabilită prin viză. 
 
Legea nr. 123/2001, care reglementează statutul străinilor în România, prevede că, până la 
efectuarea returnării, străinul va fi cazat într-un loc special amenajat, destinat acestui scop, sub 
supraveghere. 
 
Regulile de organizare şi funcţionare a centrelor de cazare a străinilor cu şedere ilegală sunt 
stabilite prin Regulament aprobat de ministrul de interne. 
 
Aceste centre sunt locuri închise, special amenajate care funcţionează în subordinea Ministerului 
de Interne, sunt administrate de către Direcţia pentru Străini şi Probleme de Migrări şi sunt 
destinate cazării temporare, în condiţiile legii, a următoarelor categorii de străini: 

- depistaţi cu şedere ilegală în România; 
- ale căror cereri de acordare a statutului de refugiat au fost respinse definitiv şi 

irevocabil şi urmează să fie returnaţi în ţările de origine sau de plecare, dacă nu 
părăsesc teritoriul României în mod legal; 

- declaraţi indezirabili şi care nu au părăsit de bună voie teritoriul României în 
termenul stabilit; 

- depistaţi fără documente, până la stabilirea identităţii şi clarificarea situaţiei din punct 
de vedere al legalităţii şederii lor în România. 

 
Străinii cazaţi temporar în aceste centre au dreptul la asistenţă medicală şi socială şi la a li se 
respecta opinia şi specificul propriu în materie religioasă, filosofică, culturală şi politică. Ei au 
dreptul la schimb de corespondenţă, vizite şi la desfăşurarea de activităţi recreative în aer liber. 
 



 13

Personalul centrelor este instruit în ceea ce priveşte tratarea străinilor fără discriminări pe motive 
de rasă, sex, vârstă, cultură, naţionalitate sau religie. 
 
Atât expulzarea cât şi returnarea se fac cu respectarea prevederilor art. 3 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului şi a principiului „non refoulement” prevăzut în art. 33 din 
Convenţia de la Geneva privind statutul refugiaţilor.  

 
Expulzarea străinului are ca finalitate instituirea unei interdicţii de intrare în ţară pentru o 
perioadă egală cu durata pedepsei la care aceştia au fost condamnaţi, dar nu mai mică de 5 ani. În 
cazul returnării, perioadele de interdicţie se dispun pentru o perioadă de şase luni, până la cinci 
ani. 

 
Documentul standard de călătorie eliberat străinilor returnaţi / expulzaţi este armonizat în 
totalitate cu cel utilizat de statele membre U.E. 

 
Instituţia responsabilă cu aplicarea legislaţiei în domeniul migraţiei este Ministerul de Interne, 
prin Direcţia pentru Străini şi Probleme de Migrări şi Direcţia Paşapoarte, din cadrul Direcţiei 
Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei, şi prin Inspectoratul General al Poliţiei de 
Frontieră, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii şi Solidarităţii 
Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Justiţiei. 

 
Pentru gestionarea şederii străinilor pe teritoriul României şi a cetăţenilor români care călătoresc 
în străinătate, structurile specializate din Ministerul de Interne dispun de structuri atât la nivel 
central, cât şi teritorial, în fiecare judeţ. Acestea dispun de baze de date disponibile pentru 
structurile din teritoriu, precum şi pentru alte structuri, precum Poliţia de Frontieră şi Oficiul 
Naţional pentru Refugiaţi. 
 
În prezent sunt operaţionale de două centre de cazare a străinilor depistaţi cu şedere ilegală la 
Otopeni (120 de locuri) şi Arad (48 de locuri). 
 
Structurile specializate ale Ministerului de Interne au încheiat protocoale de cooperare cu toate 
instituţiile cu care colaborează în aplicarea legislaţiei: din Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
 
România participă activ la Iniţiativa Pactului de Stabilitate privind Lupta împotriva Criminalităţii 
Organizate (SPOC) şi la schimbul de date cu Centrul de Informare şi Reflecţie asupra Imigraţiei 
(CIREFI). 

 
Alinierea la acquis 

 
Semnarea Memorandumului de înţelegere între Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi 
Ministerul de Interne privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate este 
prevăzută a avea loc până la 31.12.2001. 
 
Coroborat cu proiectul de modificare până la sfârşitul anului 2002 a Legii nr. 123/2001, în sensul 
alinierii depline la prevederile acquis-ului comunitar în ceea ce priveşte expulzarea şi repatrierea 
voluntară, se va realiza până la sfârşitul anului 2002 şi modificarea Legii 203/1999, completată 
prin OUG 172/2000, care va avea în vedere  următoarele: 

- obligativitatea obţinerii avizelor necesare angajării şi de către cetăţenii străini care au 
terminat studiile în România sau au intrat în ţară în scop de afaceri; 

- instituirea de sancţiuni în acord cu prevederile comunitare pentru angajatorii care 
încurajează, facilitează şi promovează angajarea ilegală; 
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- efectuarea schimbului de informaţii şi monitorizarea angajărilor ilegale împreună cu 
statele membre U.E.  

 
Se va completa reţeaua de centre de cazare a străinilor depistaţi cu şedere ilegală prin darea în 
folosinţă a două noi centre la Giurgiu şi Iaşi până la 31.12.2003. 
 
 
 
 
 
 
5. CRIMINALITATE ORGANIZATĂ 
 

5.1.  EUROPOL 
 

Până în prezent, nu a fost încheiat un acord de cooperare cu EUROPOL. Preşedintele României a 
aprobat mandatul pentru negocierea Acordului de Cooperare între România şi EUROPOL. În 
cadrul Inspectoratului General al Poliţiei a fost creat un compartiment EUROPOL. De asemenea, 
a fost intensificatã participarea poliţiştilor români la activitãţile de pregãtire organizate în 
domeniu. 
 
Proiectul de Lege referitor la ratificarea Convenţiei Europene privind protecţia persoanelor 
împotriva prelucrãrii automate a datelor personale STE 108/1981, semnatã de România la 17 
martie 1997 şi proiectul de Lege pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care implementeazã prevederile Directivei 
95/46/CE, au fost aprobate de ambele Camere ale Parlamentului.  
 
Proiectul de lege pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date prevede în mod explicit existenţa unei autorităţi 
independente de supraveghere, ale cărei atribuţii vor fi exercitate de Avocatul Poporului. 
  
Condiţiile de încadrare cu personal, de dotare, finanţare şi funcţionare a Autorităţii de 
Supraveghere urmează a fi precizate prin Regulamentul de funcţionare al  acestei autorităţii. 
Legea pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date nu se va aplica prelucrărilor şi transferului de date cu caracter personal 
efectuate în cadrul activităţilor în domeniul apărării naţionale şi siguranţei naţionale. Legea se va 
aplica însă, cu excepţiile expres prevăzute în textul său, prelucrărilor şi transferului de date cu 
caracter personal efectuate în cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a 
infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în 
domeniul dreptului penal.  Aceste clauze  sunt în conformitate cu prevederile Convenţiei STE 
108 şi ale Directivei 95/46/CE. 
 
A fost, de asemenea, adoptat de ambele Camere ale Parlamentului şi trimis spre promulgare 
Preşedintelui României proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor, proiect care transpune prevederile 
Directivei 97/66/CE. Această lege va avea caracter de lege specială faţă de Legea pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date întrucât conţine prevederi specifice de protecţie, adecvate caracterului extrem de 
tehnic al situaţiilor care implică prelucrarea unor asemenea date în sectorul telecomunicaţiilor, 
sector care, în România, la ora actuală, acoperă şi transmisiunile de date şi serviciile Internet. 
Opţiunea pentru legea specială se justifică prin gradul de tehnicitate mai ridicat al domeniului de 
aplicare, care dictează necesitatea adoptării unui cadru flexibil, care să poată fi uşor adaptat 
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schimbărilor tehnologice fără a influenţa stabilitatea legii-cadru (Legea pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date).  
 

Alinierea la acquis-ul comunitar 
 

Proiectul Legii de ratificare a Convenţiei Europene privind protecţia persoanelor în privinţa 
prelucrãrii automate a datelor personale (STE 108/1981) este adoptat şi va intra în vigoare  în 
trimestrul IV 2001.  
 
Proiectul de Lege  pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date şi proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor vor intra în vigoare în 
trimestrul IV/ 2001. 
 
În semestrul I 2002, vor fi iniţiate negocierile cu EUROPOL, în vederea încheierii unui acord de 
cooperare. 
 
În perspectiva aderării la EUROPOL, autorităţile române au în vedere crearea cadrului adecvat 
de cooperare, inclusiv prin modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedurã Penalã, astfel 
încât să fie incriminate toate faptele ce constituie infracţiuni de competenţa EUROPOL-ului, 
conform anexei Convenţiei. 
 
După aderarea la Uniunea Europeană, România va semna Convenţia EUROPOL şi cele două 
protocoale adiţionale. 
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5.2.  Protecţia intereselor financiare ale Comunităţii Europene. 
 

Cadrul legislativ în domeniu este dat de Codul Penal, Legea 87/1994 privind combaterea 
evaziunii fiscale, Legea 82/1991 privind contabilitatea, Legea 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi din Legea nr.141/1997 (Codul Vamal) si 
Regulamentul de aplicare a Codului Vamal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1114 din 
09.11.2001 (intrată în vigoare la data de 19.11.2001). 

 
În cadrul Ministerului de Interne - Inspectoratul General al Politiei funcţionează Direcţia Poliţiei 
Economico-Financiare iar la nivelul structurilor teritoriale funcţionează servicii de poliţie 
economico-financiară care au in competentă detectarea şi cercetarea fraudelor economice. De 
asemenea, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală a Vămilor funcţionează 
Serviciul pentru combaterea fraudelor vamale cu structuri teritoriale corespondente. Între aceste 
două instituţii colaborarea are la bază un protocol de cooperare. 
 
România este gata să coopereze cu instituţiile Uniunii Europene pentru a asigura protecţia 
efectivă şi echivalentă a intereselor financiare ale acesteia. 
 
Legislaţia naţională care reglementează domeniile luptei contra fraudelor şi al protejării  
intereselor financiare şi economice ale statului, se regăseşte în anexa 2. 
 

Alinierea la acquis-ul comunitar 
 
După aderarea la Uniunea Europeană, România va adera la Convenţia privind protecţia 
intereselor financiare ale Comunităţii Europene si protocoalele adiţionale.  
 
În semestrul 1 al anului 2003, va fi adoptată o lege internă prin care vor fi sancţionate frauda 
care afectează interesele financiare ale Comunităţilor Europene, aşa cum este definită în 
Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, precum şi 
faptele persoanelor cu atribuţii decizionale şi de control în caz de fraudă în ceea ce priveşte 
interesele financiare ale Comunităţii Europene. 
 
Proiectul legii pentru modificarea Legii 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, prin care va fi sancţionată spălarea banilor provenind din toate infracţiunile grave va fi 
adoptat în semestrul 1 al anului 2002. 
 
Proiectul de lege pentru completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală cu privire 
la răspunderea penală a persoanei juridice şi sancţionarea faptelor de corupţie a funcţionarilor 
internaţionali va fi adoptat în  semestrul 1 al anului 2002. 
 
În România, activităţile instituţiilor naţionale cu competenţe de luptă împotriva fraudei vor fi 
coordonate de o instituţie naţională ce va fi desemnată drept coordonator şi va acţiona ca punct 
de contact unic în relaţiile cu Comisia Europeană şi Statele membre în domeniul luptei împotriva 
fraudei. Pentru operativitate, România este gata să desemneze această instituţie de coordonare în 
strânsă colaborare cu OLAF. 
 
În vederea asigurării unui tratament egal inspecţiilor Comisiei cu cel acordat inspecţiilor 
naţionale, în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, vor fi 
modificate Ordonanţa nr.119/1999 şi a Legea nr.30/1991, care vor fi adoptate până în luna 
decembrie 2002. 
 

5.3.  Combaterea corupţiei. 
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Infracţiunile de corupţie sunt prevăzute în Codul penal român art. 254-257, respectiv luarea de 
mită, darea de mită, primirea de foloase necuvenite şi traficul de influenţă. 
 
Legislaţia română în vigoare, prin Codul penal şi Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea 
şi sancţionarea faptelor de corupţie , sancţionează atât faptele de corupţie săvârşite în sectorul 
public, cât şi în sectorul privat. 
 
Legea nr.78/2000 transpune în legislaţia internă dispoziţii din Convenţia OCDE privind 
combaterea corupţiei în tranzacţiile comerciale internaţionale şi din Convenţia penală a 
Consiliului Europei privind corupţia, prin sancţionarea spălării banilor provenind din fapte de 
corupţie şi a faptelor de corupţie săvârşite în tranzacţiile internaţionale în condiţiile criminalităţii 
organizate. 
 
România a adoptat  Programul Naţional de Prevenire a Corupţiei care prevede măsuri menite să 
determine o reducere efectivă a ariei de manifestare a acestui fenomen.  Pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Programului a fost aprobat Planul Naţional de Acţiune împotriva 
corupţiei la care este cooptată societatea civilă, inclusiv ONG-urile, în vederea realizării unui 
parteneriat permanent pentru diminuarea consecinţelor corupţiei. Acest Program se aplică din 
anul 2001. 
  
Având la bază  acest program  Ministerul de Interne a elaborat şi pus în aplicare un Plan de 
acţiune propriu de combatere a corupţiei în rândul angajaţilor săi. 
 
România a semnat următoarele convenţii ale Consiliului Europei cuprinzând dispoziţii 
referitoare la combaterea corupţiei : Convenţia penală împotriva corupţiei şi Convenţia civilă 
împotriva corupţiei, şi au fost întocmite legi pentru ratificarea acestor convenţii care vor fi 
supuse spre aprobare Parlamentului. România este membră la Grupul de state împotriva 
corupţiei (GRECO), instituit prin Rezoluţia Consiliului Europei nr. (99) 5 din 1 mai 1999.  
 
În anul 1999, România a făcut demersuri pe lângă Secretariatul General al OECD pentru 
dobândirea statului de membru cu drepturi depline în Grupul de Lucru privind combaterea 
corupţiei în tranzacţiile comerciale internaţionale. 
 
De asemenea, au mai fost adoptate alte legi cu relevanţă în domeniul combaterii corupţiei, 
respectiv: Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială cuprinzând dispoziţii 
referitoare la răspunderea miniştrilor pentru acţiunile întreprinse în exercitarea funcţiilor lor, 
precum şi dispoziţii procedurale privind urmărirea penală în cazul comiterii de infracţiuni; Legea 
nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public care defineşte funcţionarul public, stabileşte 
categoriile de funcţionari publici, clasificarea funcţiilor publice şi principiile care guvernează 
exerciţiul lor; Ordonanţa de Urgenţă 75 din 1999 privind activitatea de audit financiar; 
Ordonanţa de Urgenţă 60 din 2001 privind achiziţiile publice. 

 
În cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie funcţionează Secţia de combatere a 
corupţiei şi criminalităţii organizate înfiinţată în baza Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. De asemenea, la nivelul parchetelor de pe lângă 
curţile de apel şi tribunale funcţionează servicii şi respectiv birouri de combatere a corupţiei şi 
criminalităţii organizate, a căror activitate este coordonată şi controlată de Secţia specializată din 
cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Secţia precum şi serviciile şi birourile 
de combatere a corupţiei şi criminalităţii organizate efectuează urmărirea penală în cazul 
infracţiunilor de corupţie şi a celor comise în condiţiile criminalităţii organizate. Secţia conduce 
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şi controlează activităţile procesuale efectuate de organele de poliţie şi de alte organe implicate 
în descoperirea şi urmărirea penală a acestor infracţiuni. 
 
În cadrul Secţiei şi al structurilor ei teritoriale, pot fi delegaţi pe timp de un an specialişti din 
cadrul organelor care au competenţe legale în descoperirea şi urmărirea acestor infracţiuni pentru 
a lucra sub directa conducere, supraveghere şi controlul nemijlocit al procurorilor din aceste 
structuri. În acelaşi mod, pot fi delegaţi şi specialişti în domeniul financiar, bancar, vamal sau 
alte asemenea domenii  în vederea clarificării unor probleme tehnice de specialitate. 
 
În cadrul Secţiei de combatere a corupţiei şi criminalităţii organizate funcţionează şi un birou 
însărcinat cu efectuarea operaţiunilor de centralizare, analizare şi valorificare a datelor şi 
informaţiilor, constituindu-se o bancă de date în domeniul faptelor de corupţie şi al criminalităţii 
organizate. 
 

Alinierea la acquis-ul comunitar 
 
În vederea funcţionării efective a echipelor de specialişti în subordinea Secţiei de combatere a 
corupţiei şi criminalităţii organizate şi a structurilor sale teritoriale, între Ministerul Public, 
Ministerul de Interne şi Ministerul de Finanţe se va încheia un protocol, până la sfârşitul anului 
2001. 
 
Proiectul de lege pentru completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală cu privire 
la răspunderea penală a persoanei juridice şi sancţionarea faptelor de corupţie a funcţionarilor 
internaţionali va fi adoptat în semestrul 1 al anului 2002. 
 
Structura naţională anticorupţie (ACOS) va fi constituită  în cadrul Parchetului de pe lângă 
Curtea Supremă de Justiţie, până la 31.12.2002. 
 

5.4. Combaterea spălării banilor 
 

La elaborarea Legii 21/1999 s-au avut in vedere si prevederile Convenţiei privind Spălarea, 
Depistarea, Sechestrarea si Confiscarea Produselor Infracţiunii, adoptata la Strasbourg, 1990, 
legea preluând din Convenţie o parte din terminologia specifica, si totodată definind in mod 
distinct infracţiunea de spălare de bani in conformitate cu prevederile acesteia. 
 
Legislaţia României în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor a fost elaborată pe baza 
prevederilor Directivei 91/308 a Consiliului Europei şi a celor 40 de Recomandări GAFI, 
corespunzând în consecinţă standardelor europene. 
 
Înfiinţarea Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor reprezintă un pas 
important în activitatea de construcţie instituţională necesară combaterii acestui fenomen.  
 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.21/1999, care permite realizarea schimburilor de 
informaţii în cadrul tratatelor internaţionale la care România este parte, sau pe bază de 
reciprocitate, Oficiul a procedat la efectuarea schimburilor de informaţii cu instituţii similare din 
Comunitatea Europeană, precum şi din alte ţări, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate. 
 
In ceea ce priveşte transpunerea prevederilor convenţiei ONU de combatere a crimei organizate 
transnaţionale, in special a masurilor de combatere a spalarii banilor in legislaţia naţionala, 
precum si a Deciziei Consiliului din 17.10.2000 privind stabilirea relaţiilor de cooperare intre 
unităţile de analiză a informaţiilor financiare (FIU) din cadrul Statelor Membre cu referire la 
schimbul de informaţii, Legea nr.21/1999 prevede ca Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere 
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a Spălării Banilor are ca obiect analizarea, prelucrarea informaţiilor si sesizarea autorităţilor 
abilitate prin lege. Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor este o unitate de 
analiză a informaţiilor financiare (FIU) de tip administrativ, membru PC-R-EV şi are acces şi 
utilizează Reţeaua Securizată Egmont. 
 
 

 
Alinierea la acquis-ul comunitar 

 
Legislaţia română conţine deja unele reglementări cuprinse în proiectul noii Directive privind 
prevenirea folosirii sistemului financiar in scopul spălării banilor şi la scurt timp după adoptarea 
de către Consiliul Uniunii Europene a acesteia, România va amenda Legea 21/1999, astfel încât 
armonizarea legislaţiei sa fie completa. 
 
Proiectul Legii pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea si sancţionarea spălării 
banilor, prin care se va sancţiona spălarea banilor provenind din toate infracţiunile grave, va fi 
adoptat in cursul anului 2002. 
 
Proiectul Legii pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind spalarea, depistarea, 
sechestrarea si confiscarea produselor infracţiunilor, adoptata la Strasbourg, 1990, va  fi adoptat 
in semestrul I 2002. 
 
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor dezvoltă cu succes un program de 
twining cu parteneri din Italia si Austria. 
 
 Scopul proiectului propus este întărirea capacităţii instituţiilor româneşti implicate în prevenirea 
şi combaterea spălării banilor şi este destinat îndeplinirii următoarelor obiective: 

1. Îmbunătăţirea cadrului legal actual, in scopul deplinei armonizări cu acquis-ul 
comunitar(Directiva Consiliului European nr. 308/1991) si cu Cele 40 Recomandări 
GAFI, cu un accent special pe întărirea rolului instituţional al Oficiului Naţional de 
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. 

2.  Îmbunătăţirea depistării şi procesării tranzacţiilor suspecte, a operaţiunilor in numerar si 
a operaţiunilor cu alte tipuri de instrumente de plata. 

3. Întărirea capacitatii instituţiilor raportoare de depistare a tranzacţiilor               
suspecte si creşterea valorii si acuratetii informaţiilor din rapoartele acestora. 

4. Dezvoltarea cooperării cu instituţiile romaneşti implicate in lupta împotriva spălării 
banilor (Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne, Ministerul Finanţelor Publice, 
Procuratura de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Banca Naţionala a României, 
Asociaţia Romana a Băncilor, Curtea de Conturi, etc.) 

5. Dezvoltarea cooperării internaţionale, cu accent pe schimburile de informaţii. 
Finalizarea proiectului este prevăzută în 2002. 
 

5.5.  Combaterea criminalităţii organizate 
 
România a semnat Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Crimei Organizate Transnaţionale la 14 
decembrie 2000. Deşi Convenţia nu a fost ratificată, în plan legislativ intern, domeniul se 
regăseşte în mare parte în Legile speciale: Legea nr.21/1999, privind prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, modificată prin, Legea nr. 78/08.05.2000 privind prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera 
de stat a României, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  112/2001 privind sancţionarea unor 
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fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de către cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie, 
domiciliate în România. 
 
În ceea ce priveşte folosirea tehnicilor speciale de investigaţie, în combaterea traficului de 
droguri, Legea 143/2000 reglementează instituţia investigatorului acoperit şi livrările 
supravegheate, iar interceptarea convorbirilor şi imaginilor este prevăzută în Codul de Procedură 
Penală. 

 
În Ministerul de Interne - Inspectoratul General al Politiei funcţionează Direcţia Generala de 
Combatere a Crimei Organizate si Antidrog, atât la nivel central, cât şi teritorial-zonal. În cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, la nivel central şi teritorial, funcţionează Direcţia 
pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere. 
 
In cadrul Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie funcţionează 
Secţia pentru combaterea corupţiei si a criminalităţii organizate iar la nivelul Parchetelor de pe 
lângă Curţile de Apel şi Tribunale funcţionează servicii, respectiv birouri de combatere a 
corupţiei şi a criminalităţii organizate. 
  

Alinierea la acquis-ul comunitar 
 

Până la sfârşitul anului 2002, vor fi adoptate proiectele de legi privind organizarea şi 
funcţionarea politiei, combaterea crimei organizate, protecţia martorului şi combaterea 
criminalităţii prin intermediul computerului.  
 
Proiectul legii privind combaterea traficului de fiinţe umane va fi adoptat pana la sfârşitul anului  
2001. 
 
În scopul combaterii criminalităţii organizate şi a corupţiei, o tehnică de investigaţie importantă 
este interceptarea legală a telecomunicaţiilor. În acest sens, în vederea punerii în aplicare a 
dispoziţiilor Rezoluţiei Consiliului din 17 ianuarie 1995 referitoare la interceptările legale ale 
telecomunicaţiilor, autorităţile române vor elabora un act normativ care să reglementeze 
drepturile, restricţiile şi obligaţiile pe care serviciile autorizate, operatorii de reţea şi furnizorii de 
servicii le au pentru a efectua, din punct de vedere tehnic, interceptări legale ale 
telecomunicaţiilor.  
 
Totodată, în cadrul Secţiei de combatere a corupţiei şi criminalităţii organizate a Parchetului de 
pe lângă Curtea Supremă de Justiţie se va înfiinţa, până la finele anului 2003, un Birou tehnic de 
interceptări legale ale telecomunicaţiilor.  
 
6. DROGURI  

 
Legislaţia în vigoare este  în cea mai mare parte  în concordanţă cu acquis-ul UE. Sunt avute în 
vedere îmbunătăţiri la infrastructura în domeniu, precum şi schimbări de natură instituţională. 

 
Legislaţia românească în materie este asigurată de Legea nr.143/2000 privind combaterea 
traficului şi consumului ilicit de droguri şi de Ordonanţa de Urgenţă nr. 105/2001 privind 
frontiera de stat a României.  
 
Prin acest act normativ: 
- sunt reglementate acele infracţiuni privind traficul si consumul ilicit de droguri care sunt 

prevăzute şi în legislaţia comunitară; 
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- sunt stabilite pedepse severe, corespunzătoare cu gravitatea faptelor, în principal, pedepse 
privative de libertate; 

- instituţia livrării supravegheate este în concordanţă cu prevederile Convenţiei Naţiunilor 
Unite din1998; 

- folosirea investigatorilor acoperiţi este introdusă în acţiunile de combatere a reţelelor de 
narco-trafic  

- -  sunt reglementate măsurile care se adoptă faţă de acele persoane care intenţionează să 
introducă în ţară medicamente care conţin substanţe stupefiante sau substanţe psihotrope în 
cantităţi mai mari decât cele necesare pentru tratamentul personal. 

 
Regulamentul de aplicare a acestei Legi este aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1359/2000 şi 
include modalităţi de operare în domeniul definit de lege.     
 
România a aderat prin Legea 118 din 1992 la Convenţia ONU din 1971 privind substanţele 
psihotrope si Convenţia ONU din 1988 privind combaterea traficului   ilicit de droguri. 
Prevederile acestor Convenţii au fost incluse în Legea 143/2000. 
 
Legislaţia în domeniul drogurilor cuprinde si Legea 73/1969 privind regimul produselor si 
substanţelor stupefiante ce  pedepseşte producerea, deţinerea sau orice operaţie privind circulaţia 
produselor ori a substanţelor stupefiante, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor ce conţin 
substanţe stupefiante, prescrierea de către medic fără a fi necesar  a produselor sau substanţelor 
stupefiante, precum şi organizarea ori îngăduirea consumului acestora în anumite locuri. Această 
lege este conformă cu Convenţia unică din 1961, privind substanţele stupefiante. Instrucţiunile 
nr.103/1970 pentru aplicarea Legii nr.73/69 privind regimul produselor şi substanţelor 
stupefiante conţin modalităţi de operare în domeniul definit de lege. 
 
În principal, legislaţia în domeniu este aplicată de către Direcţia Generală de Combatere a 
Crimei Organizate şi Antidrog, din Poliţia Română, Direcţia pentru Combaterea Infracţionalităţii 
Transfrontaliere din Poliţia de Frontieră Română, Direcţia Generală a Vămilor din Ministerul de 
Finanţe, precum  şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. 
 
Prin Ordinul Ministrului Industriei şi Comerţului nr.36/C/1999 privind regimul de export şi 
import al mărfurilor (completare a Ordinului nr.150/1992) si prin Decretul nr.466/1979 privind 
regimul substanţelor şi produselor toxice se reglementează parţial operaţiunile cu substanţele 
chimice esenţiale şi precursori. 
 
Brigada Antidrog, din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog, 
este specializată în combaterea traficului şi consumului ilicit de substanţe stupefiante şi 
psihotrope, substanţe chimice esenţiale şi precursori, în depistarea laboratoarelor clandestine de 
producţie ilicită de droguri şi în combaterea cultivării ilicite a plantelor cu conţinut stupefiant sau 
psihotrop. In cadrul centrelor zonale şi la nivelul Municipiului Bucureşti funcţionează structuri 
specializate în combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, subordonate direct 
formaţiunii centrale. 
 
Laboratorul de analize fizico-chimice droguri din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a 
Crimei Organizate şi Antidrog, structură a Inspectoratului General al Poliţiei, este  specializat în 
analiza drogurilor pe corpuri delicte. Acesta efectuează în regim de urgenţă analiza chimică a 
drogurilor capturate de organele de cercetare penală aflate pe întreg teritoriul ţării.  
 
Legislaţia în vigoare impune confirmarea prezenţei drogurilor în organismul presupuşilor 
traficanţi sau consumatori de droguri, valoare juridică având numai buletinele de analiză 
eliberate de către Institutele de Medicină Legală. Laboratoarele de toxicologie din cadrul 



 22

Institutelor de Medicină Legală sunt abilitate prin lege să analizeze probe biologice  recoltate de 
la presupuşii consumatori sau traficanţi de droguri la cererea organelor juridice, a aparţinătorilor 
şi a unităţilor sanitare, în cazul  urgenţelor spitaliceşti sau pentru pacienţii internaţi pentru 
dezintoxicare. La ora actuală, deşi există personal specializat în toată reţeaua de toxicologie 
medico-legală, numai Laboratorul de Toxicologie al Institutului Naţional de Medicină Legală - 
Bucureşti posedă un minimum de aparatură analitică necesar efectuării de analize toxicologice în 
probele biologice presupuse a conţine droguri de abuz şi metaboliţi ai acestora. 
 
Institutele de Medicină Legală raportează anual Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului 
de Interne, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public situaţia privind rezultatele cercetării 
substanţelor psiho-active, inclusiv stupefiante, atât la persoane în viaţă cât şi la decedaţi.  
 
La nivelul Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog funcţionează prima 
unitate de analiză a informaţiilor pe linie de droguri care reprezintă interfaţa între Poliţia Română 
şi celelalte organisme interne şi internaţionale implicate în lupta împotriva drogurilor. De 
asemenea, în cadrul acestui serviciu s-a dezvoltat o bază de date referitoare la droguri. 
 
In România tratamentul dependenţei de droguri se realizează în unităţi aparţinând Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei. Intoxicaţiile cu droguri (supradozele) se tratează in secţiile de terapie 
intensivă şi de urgenţă ale spitalelor. Dezintoxicarea se realizează prin substituţie cu metadonă in 
trei centre sau prin metode ce utilizează alte substanţe in spitalele de psihiatrie din tara. In 
prezent post-cura se realizează in doua centre din ţară iar tratamentul de menţinere pe metadonă 
se face numai intr-un singur centru din Bucureşti. In viitor se urmăreşte dezvoltarea facilităţilor 
de tratament al intoxicaţiilor acute, a centrelor de dezintoxicare atât pentru adulţi cât si pentru 
copii, a centrelor de postcura şi reabilitare psihosocială si a centrelor de menţinere pe metadonă. 
 
Prevenirea consumului de droguri se face la nivel naţional, in baza Ordinului comun al 
Ministrului de Interne, Ministrului Sănătăţii si Familiei, Ministrului Educaţiei si Cercetării, 
Ministrului Tineretului si Sportului şi Ministrului Administraţiei Publice privind organizarea 
prevenirii consumului ilicit de droguri, publicat in Monitorul Oficial al României nr. 581 din 17 
septembrie 2001. 
 
În domeniul cooperării internaţionale pe linia combaterii traficului şi consumului ilicit de 
droguri, România colaborează permanent cu unităţi specializate din cadrul poliţiilor altor state, 
atât în baza unor înţelegeri bilaterale, cât şi în cadrul Centrului Regional de Combatere a 
Criminalităţii Transfrontaliere, realizează schimburi de informaţii utilizând ofiţeri de legătură, 
primeşte  suport logistic şi beneficiază de instruiri. 
 
Cu referire la măsurile de abordare a problemei turismului de droguri în spaţiul UE, în legislaţia 
românească, Legea 143/2000 care reglementează combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri nu conţine dispoziţii exprese privitoare la turismul în scopul consumului de droguri ci 
numai prevederi de ordin general. 
 
România aplicã în momentul de faţã o strategie axatã în principal pe reducerea cererii de droguri. 
Printre altele, aplicarea acestei strategii a avut ca rezultate: 
 
- Înfiinţarea prin HG nr. 763/2001(M.O. nr. 490/23.08.2001) a Comitetului Naţional de 

Prevenire a Criminalităţii, organism interministerial, fără personalitate juridică, sub 
autoritatea primului ministru şi în coordonarea ministrului justiţiei. Comitetul este alcătuit 
din câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din cadrul următoarelor autorităţi 
publice: Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Integrării Europene, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei 
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Publice , Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor, Ministerul Informaţiilor 
Publice , Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul 
Sănătăţii şi Familiei , Ministerul Culturii şi Cultelor, Corpul de control al primului ministru, 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, Consiliul Minorităţilor 
Naţionale, Serviciul de Informaţii Externe. 

- Suplimentarea bugetului MI prin Hotărârea de Guvern nr.664/2001 pentru derularea unor 
activităţi de prevenire a consumului şi traficului ilicit de droguri. 

- Adoptarea în septembrie 2001 a Ordinului comun al ministrului de interne, ministrului 
sănătăţii şi familiei , ministrului administraţiei publice, ministrului educaţiei şi cercetării şi 
al ministrului tineretului şi sportului privind organizarea prevenirii consumului ilicit de 
droguri.  

 
Din 1998, România elaborează anual Raportul Naţional pe droguri, difuzat cãtre Centrul 
European de Monitorizare a Drogurilor si Dependentei de Droguri (EMCDDA) Lisabona. 
Începând din anul 2001, România beneficiază de asistenţă tehnică PHARE pentru 
instituţionalizarea, conform acquis–ului european, a Punctului Focal Naţional (PNF) în domeniul 
drogurilor în cadrul următoarelor proiecte PHARE: 

1. Lupta împotriva drogurilor ( PHARE 2000) 
2. Proiectul de cooperare între Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi a 

Dependenţei de Droguri şi statele central şi est-europene finanţat în cadrul programului 
PHARE Multibeneficiari pe anul 1998. 

 
Alinierea la acquis-ul comunitar 

 
Până la 31.12.2001, se va  adopta   Legea privind regimul juridic al substanţelor chimice 
esenţiale si al precursorilor. 
  
În anul 2002 un obiectiv esenţial este adoptarea unei Strategii Naţionale Antidrog consistente 
(care sã producã efecte atât în ce priveşte reducerea cererii, cât şi a ofertei), pe baza căreia, să se 
creeze corpul de specialişti în domeniul realizării profilului chimic al drogurilor capturate pe 
teritoriul ţării şi în depistarea laboratoarelor clandestine, să se doteze Laboratorul central 
antidrog cu aparatură analitică performantă, etaloane, în vederea realizării profilului chimic al 
drogurilor şi să se modifice H.G. 534/1999 privind Comitetului Interministerial de Luptă 
Împotriva Drogurilor (CILID), astfel încât acest organism să aibă caracter funcţional. Totodată 
se va înfiinţa Punctul Focal Naţional, ca instituţie independentă. 
 
România va participa la evaluarea riscurilor şi controlul noilor droguri sintetice (Early Warning 
System). 
 
La momentul aderării la UE, se va elabora o decizie a Directorului General al DGV pentru 
îmbunătăţirea şi accelerarea schimbului de informaţii, coordonarea acţiunilor operaţionale, 
intensificarea procedurilor în cadrul turismului de droguri. 
 
 
7. TERORISMUL 
 
România este parte la mai multe acorduri şi convenţii internaţionale care privesc combaterea 
terorismului, printre care: Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului, Strasbourg 1977, 
ratificată prin Legea 19/1997; Convenţia internaţională contra luării de ostatici, New York 1979, 
ratificată prin Decretul-Lege 111/1990; Convenţia cu privire la marcajul explozibililor plastici şi 
în folie în scopul detectării, Montreal 1991, ratificată prin Legea 139/1998; Convenţia Europeană 
cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii de arme de foc de către particulari, Strasbourg 
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1978, ratificată prin Legea 116/1997. Convenţia Internaţionalã cu privire la combaterea 
terorismului cu bombã (New York –1998) şi Convenţia Internaţională cu privire la Combaterea 
finanţării terorismului (New York – 1999),  vor fi ratificate în 2002 
 
În acord deplin cu dispoziţiile Convenţiilor si Tratatelor Internaţionale, România este ferm 
angajată în lupta pentru prevenirea si combaterea oricăror tipuri de riscuri si ameninţări 
subsumate sau adiacente terorismului, care pot viza teritoriul naţional sau alte spaţii. 
 
Cerinţele actelor internaţionale în domeniu sunt integrate în dreptul intern, conform  dispoziţiilor 
articolului 11 alineatul 2 din Constituţia României, care prevede că : „tratatele ratificate de 
Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern” . 
 
Cadrul legal al activităţii antiteroriste este în acord  cu obligaţiile asumate de România prin 
convenţii si tratate internaţionale. 
 
 
In scopul armonizării acţiunilor antiteroriste, au fost încheiate  acorduri bilaterale, astfel:  

- Acord cu RF Germania referitor la cooperarea în combaterea crimei organizate, 
precum şi a terorismului şi a altor fapte penale de o gravitate deosebită, încheiat la 
15.10.1996, ratificat prin HG nr.80/1997; 

-  Acord cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord referitor la reţinerea şi 
confiscarea bunurilor provenite şi a instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor, 
încheiat 14.11.1995, ratificat prin Legea nr. 136/1997; 

-  Acord cu Republica Franceză privind cooperarea în domeniul afacerilor interne 
încheiat la 21.02.1997, ratificat prin Legea nr.147/1997; 

-  Acord cu Republica Ungară privind cooperarea în domeniul crimei organizate, a 
terorismului şi traficului ilicit de droguri, încheiat la 19.02.1997, ratificat prin 
Hotărârea de Guvern. nr. 271/1997;  

-  Memorandumul de înţelegere cu Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord cu privire la colaborarea în lupta împotriva crimei organizate  şi 
traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, încheiat la 14.11.1995, ratificat prin 
Legea nr. 148/1997. 

-  State cu care se cooperează în baza protocoalelor la nivel interagenţii: Austria, 
Belgia, Franţa, Italia, Olanda, Germania, Spania, Portugalia, Grecia, Ungaria, Cehia, 
Polonia. 

 
Conform Legii nr.14/1992, activitatea de prevenire si combatere a terorismului este coordonata 
de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării si se realizează de către Serviciul Român de Informaţii, 
in cooperare cu celelalte componente ale sistemului naţional de apărare.  
 
Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României defineşte ca fiind ameninţări la adresa 
siguranţei naţionale 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 săvârşirea de asemenea fapte; atentatele contra unei colectivităţi, săvârşite prin orice 
mijloace. 
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a 
unor fapte de încălcare a ordinii publice constituie legea specială în domeniul combaterii 
terorismului.  
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In sensul Ordonanţei, sunt considerate acte de terorism si introducerea sau răspândirea, ori 
ameninţarea cu introducerea sau răspândirea in atmosfera, pe sol, subsol sau in apa, a unor 
produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natura să pună in pericol viata, 
mediul înconjurător sau  ordinea publică. 
 
România s-a asociat la Planul de acţiune al Uniunii Europene privind combaterea terorismului şi 
a subscris la Declaraţia finală adoptată de Conferinţa Europeană lărgită, organizată la Bruxelles 
la 20 octombrie 2001. În acest context România s-a angajat să adopte măsurile necesare privind 
transpunerea în practică a prevederilor Rezoluţiei Consiliului de Securitate ONU nr. 1373/2001 
precum şi pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite privind eliminarea surselor de finanţare 
a terorismului. 
 
La data de 14.11.2001, Guvernul României a aprobat Proiectul Ordonanţei de Urgenta pentru 
prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar - bancar in scopul finanţării de acte de 
terorism. Conform Ordonanţei, constituie infracţiune fapta persoanei de a pune la dispoziţie, a 
realiza sau colecta fonduri in scopul  săvârşirii actelor de terorism. 
 
Iniţiativele legislative privind siguranţa naţională, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării şi a Serviciului Român de Informaţii urmăresc  eficientizarea 
activităţilor de combatere a terorismului şi asigurarea unei mai bune interoperabilităti cu structuri 
similare europene. 
 
În noul context internaţional, în vederea optimizării coordonării activităţilor derulate de toate 
instituţiile care au atribuţii în domeniul luptei antiteroriste, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
a hotărât desemnarea Serviciului Român de Informaţii ca autoritate naţională în materia 
prevenirii şi combaterii terorismului. 
 
În baza legislaţiei în vigoare, în cadrul Serviciului Român de Informaţii funcţionează 
Inspectoratul pentru prevenirea şi combaterea terorismului, care are atribuţii de intervenţie şi 
informative. La nivelul acesteia există o structură care are rolul de punct central de contact.  
 
În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale specifice, Inspectoratul pentru prevenirea şi combaterea 
terorismului realizează inclusiv o intensă cooperare internaţională. Cadrul general în care se 
derulează această cooperare este constituit din acordurile guvernamentale şi protocoalele  
încheiate cu instituţii similare din Statele Membre şi Candidate. 
  

Alinierea la acquis-ul comunitar 
 
Intrarea în vigoare , până la sfârşitul anului 2001, a Ordonanţei de Urgenţă pentru prevenirea şi 
combaterea utilizării sistemului financiar - bancar in scopul finanţării de acte de terorism.  

 
8.  COOPERARE POLIŢIENEASCĂ 
 
Conform prevederilor Legii nr.26/1994, art.1, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, şi ale Ordonanţei de urgenţă nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
de Frontieră Române, Inspectoratul General al Poliţiei şi Inspectoratul General al Poliţiei de 
Frontieră,  sunt instituţiile  specializate ale statului care funcţionează în cadrul teritoriului 
naţional şi la frontieră, având drept competenţe apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale cetăţenilor, bunurile publice şi private, prevenirea şi identificarea infracţiunilor, menţinerea 
ordinii si siguranţei publice precum şi supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, 
prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, 
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respectarea ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei de stat şi în zona de 
frontieră. 
 
Pe linia cooperării poliţieneşti, Poliţia de Frontieră cooperează cu instituţiile cu atribuţii de 
ordine publică şi siguranţă naţională interne şi, pe baza convenţiilor internaţionale, cu instituţiile 
similare din statele vecine şi alte state. 
 
Recrutarea viitorilor poliţişti se face la nivel naţional, selecţia având la baza următoarele criterii: 
cetăţenia română şi domiciliul stabil in interiorul graniţelor tarii, absolvirea unui liceu cu 
diploma de bacalaureat, calităţi fizice stabilite conform standardelor, o stare foarte buna de 
sănătate fizică şi mentală (sunt supuşi unui test psihologic), să nu aibă antecedente penale, o 
conduită morală corespunzătoare, să nu aibă apartenenţă politică. 
 
Lucrătorii Poliţiei Române sunt instruiţi atât in unităţile de învăţământ ale Ministerului de 
Interne cât şi în cooperare cu alte state dintre care o pondere importantă o deţin statele membre 
ale Uniunii Europene, pe baza acordurilor bilaterale precum şi in cadrul activităţilor prevăzute în 
Convenţia de Înfrăţire Instituţională  RO98/IB/INT 01a având ca parteneri Marea Britanie, 
Franţa şi Spania. 
 
Procesul de formare a poliţiştilor răspunde principalelor tendinţe de evoluţie a criminalităţii şi 
este desfăşurat in cadrul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” pentru ofiţeri (durata 
studiilor este de 4 ani, absolvenţii fiind licenţiaţi in drept) si in centrele de pregătire a 
subofiţerilor de la Câmpina (18 luni de pregătire), Slatina si Sibiu. 
 
România  este parte la toate instrumentele juridice internaţionale de bază în materia cooperării 
poliţieneşti, este membru fondator la INTERPOL şi are ferma intenţie de a încheia un acord de 
cooperare cu EUROPOL care să acopere toate domeniile de cooperare aflate în competenţa 
acestei instituţii, la toate nivelurile deschise pentru cooperare cu state terţe.   
 
România este gazda Centrului Regional pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere, fiind 
parte la Acordul privind cooperarea în combaterea criminalităţii transfrontaliere, încheiat de 11 
state din regiune, participă la Acordul de cooperare în combaterea crimei organizate din cadrul 
procesului de cooperare al Mării Negre, a încheiat acorduri trilaterale cu Grecia, Bulgaria, 
Turcia, Moldova şi Ucraina pentru cooperare în combaterea criminalităţii organizate şi dispune 
de portofoliu semnificativ de instrumente juridice internaţionale bilaterale privind cooperarea 
poliţienească, în care statele membre ale Uniunii Europene joacă un rol însemnat. (lista 
acordurilor şi înţelegerilor în vigoare este redată în anexă). Ministerul de Interne a adoptat recent 
un Acord cadru (specimen), adecvat prevederilor acquis-ului comunitar, care îi permite iniţierea 
şi derularea rapidă a negocierilor cu orice stat şi la orice nivel, pentru realizarea cadrului juridic 
necesar combaterii crimei organizate, traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi 
precursori, a terorismului şi altor infracţiuni grave.  
 
Privitor la schimburile rezultatelor analizelor ADN, în România cadrul  legislativ este dat de 
Codul de Procedură Penală, care reglementează activitatea organelor de cercetare penală în ceea 
ce priveşte mijloacele  de probă. 
 
În România, cadrul legislativ care reglementează activitatea organelor de cercetare penală în 
ceea ce priveşte sarcina administrării probelor şi mijloacele de probă este dat de Codul de 
Procedură Penală. 
 
Cu referire la cadrul legislativ comunitar privind măsurile de prevenire şi control a violenţei şi 
tulburărilor ocazionate de manifestările sportive precum şi în cazul unor bande de motociclişti 
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predispuse săvârşirii unor activităţi infracţionale, în România domeniul este reglementat de 
următoarele acte normative:  

- Codul Penal 
- Legea 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire  

socială a ordinii şi liniştii publice; 
- Legea 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice; 
- Legea 116/1998 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. 
 

Prin legea 61/1991 sunt sancţionate faptele care reprezintă ameninţări la adresa menţinerii legii 
şi ordinii publice în cadrul întrunirilor publice, cum ar fi : evenimente sportive, manifestări 
cultural-artistice, demonstraţii. 

 
Prin legea 60/1991  sunt reglementate condiţiile în care trebuie să se desfăşoare adunările publice 
precum şi modul în care se va asigura ordinea în timpul desfăşurării acestor adunări. Legea 
prevede că adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia 
participanţilor şi a mediului ambiant. 
 
Legea 60/1991 nu armonizează integral prevederile acquis-ului comunitar în domeniu, mai ales 
în ceea ce priveşte reglementarea cadrului legal în care se desfăşoară schimbul de informaţii între 
agenţiile de aplicare a legii şi nu introduce instituţia ofiţerului de legătură pe acest specific al 
activităţii. 
 
Instituţia ataşatului de afaceri interne şi a ofiţerului de legãturã au fost reglementate separat. 
 
Atât legea 60/1991, cât şi legea 61/1992 nu cuprind prevederi referitoare la cooperarea 
poliţienească internaţională şi nici cea în materie de pregătire a personalului. 

     
România a ratificat, prin Legea 53/1998, Convenţia europeană privind violenţa şi ieşirile 
necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive în special la meciurile de fotbal.  
    
În baza Legii 53/ 1998, Jandarmeria Română împreună cu Federaţia Română de Fotbal, a 
întocmit "Instrucţiunea privind asigurarea desfăşurării în bune condiţii a meciurilor de fotbal". 

 
Cu privire la acquis-ul comunitar referitor la analiza operaţională a criminalităţii şi schimbul de 
informaţii la nivelul MI există structuri specializate cu competenţă în domeniu (Birourile de 
analiză, sinteză şi planificare resurse, unităţile de evidenţă operativă,  Biroul Naţional Interpol şi 
Relaţii Internaţionale – IGP ce reprezintă interfaţa cooperării poliţieneşti internaţionale). 
Totodată acestea asigură circulaţia fluxului informaţional în toate domeniile criminalităţii. 
 
Instituţiile responsabile în aplicarea legislaţiei armonizate în domeniul analizelor ADN sunt: 
Inspectoratul General al Poliţiei - Institutul de Criminalistică şi  Institutul Naţional de Medicină 
Legală - Bucureşti.    
 
Instituţiile responsabile in aplicarea legislaţiei armonizate in domeniul restabilirii şi menţinerii 
ordinii şi securităţii publice sunt: Inspectoratul General al Poliţiei - Direcţia Poliţiei de Ordine 
Publică şi Comandamentul Naţional al Jandarmeriei.  
 
S-au constituit unităţi mobile special destinate menţinerii ordinii publice cu ocazia desfăşurării 
unor activităţi cultural-sportive, întruniri şi manifestaţii cu participarea unui public numeros, cât 
şi de restabilire a acesteia când a fost grav tulburată. 
 
Cu sprijinul financiar al guvernului francez, s-a înfiinţat Şcoala de Aplicaţie pentru  jandarmi. 
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Alinierea la acquis-ul comunitar 

 
Proiectele de lege asupra organizării şi funcţionării Poliţiei Române precum şi Statutul 
Poliţistului ce vor asigura demilitarizarea serviciului poliţienesc şi alinierea şi armonizarea  
acestuia cu standardele Uniunii Europene, vor fi adoptate în trim.I al anului 2002. 
 
Adoptarea proiectului de Lege pentru protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date prevăzută pentru trimestrul IV 2001 va oferi 
cadrul instituţional legislativ necesar extinderii cooperării în domeniul aplicării legii, atât la nivel 
naţional cât şi internaţional. 

 
Sunt avute în vedere întărirea capacităţii Poliţiei Române de a aborda şi soluţiona problematica 
de poliţie, management şi ţinere sub control a criminalităţii, cât şi asigurarea interoperabilităţii 
cu sistemele poliţieneşti din statele membre ale UE şi cu cele ale ţărilor învecinate.  
 
Pentru semestrul I/2002 se prefigurează însuşirea prevederilor Manualului de cooperare 
poliţienească de către instituţiile române abilitate cu asigurarea ordinii publice la meciurile 
internaţionale de fotbal, stabilirea în structura MI a instituţiei ofiţerului de legătura cu 
competente in domeniile aplicării legii, ordinii si al securităţii, constituirea Comisiei Naţionale  
de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport compusă din reprezentanţii tuturor instituţiilor cu 
atribuţii în domeniu şi prevederea în statul de funcţionare a acesteia, de responsabilităţi pe linia 
combaterii huliganismului şi violenţelor pe stadioanele de fotbal, cât şi modificarea art. 3 al 
Legii 60/1991 în sensul declarării în prealabil al adunărilor cu caracter sportiv internaţional 

 
Constituirea unei baze de date la nivelul instituţiilor implicate in asigurarea măsurilor de ordine 
publica cu persoanele cunoscute ca având antecedente  in comiterea de acte huliganice cu prilejul 
desfăşurării competiţiilor sportive, precum şi cele cunoscute ca aparţinând unor bande de 
motociclişti predispuse săvârşirii unor activităţi infracţionale, este prevăzută pentru semestrul II 
2002. 

 
În semestrul I/2003 se va constitui şi utila un laborator de genetică moleculară în cadrul 
Institutului de Criminalistică al IGP şi se va moderniza laboratorul ADN Institutului Naţional de 
Medicină Legală. 
   
Referitor la punerea în aplicare a Rezoluţiei Consiliului UE privind radiocomunicaţiile, din punct 
de vedere al spectrului de frecvenţe se află în stadiul de proiect o variantă nouă a Tabelului 
Naţional de Alocare a Benzilor de Frecvenţă (TNABF) elaborată cu sprijinul unui consultant 
internaţional (Eurostrategies, Belgia). 
 
 Noul TNABF este în deplină concordanţă cu tabelul comun european al utilizării benzilor de 
frecvenţă (ECA)şi va fi definitivat în cursul anului 2002. Aplicarea sa va fi posibilă după 
finalizarea şi implementarea planului de migrare, care are ca obiectiv renunţarea la utilizările 
care nu sunt conforme cu cele indicate în tabelul ECA.  
 
Un pas important a fost făcut prin adoptarea Ordinului Ministrului Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei nr. 340/2001, prin care se interzice efectuarea asignărilor de frecvenţe pentru orice 
serviciu de radiocomunicaţii din sfera neguvernamentală care, în banda de frecvenţă 
corespunzătoare, este prevăzut în TNABF, dar nu este prevăzut în tabelul ECA, sau este prevăzut 
atât în TNABF, cât şi în ECA, dar cu statut diferit. 
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Din punct de vedere al standardizării sistemelor pan-europene digitale pentru servicii de urgenţă, 
România respectă atât recomandările Grupului Schengen cât şi deciziile Comitetului European 
de Radiocomunicaţii, având în funcţiune la nivel naţional un sistem digital de tip TETRAPOL 
pentru ordinea publică şi servicii de urgenţă. Sistemul digital de radiocomunicaţii de tip TETRA 
există la nivelul unui proiect   - pilot pentru zona de sud a ţării şi necesita extinderea la scara 
naţională în vederea alinierii la acquis (servicii de urgenţă şi utilitare). 
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9. COOPERAREA VAMALĂ 
 
Cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne presupune şi cooperarea vamală, 
componentă importantă în lupta împotriva fraudelor, combaterea traficului de droguri şi în 
schimbul de informaţii. 
 
Legislaţia de bază în domeniul vamal este dată de Codul şi Regulamentul Vamal, adoptate prin 
Legea 141/1997, respectiv Hotărârea de Guvern  1114 din 09.11.2001. Domeniul este tratat pe 
larg în cadrul Capitolului 25 – Uniunea Vamală. 

 
Hotărârea de Guvern nr. 1114/2001 armonizează în legislaţia română şi schimbul de informaţii 
necesar prevenirii şi combaterii fraudei vamale. Direcţia Supraveghere Vamală şi luptă împotriva 
Fraudelor Vamale este identificată drept unitatea ce realizează sarcinile ce revin Direcţiei 
Generale a Vămilor prin acorduri şi convenţii internaţionale în domeniu. 

 
Procesul de armonizare legislativă a înregistrat, de asemenea, progrese în domeniul mărfurilor 
contrafăcute şi pirat, prin adoptarea Legii nr.202/13.11.2000 privind unele măsuri pentru 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire. În 
acest sens merită menţionată încheierea protocoalelor de colaborare cu Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci şi Oficiul Român pentru Drepturi de Autor.  

 
Cooperarea cu administraţiile vamale din statele membre ale Uniunii Europene se desfăşoară în 
cadrul Protocolului nr. 6 privind asistenţa reciprocă în domeniul vamal, parte a Acordului 
European. 

 
Legislaţia în vigoare este aplicată de Direcţia Generală a Vămilor, din cadrul Ministerului de 
Finanţe Publice. 

 
Personalul administraţiei vamale române numără 4351 de angajaţi, care urmează cursuri de 
pregătire profesionale, în funcţie de specialităţi şi de necesităţile dinamice ale situaţiei din teren. 

 
Atribuţiile personalului vamal cuprind, printre altele: exercitarea controlului, urmărirea şi 
supravegherea pe teritoriul ţării a respectării legislaţiei vamale, participarea la asigurarea 
aplicării prevederilor cu caracter vamal din convenţiile şi tratatele internaţionale la care România 
este parte, prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte de 
patrimoniu cultural naţional, precum şi în cazurile de spălare a banilor prin operaţiuni vamale, 
etc., acestea având drept finalitate o mai rapidă aliniere la legislaţia comunitară în domeniul 
vamal.   
 
Potrivit legislaţiei în vigoare, lucrătorii vamali nu au competenţă materială pentru investigarea 
infracţiunilor vamale. Totuşi, potrivit atribuţiilor pe care aceştia le au cu privire la detectarea, 
prevenirea şi investigarea fraudelor, stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Direcţiei Generale a Vămilor, aprobat prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 688/ 
17.04.2001, ei au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală în cazurile în care există 
indiciile săvârşirii unor infracţiuni. 
 
Normele Convenţiei privind folosirea tehnologiei informatice în scopuri vamale sunt parţial 
incluse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale a Vămilor, adoptat 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice   nr. 688/2001.  

 
Utilizarea Sistemului Informatic Integrat Vamal este reglementată prin Hotărârea de Guvern 
1114/2001 şi Hotărârea de Guvern 170/2001. Perioada de păstrare a informaţiilor este stabilită la 
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5 ani pentru declaraţiile vamale, cu posibilitatea de extindere la 10 ani pentru fundamentarea 
statistică a procesului decizional şi de prognoză. Este prevăzută posibilitatea revizuirii anuale a 
necesităţii păstrării datelor. 
 
92% din personalul Administraţiei Vamale Române lucrează conectaţi în sistemul informatic, 
după cum urmează: 

- La nivel central, 240 persoane în domeniul IT, management, supraveghere şi control 
vamal, buget, legislaţie şi proceduri vamale, gestiune documente; 

- La nivel regional, 580 persoane sunt conectate la sistem pe domeniile specifice, 
similare cu cele de la nivelul central; 

- La nivelul operativ/ birouri vamale, 2900 persoane utilizează calculatorul în 
îndeplinirea atribuţiilor pe care le au (controlori vamali, casieri, contabili, tranzit, 
gestiune documente). 

 
Pentru birourile vamale de frontieră, personalul care lucrează în schimburi are acces calculatoare 
(1680 posturi de lucru), conform specificului funcţiei. 
 
Conform doctrinei Monti (EU), strategiei şi conceptului de reformă a  Administraţiei Vamale 
Române, Blueprint–urilor vamale (analizei necesităţilor), discuţiilor din cadrul subcomitetului 
nr. 8, Sistemul Informatic Integrat Vamal, la nivelul actual de cuprindere şi dezvoltare, respectã 
criteriile de compatibilitate cu sistemele informatice ale UE din punctul de vedere al: 

- Politicii de management IT(nivel de reprezentare, strategie, organizatoric, resurse 
umane, pregătire profesională, funcţionalităţi, priorităţi şi finanţare bugetară, audit şi 
securitate) 

- Politicii tehnologice IT(Sistemul de operare: UNIX, Oracle, Asycuda, documentaţie 
standard ISO 9000, metodologia de asigurare a calităţii, EDI systems, sisteme IT 
compatibile cu sistemele informatice ale UE) 

- Politicii de aplicaţie IT- sistemul de prelucrare computerizată SAD, sistemul de 
tranzit naţional implementat să acopere TIR, TI, SAD, sistemul de colectare automată 
a datoriilor vamale şi contabilitate, sistemul computerizat de selectivitate,               
implementare şi evoluţia MIS, sistemul informatic de date de comerţ exterior pentru 
statistică, integrat în Sistemul Informatic Integrat Vamal.  

- Politicii operaţionale – acceptanţe, documentaţie, evaluare/audit, mentenanţă, etc. 
 

Sistemul informatic integrat vamal sprijină activităţile de prevenire şi cercetare a infracţiunilor, 
prin cooperare şi schimb rapid de informaţii cu instituţiile statului care au competenţe în 
cercetarea şi urmărirea penală a infracţiunilor grave. Baza centrală de date cuprinde categorii de 
informaţii referitoare la mărfuri, mijloace de transport, tranzacţii, persoane, cerute de Convenţia 
din 26 iulie 1995, elaborată pe baza articolului K3 din Tratatul asupra Uniunii Europene, privind 
folosirea tehnologiei informatice în scopuri vamale. Acest sistem are implementate proceduri şi 
mecanisme de securitate (reglementate prin norme interne) pentru prevenirea acceselor 
neautorizate, pentru a preveni citirea, copierea, modificarea sau ştergerea datelor. Sunt 
monitorizate toate accesele şi operaţiunile realizate de fiecare utilizator, în raport cu baza de 
date.  

 
Sunt demarate programe concrete cooperare, în baza unor protocoale, între administraţia vamală 
şi Ministerul de Interne, precum şi cu alte instituţii (Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, 
Ministerul Sănătăţii şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor), în vederea 
întăririi capacităţii instituţionale pentru reducerea ofertei şi cererii de droguri şi pentru prevenirea 
şi combaterea fenomenelor de corupţie şi de spălare a banilor.  
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Între Ministerul de Interne – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Ministerul 
Finanţelor Publice – Direcţia Generală a Vămilor, s-a semnat la 13 iunie 2001, Protocolul 
privind cooperarea dintre instituţiile care-şi desfăşoară activitatea în punctele de trecere a 
frontierei în cadrul Proiectului „Facilitarea comerţului şi transportului în sud-estul Europei”, la 
care sunt părţi şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.   
 
La data de 12 iunie 2001, între MI - IGP şi DGV a fost semnat un nou Protocol de cooperare, 
privind obţinerea şi schimbul de date şi informaţii referitoare la iniţierea, pregătirea şi 
desfăşurarea unor operaţiuni caracsteristici crimei organizate vizând în mod deosebit traficul de 
fiinţe umane, traficul internaţional cu autoturisme furate, traficul cu monedă falsă, cecuri de 
călătorie şi cărţi de crediz, precum şi operaţiuni ilegale cu materiale strategice şi nucleare. 
 
În spiritul Acţiunii Comune privind cooperarea între autorităţile vamale şi organizaţiile de 
afaceri în combaterea traficului de droguri, Direcţia Generală a Vămilor are încheiat un protocol 
de cooperare cu DHL România Internaţional. În sprijinul acestei iniţiative, în cadrul Direcţiei 
Generale a Vămilor a fost înfiinţat Biroul Analize de Risc. 

 
În cadrul Direcţiei de Supraveghere Vamală şi Lupta împotriva Fraudelor Vamale din Direcţia 
Generală a Vămilor funcţionează Serviciul de combatere a traficului de droguri şi a produselor 
cu regim special, ai cărui experţi au competenţe în iniţierea, menţinerea, aplicarea şi dezvoltarea 
Memorandumurilor de Înţelegere între administraţia vamală şi organizaţiile de afaceri.  

 
Administraţia vamală susţine activitatea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea 
Infracţionalitãţii Transfrontaliere, pentru o mai bună cooperare în domeniul schimbului de 
informaţii între administraţiile vamale şi ministerele de interne ale celor 11 ţări semnatare ale 
Acordului de Cooperare.  
 
În vederea îmbunătăţirii eficienţei generale a serviciilor vamale române, la începutul acestui an, 
Direcţia Generală a Vămilor a fost reorganizată în patru direcţii şi patru servicii independente cu 
atribuţii precise, menţionate în Regulamentul de organizare şi funcţionare.  
 
Noua structură include şi un serviciu de Control şi Audit intern, însărcinat, între altele, cu 
examinarea legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor vamale, identificarea erorilor, 
gestiunii defectuoase şi fraudelor.  

  
 

Alinierea la acquis-ul comunitar 
 

Până la 31.12.2002, se va adopta un document legislativ similar Convenţiei privind folosirea 
tehnologiei informatice în scopuri vamale, care va avea şi un articol similar art. 16 din 
Convenţie, iar procesul de aplicare provizorie în vederea intrării în vigoare va urma aceleaşi 
etape şi restricţii ca cele stipulate în actul comunitar. 
 
În cursul aceluiaşi an, va avea loc stabilizarea sistemului informatic, inclusiv realizarea unui 
sistem integrat de administrare, cu funcţionalităţi de asigurare a securităţii accesului la informaţii 
şi se va urmări dezvoltarea sistemului integrat vamal prin implementarea de noi funcţionalităţi. 

 
 Modificarea regulamentelor interne ale Direcţiei Generale a Vămilor privind acţiunile de 
supraveghere vamală comune cu autorităţile vamale comunitare este prevăzută a avea loc până la 
31.12.2005. 
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În funcţie de evoluţia situaţiei operative, România se va alinia la Acţiunea Comună din 
29.11.1996 privind cooperare între autorităţile vamale şi organizaţiile de afaceri în combaterea 
traficului de droguri, prin încheierea de protocoale de cooperare. 
 
Până în momentul aderării se vor înfiinţa în cadrul Administraţiei Vamale Române unităţi care să 
răspundă de primirea tuturor cererilor de asistenţă şi se vor numi ofiţeri de legătură care să aibă 
rolul de a accelera schimbul de informaţii. Totodată se vor încheia Protocoale de cooperare cu 
organizaţiile de afaceri interne şi internaţionale, pentru consolidarea schimbului de informaţii în 
scopul combaterii fraudelor vamale  şi se va adopta Manualul pentru operaţiunile comune de 
supraveghere vamală, cu prevederi concrete privind modalităţile practice de punere în aplicare a 
schimbului de informaţii necesar prevenirii şi combaterii fraudei vamale. 
 
În ce priveşte transpunerea completã a actelor normative comunitare în domeniul utilizării 
tehnologiei informaţiei, până la 30.05.2004, se are în vedere realizarea şi implementarea 
componentei informatice de susţinere a activităţii de urmărire a respectării proprietăţii 
intelectuale şi a limitării traficului de mărfuri contrafăcute, a celei de susţinere a activităţii de 
control ulterior şi de susţinere a activităţii de analiză a informaţiilor (intelligence) prin 
dezvoltarea şi implementarea componentei informatice de susţinere a activităţii de supraveghere 
şi control. 
 
Programul Phare 98 este în faza de implementare pentru a susţine funcţionalităţile existente şi a 
dezvolta altele noi (gestiunea manifestului, proceduri simplificate SAD, monitorizarea 
regimurilor suspensive, post entry etc.). 

 
Programul Phare 2001 se va concentra asupra implementării NCTS şi TARIC din sistemele 
Uniunii Europene, precum şi asupra dezvoltării celorlalte componente ale acestora. 
 
 
10. COOPERARE JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ 
 
România este deja parte la importante convenţii europene în această materie (vezi Anexa 2) şi 
dezvoltă raporturi de cooperare judiciară şi juridică în temeiul acestora. 
 
Pentru facilitarea aplicării acestor documente internaţionale a fost adoptată Legea 296/2001 
privind extrădarea, care a modernizat şi actualizat dispoziţiile din dreptul intern în această 
materie şi le-a făcut concordante atât cu Convenţia europeană de extrădare, cât şi cu dispoziţiile 
noii Constituţii din 1991. La redactarea acestei legi au fost avute în vedere şi reglementările 
cuprinse în alte importante documente internaţionale în materie de cooperare internaţională 
penală, cum ar fi Statutul Curţii Penale Internaţionale, Roma, 1998. 
 
Constituţia României şi Legea 296/2001 interzic extrădarea cetăţenilor români. 
 
Refuzul extrădării propriului cetăţean ori a refugiatului politic obligă statul român ca la cererea 
statului solicitant să supună cauza autorităţilor sale judiciare competente, astfel încât să se poată 
exercita urmărirea penală şi judecata, dacă este cazul. În acest scop statul solicitant ar urma să 
transmită gratuit Ministerului Justiţiei din România dosarele, informaţiile şi obiectele privind 
infracţiunea. Statul solicitant va fi informat despre rezultatul cererii sale. 
 
În cazul în care România optează pentru soluţia refuzului extrădării unui străin, învinuit sau 
condamnat în alt stat pentru infracţiuni grave sau pentru cele incriminate prin convenţii 
internaţionale care nu impun un alt mod de represiune, examinarea propriei competenţe şi 
exercitarea, dacă este cazul, a acţiunii penale se fac din oficiu, fără excepţie şi fără întârziere. 



 34

Autorităţile române solicitate hotărăsc în aceleaşi condiţii ca şi pentru orice infracţiune cu 
caracter grav prevăzută şi pedepsită de legea română. 
 
Legea română prevede ca o condiţie a extrădării dubla incriminare. Nu sunt considerate ca 
infracţiuni politice, de la caz la caz, infracţiunile menţionate la articolele 1şi 2 ale Convenţiei 
europene pentru reprimarea terorismului, conspiraţia sau asocierea în vederea săvârşirii de 
infracţiuni menţionate la articolele 1şi 2 ale Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului 
ori dacă asocierea se referă la infracţiuni din domeniul traficului de droguri sau altor forme de 
crimă organizată. Aplicarea prevederilor cu privire la infracţiunile politice nu afectează 
obligaţiile pe care statul român şi le-a asumat sau şi le va asuma potrivit oricărei alte convenţii 
internaţionale cu caracter multilateral.  
 
În momentul adoptării unui nou instrument juridic privind extrădarea, în cadrul Uniunii 
Europene, România va avea în vedere dispoziţiile acestuia pentru o eventuală modificare a 
cadrului legislativ. 
 
Cu acelaşi scop, de facilitare a aplicării Convenţiilor europene în materie, au fost redactate alte 
două proiecte de legi importante privind asistenţa şi transferul persoanelor condamnate, adoptate 
de Guvern şi transmise Parlamentului spre adoptare. 
 
Sunt în curs de definitivare formalităţile interne (întocmirea legilor de ratificare şi a actelor 
normative corespunzătoare pentru completarea şi modificarea legislaţiei în vigoare), pentru acte 
importante internaţionale semnate de România (a se vedea anexa 2). 
 
Sunt în curs de definitivare, prin negociere sau ratificare o serie de acorduri bilaterale pe care 
România urmează să le încheie cu alte state exterioare perimetrului european, atât acorduri noi 
cât şi modernizarea acordurilor existente.  
 
În vederea participării la Programul Phare orizontal pentru Justiţie şi Afaceri Interne, program 
destinat statelor candidate la aderare, a fost creată  reţeaua de corespondenţi naţionali pentru 
cooperare juridică şi judiciară internaţională, formată din judecători şi procurori responsabili 
pentru aplicarea eficientă şi unitară a convenţiilor internaţionale. 
 
 

Alinierea la acquis-ul comunitar 
 
Proiectele de legi privind asistenţa judiciară în materie penală şi transferul persoanelor 
condamnate, care transpun în legislaţia naţională prevederile convenţiilor europene, urmează să 
fie adoptate până la sfârşitul anului 2001 şi vor intra în vigoare la data  aderării.  
 
Proiectele de lege privind ratificarea Convenţiei penale asupra corupţiei şi a Convenţiei civile 
asupra corupţiei vor fi adoptate  până la sfârşitul anului 2001. 
 
România a transmis formalităţile pentru dobândirea statutului de membru cu drepturi depline în 
Grupul de Lucru privind combaterea corupţiei în tranzacţiile comerciale internaţionale. Se 
aşteaptă răspunsul OECD, întrucât aderarea la Convenţia din acest sistem nu se poate efectua 
fără a primi statutul de stat membru. 
 
Proiectul legii pentru ratificarea Convenţiei ONU împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate şi cele două Protocoale adiţionale, New York – 15.11.2000,  va fi adoptat până în 
semestrul II, 2002. 
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Proiectul legii pentru ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale, Roma, 1998, va fi 
adoptat în semestrul II 2002. 
 
România acceptă acquis-ul comunitar în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi va 
adera la convenţiile încheiate între statele membre, după aderarea la UE. 

 
 

11. COOPERARE JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ 
 
Dreptul intern român oferă soluţii pentru reglementarea raporturilor de drept internaţional privat 
prin Legea numărul 105/1992, care are caracter de drept comun în materie, în măsura în care nu 
s-au reglementat alte soluţii pe cale convenţională. 
 
Legea 105/1992 este armonizată, în mare măsură, cu dispoziţiile Convenţiilor de la Bruxelles şi 
Lugano care reglementează recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în acquis-ul 
comunitar. Legea este armonizată cu prevederile Convenţiei privind legea aplicabilă obligaţiilor 
contractuale, Roma, 1980. 
 
Dispoziţii referitoare la cooperarea internaţională în materie civilă şi comercială sunt 
reglementate prin numeroase convenţii multilaterale şi bilaterale menţionate cu titlu de exemplu 
în anexă. 
 
În această materie, în temeiul art. 11 alin 2 din Constituţia României, convenţiile internaţionale 
la care România este parte sunt de imediată aplicabilitate 
 
Pregătirea magistraţilor pentru aplicarea legislaţiei în domeniul cooperării judiciare în materie 
civilă se realizează în cadrul programului anual de învăţământ al Institutului Naţional al 
Magistraturii, prin cursuri de formare după absolvirea facultăţii (formarea iniţială). 
 
De asemenea, pentru magistraţii în funcţie, în diferite etape de vechime profesională (formare 
continuă), în cadrul programelor PHARE sunt organizate, lunar, seminarii de pregătire în drept 
comunitar pentru aproximativ 1000 de judecători, reprezentând  o treime din numărul total al 
acestora. 

 
Alinierea la acquis-ul comunitar 

 
Pentru facilitarea punerii în aplicare a convenţiilor internaţionale la care România este parte vor 
fi elaborate acte normative cu caracter general (proiect de lege privind asistenţa judiciară 
internaţională în materie civilă), cât şi cu caracter special ( un act normativ pentru aplicarea 
Convenţiei de la Haga, 1980, privind aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii), ce vor fi 
adoptate până în trimestrul IV al anului 2002. 
 
De asemenea, în trimestrul IV al anului 2002, va fi ratificată “Convenţia europeană privind 
recunoaşterea şi executare deciziilor privind încredinţarea şi reîncredinţarea copiilor, 
Luxemburg, 25 mai 1980”. 
 
Vor fi definitivate formalităţile procedurale interne pentru adoptarea a 3 importante convenţii din 
sistemul Conferinţei de drept internaţional privat de la Haga ( privind obţinerea probelor în 
străinătate, Haga 1970, privind notificarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare, 
Haga 1965, privind facilitarea accesului la justiţie, Haga 1980), până în trimestrul IV 2002. 
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Acestea sunt câteva din demersurile internaţionale ale României pentru a-şi armoniza legislaţia 
în domeniul cooperării juridice şi judiciare internaţionale cu acquis-ul comunitar pentru a putea 
fi în măsură, după aderarea la Uniunea Europeană, să devină parte la convenţiile din acest 
sistem. 
 
România va urmări evoluţia acquis-ului comunitar în domeniul cooperării judiciare în materie 
civilă. Prevederile actului normativ comunitar ce înlocuieşte Convenţia de la Bruxelles I, 
respectiv Regulamentul 44/2001, vor fi luate în considerare la completarea si modernizarea 
reglementărilor privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine în materie civilă şi 
comercială, până în trimestrul IV al anului 2002. 
 
 
12. PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ  
 
Conform Constituţiei României, fac parte din autoritatea judecătorească, instanţele judecătoreşti, 
Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Public. 
Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii. Justiţia se realizează prin Curtea Supremă 
de justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege. 
 
Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, potrivit legii. Preşedintele şi 
ceilalţi judecători ai Curţii Supreme de justiţie sunt numiţi pe o perioada de 6 ani. Ei pot fi 
reinvestiţi în funcţie. 
 
Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din magistraţi aleşi, pentru o durata de 4 ani, de 
Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună. 
 
Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţie a 
judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari, în condiţiile legii. În acest caz, lucrările 
sunt prezidate, fără drept de vot, de ministrul justiţiei. 
 
Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte rolul de consiliu de disciplina al judecătorilor. În 
acest caz, lucrările sunt prezidate de preşedintele Curţii Supreme de justiţie. 
 
Promovarea, transferarea şi sancţionarea judecătorilor pot fi dispuse numai de Consiliul Superior 
al Magistraturii, în condiţiile legii. 
 
Ministerul Public face parte din autoritatea judecătorească, conform Constituţiei şi Legii 
nr.92/92 pentru organizarea judecătorească, alături de instanţele judecătoreşti şi de Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
 
Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori, care sunt magistraţi, constituiţi în 
parchete pe lângă fiecare instanţă judecătorească, sub autoritatea ministrului justiţiei. El este 
independent în relaţiile cu celelalte autorităţi publice şi îşi exercită atribuţiile numai în temeiul 
legii şi pentru asigurarea respectării acestora. 
 
Cadrul legal privind organizarea judecătorească este asigurat prin Legea nr. 92/1992, pentru 
organizare judecătorească cu modificările ulterioare. Conform legii, judecătorii sunt inamovibili, 
acest statut reprezentând o garanţie a independenţei puterii judecătoreşti faţă de executiv. 
Inamovibilitatea garantează faptul că în actul de justiţie nu poate exista nici o imixtiune şi că 
locul de muncă al unui judecător nu poate fi schimbat fără acordul acestuia. 
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Funcţia de judecător este incompatibilă cu orice alta funcţie publică sau privată, cu excepţia 
funcţiilor didactice din învăţământul superior. 
 
Legea consacră separaţia puterii judecătoreşti de celelalte puteri ale statului afirmând că aceasta 
are atribuţii proprii ce sunt exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile 
şi dispoziţiile prevăzute de Constituţie şi de celelalte legi ale ţării. 
 
Legea 92/1992 pentru organizare judecătorească urmează a fi modificată până la sfârşitul anului 
2002. 
 
Detalii despre capacitatea administrativă sunt prezentate în anexă. 
 
13. INSTRUMENTE PRIVIND DREPTURILE OMULUI 
  
În acest domeniu, au fost ratificate Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi 
Libertăţilor Fundamentale, Protocolul adiţional, Protocoalele 4, 6 şi 7 prin Legea nr. 30/1994, iar 
Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială a fost 
ratificată prin Decretul 345 /1970. 
 
Prin Legea nr. 80/1997 a fost ratificată Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi a 
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptată la Strasbourg la 26 noiembrie 
1987, precum şi protocoalele nr. 1 şi 2 la convenţie, adoptate la Strasbourg la 4 noiembrie 1993. 
 
Prin Legea nr. 19/1990 România a aderat la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva torturii şi altor 
pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, New York 1984. 
 
În ceea ce priveşte  transpunerea prevederilor Rezoluţiei Consiliului referitoare la  combaterea 
pornografiei infantile pe internet nu au fost adoptate reglementări legale pentru incriminare. În 
schimb, art.325 Cod Penal privind răspândirea de materiale obscene şi art.202 Cod Penal privind 
corupţia sexuală incriminează ca infracţiuni orice formă de exploatare a minorilor inclusiv 
sexuală. 
 
În actualul context socio-politic al României problematica protecţiei copilului constituie o 
prioritate naţionala, fiind gestionata de Guvernul României prin intermediul Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Copilului si Adopţie, organism de specialitate al administraţiei publice centrale, 
înfiinţat in baza Ordonanţei de Urgenta nr.12/2001 aprobata prin Legea nr.252/2001, aflat sub 
directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. 
 
Prin Decizia Primului Ministru nr. 401/20 noiembrie 2001 a fost constituit Grupul Independent 
de Analiză a Sistemului de Adopţii Internaţionale. Potrivit dispoziţiilor Deciziei, Grupul 
Independent de Analiză a Sistemului de Adopţii Internaţionale îşi desfăşoară activitatea pentru o 
perioadă de trei luni, de la data emiterii deciziei şi are următoarele atribuţii: 
a) analizează sistemul de adopţii internaţionale practicat în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 25/1997, cu privire la regimul juridic al adopţiei şi face propuneri de 
îmbunătăţire a acestuia 

b) evaluează dosarele privind adopţiile internaţionale, aflate în diverse stadii de rezolvare şi 
face recomandări privind modul de soluţionare al acestora 

c) analizează cererile de adopţie internaţionale înregistrate la Comitetul Român pentru Adopţii 
în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 25/1997, cu privire la regimul juridic al 
adopţiei, rămase nesoluţionate şi face propuneri privind modul de soluţionare al acestora 
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d) analizează capacitatea instituţională a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi 
Adopţie şi a Comitetului Român pentru Adopţii, pentru rezolvarea cazurilor de adopţie 
internaţională şi propune soluţii de îmbunătăţire a acesteia. 

 
Având în vedere angajarea României în procesul complex de aderare la Uniunea Europeana, 
deziderat fundamentat pe criteriile politice de la Copenhaga, privind respectarea drepturilor 
omului, şi în mod particular respectarea drepturilor copilului, s-a impus adoptarea Hotărârii de 
Guvern nr.539/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernamentale in domeniul Protecţiei 
Copilului in Dificultate (2001-2004).  
 
Acest act normativ urmăreşte adaptarea politicilor în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului la cerinţele noii etape pe care o parcurge România în procesul aderării la 
Uniunea Europeană.  
 
Strategia Guvernamentala este construită in spiritul prevederilor convenţiilor si tratatelor 
internaţionale in domeniu, ratificate de tara noastră, menţionate in anexa, particularizând totodată 
elementele definitorii si de intervenţie la contextul socio-economic şi cultural românesc.           
 
Document de maxima importanta pentru activitatea de protecţie a copilului,  strategia 
guvernamentala este fundamentata pe principiul interesului superior al copilului, principiul 
nediscriminării si egalităţii şanselor, principiul asigurării unui mediu familial, principiul 
descentralizării si responsabilizării comunităţii, principiul solidarităţii, principiul intervenţiei 
sectoriale si interdisciplinare, principiul parteneriatului.  
 
Guvernul României porneşte de la premisa politică majoră a continuării şi aprofundării reformei 
în domeniu, valorificând experienţa şi rezultatele pozitive obţinute până în prezent şi acordând o 
deosebită atenţie aspectelor care ridică încă probleme majore în sistem.  
 
Strategia abordează întreaga problematica a protecţiei  copilului in dificultate intr-o maniera 
comprehensiva si coerenta, cu scopul diminuării rolului autorităţilor centrale si locale in oferirea 
de servicii copiilor in dificultate si delegarea responsabilităţii către familie şi comunitate. 
 
Urmărind derularea accelerată şi eficientă a reformei în acest domeniu, a fost revizuit textul 
Legii nr.18/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului a fost 
omologata traducerea convenţiei, iar prin Decretul nr.442/2001, a fost supus Parlamentului spre 
ratificare Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la 
vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă, semnat la New York la 6 
septembrie 2000, ratificat prin Legea 470/2001. 
 
Protocolul facultativ la Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, referitoare la 
implicarea copiilor in conflictele armate  se afla la Preşedinţie pentru promulgare. 
 
De la data de 14 decembrie 2000, autoritatea centrală abilitată, Comitetul Roman pentru Adopţii, 
nu a mai emis nici o noua repartiţie, privind sarcina de identificare a unei familii adoptive pentru 
copii aflaţi în evidenţa sa.  
 
La 22 martie 2001, prin Hotărârea nr.19, Comitetul Român pentru Adopţii a abrogat, sistemul de 
puncte, îndelung criticat, pe baza căruia se eliberau repartiţiile de copiii, in prezent 
nemaiexistând practic fundament pentru iniţierea de noi adopţii internaţionale. 
 
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr.121/08.10.2001, au fost suspendate pe o perioadă de 12 luni toate 
procedurile referitoare la adopţiile internaţionale, timp în care ANPCA şi Ministerul Justiţiei vor 
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reanaliza regimul juridic al adopţiilor internaţionale, în scopul armonizării legislaţiei interne cu 
reglementările şi practicile internaţionale în domeniu. 
 
În urma criticilor aduse unui prim proiect de lege elaborat, in prima parte a acestui an de către 
ANPCA, a fost constituit un grup de lucru al principalilor parteneri internaţionali ai Guvernului 
României in acest domeniu (Comisia Europeana, UNICEF, DFID/Guvernul Marii Britanii si 
USAID/Guvernul SUA) care a stabilit un set de principii pe care noua legislaţie trebuie sa le 
respecte. Pe baza acestor principii, consultantul DFID a elaborat in beneficiul ANPCA un proiect 
de lege.  
 
Acest proiect a fost supus consultării grupului de lucru menţionat anterior, precum si 
Secretariatului Conferinţei de Drept Privat Internaţional de la Haga.  
 
Odată cu adoptarea noii legi si constituirea capacităţii administrative necesare implementării 
corespunzătoare a acesteia, se va proceda la reluarea adopţiei internaţionale. Aceasta va fi uzitata 
ca soluţie ultima, după epuizarea tuturor celorlalte modalităţi de ocrotire pe plan naţional, 
începând cu formele alternative de protecţie, si adopţia naţională. 
 
Intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr.123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru 
protectia copilului, a contribuit la solutionarea unei importante probleme existente in sistemul de 
protectie a copilului. 
 
Astfel, in spiritul principiului descentralizării serviciilor de protecţie a drepturilor copilului s-a 
considerat oportun ca  atribuţiile îndeplinite de către  comisia de expertiza complexa pentru 
învăţământul special si de către comisia judeţeană/locală de expertiza medicala a copiilor cu 
handicap, sa fie preluate de către comisia pentru protecţia copilului, organ de specialitate al 
consiliului judeţean, respectiv local al sectoarelor municipiului Bucureşti. 
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Alinierea la acquis-ul comunitar 
 
Realizarea  reformei coerente si globale in domeniul protecţiei drepturilor copilului, precum si 
creşterea calităţii acestei protecţii, reprezintă o problema de interes naţional, urmând sa fie 
adoptata  Legea Copilului, document ce va reglementa in mod unitar drepturile copilului asa cum 
sunt ele prevazute in Conventia ONU cu privire la drepturile copilulu, diferentiind protectia 
administrativa de cea judiciara si abordand masuri speciale de protectie a copilului delincvent.  
 
Legea Copilului va cuprinde si reevaluarea de fond a legislaţiei privind adopţia, care constituie 
un obiectiv prioritar al Programului Naţional de Guvernare, adoptat de Parlamentul României la 
29 decembrie 2000. Guvernul României va identifica masurile cele mai adecvate pentru 
încurajarea adopţiei naţionale, urmărind totodată sa reglementeze regimul adopţiilor 
internaţionale, in conformitate cu prevederile Convenţiei ONU si cu principiile Convenţiei de la 
Haga. 
 
Reglementările privind regimul juridic al adopţiei cuprinse Legea Copilului, vor fi fundamentate 
pe respectarea cu prioritate a interesului superior al copilului, adopţia reprezentând o măsură 
speciala de protecţie cu un caracter permanent, menita sa asigure mediul familial necesar 
creşterii si dezvoltării armonioase a personalităţii copilului. Proiectul Legii copilului are ca 
termen de adoptare sfârşitul anului 2002. 
 
Transpunerea  prevederilor actului normativ comunitar privind Acţiunea de combatere a 
traficului cu fiinţe umane şi a exploatării sexuale a copiilor, din 24 februarie 2000 este prevăzută 
a se realiza până la 31.12.2003. 
În exercitarea funcţiei de reglementare, ANPCA va elabora acest proiect de act normativ cu 
consultarea tuturor factorilor implicaţi în activitatea de protecţie a copilului  instituţii interne şi 
internaţionale. 
 
România va ratifica Protocolul 12 al Convenţiei Europene pentru Protecţia Drepturilor Omului şi 
Libertăţilor Fundamentale în anul 2005. 
 
 
14. Schengen  

 
Cu referire la extinderea formatului uniform de viză, până în momentul aderării la UE, România 
nu poate utiliza o viză "uniformă", ci una proprie care să fie cât mai apropiată din punct de 
vedere al elementelor de siguranţă. 
 
Cadrul legislativ actual în domeniu se regăseşte în anexa 3. 
 
Transpunerea în legislaţia naţională a Principiilor comune de anulare, revocare sau de scurtare a 
perioadei de valabilitate a vizei uniforme este realizată parţial prin Legea nr.123/2001 privind 
regimul străinilor în România şi HG 476/2001 privind normele metodologice de aplicare a 
acestei legi.  
 
În prezent, România foloseşte în punctele de trecere a frontierei de stat ştampile dreptunghiulare 
şi cerneală de culoare roşie, procedura nefiind armonizată în ce priveşte folosirea ştampilelor 
comune de intrare şi ieşire şi folosirea a două culori de cerneală. 
 
Prevederile referitoare la introducerea şi aplicarea Acordurilor Schengen în aeroporturi şi 
aerodromuri sunt transpuse prin OUG 105/2001 privind frontiera de stat a României. 
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România nu face schimburi de date statistice privind emiterea de vize, nefiind parte la 
aranjamente internaţionale cu acest profil. 
 
Referitor la introducerea unei proceduri computerizate pentru consultarea autorităţilor centrale, 
prevăzute de art.17 (2) din Convenţia de implementare, în România s-a asigurat armonizarea, 
prin adoptarea OUG 105/2001 privind frontiera de stat a României, în care se dispune înfiinţarea 
Sistemului de Informare Naţional privind circulaţia persoanelor şi bunurilor prin frontieră (SIF), 
prin care se ţine evidenţa, se prelucrează şi se valorifică informaţiile cu privire la circulaţia 
persoanelor şi bunurilor pe teritoriul României. 
 
Cu privire la aprobarea documentului referitor la procedura de aplicare a art. 2 (2) din Convenţia 
de implementare, în OUG 105/2001 privind frontiera de stat a României este prevăzută 
posibilitatea ca, în baza unui document bilateral încheiat cu un stat sau un grup de state, să se 
instituie la frontiera cu acel stat un regim al eliminării controlului la trecerea frontierei pentru 
persoane şi bunuri. În prezent, nu s-a încheiat un asemenea acord. 
 
Schimbul rapid al datelor statistice şi al materialelor cu privire la posibilele disfuncţionalităţi la 
frontierele externe se realizează la nivelul Ministerului de Interne şi al structurilor sale 
componente direct cu structurile similare din statele cu care s-au încheiat acordurile şi 
convenţiile de cooperare şi prin  Centrul Regional al Iniţiativei de cooperare în Sud-Estul 
Europei pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere. 
 
Referitor la emiterea de vize la frontiere pentru marinarii în tranzit, în prezent, în România, este 
reglementată existenţa instituţiilor şi a criteriilor de control al marinarilor străini, compatibilă cu 
acquis-ul Schengen, însă nu este reglementată componenta de informare cu privire la acest 
aspect cu statele vecine.  
 
În România nu există o prevedere legislativă care să reglementeze strict cadrul cooperării 
poliţieneşti între instituţiile interne şi agenţiile de aplicare a legii din alte state semnatare ale 
Convenţiei Schengen. Colaborarea cu celelalte structuri de poliţie se realizează în baza unor 
acorduri bi- şi multilaterale, prin INTERPOL şi prin intermediul ofiţerilor de legătură acreditaţi 
de statele membre ale UE în România.  
 
Privind cooperarea poliţienească, au fost semnate acorduri şi convenţii cu Regatul Belgiei, 
Germania şi Ungaria. 
 
În momentul în care România va primi Manualul comun privind controlul la frontierele externe, 
conform Deciziei Comitetului Executiv din 16 septembrie 1998, se vor lua măsurile necesare de 
aliniere la acquis.  
 
Principiile generale pentru plata informatorilor nu sunt încă transpuse  în legislaţia românească. 
 
Instituţiile responsabile cu aplicarea legislaţiei în acest domeniu sunt Ministerul de Interne, 
Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Ministerul Finanţelor Publice, Serviciul 
Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe. 
 

Alinierea la acquis-ul comunitar 
 
Alinierea la acquis–ul comunitar se va face în baza Planului de Acţiune care se regăseşte în 
Anexa 3. 
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ANEXA 1 
 

CAPACITATE INSTITUTIONALĂ 
 
 
A. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 
 
Principala instituţie responsabilă pentru managementul frontierei este Poliţia de Frontieră. 
Această structură face parte din MI şi este responsabilă cu paza frontierelor, controlul punctelor 
de acces, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii la frontieră, precum şi cu actele ilegale 
comise în zona de frontieră, asigurând respectarea regimului juridic al frontierelor, paşapoartelor 
şi străinilor. Poliţia de Frontieră apără interesele României în zona contiguă şi în zona economică 
exclusivă. 
 
Noua structură a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, intrată în vigoare la 01.06.2001, 
a fost elaborată de experţii români şi germani, în cadrului Convenţiei de Înfrăţire Instituţională 
cu Germania (RO9806.01.01-2) care s-a finalizat la 31.03.2001. 
 
Noua structură a fost concepută pe principiul înfiinţării unor Direcţii ale Poliţiei de Frontieră, 
câte una pentru fiecare frontieră cu statele vecine şi o Direcţie la Marea Neagră, cu următoarea 
organizare: 
 

- Direcţia Poliţiei de Frontieră IAŞI - Republica Moldova; 
- Direcţia Poliţiei de Frontieră CONSTANŢA - Marea Neagră   
- Direcţia Poliţiei de Frontieră GIURGIU - Bulgaria; 
- Direcţia Poliţiei de Frontieră TIMIŞOARA - Iugoslavia; 
- Direcţia Poliţiei de Frontieră ORADEA - Ungaria; 
- Direcţia Poliţiei de Frontieră RĂDĂUŢI - Ucraina. 

 
Această nouă structură de tip regional este construită pe 4-5 Inspectorate Judeţene, 
redimensionate corespunzător situaţiei criminalităţii transfrontaliere existente şi previzionate, şi 
Sectoare de frontieră reorganizate pe principiul funcţional şi întărite din punct de vedere 
operativ. 
 
Restructurarea instituţională a Poliţiei de Frontieră a urmărit crearea unei structuri moderne şi 
flexibile în concordanţă cu standardele UE. Începând cu luna iulie a anului 1999, sub jurisdicţia 
Poliţiei de Frontieră intră întreaga frontieră de stat, inclusiv frontierele maritime. În anul 2000, 
Poliţia de Frontieră a trecut printr-o primă fază de restructurare menită, printre altele, să reducă 
numărul nivelelor de comandă şi să optimizeze capacitatea operaţională. În cadrul implementării 
celei de-a doua faze de reorganizare a Poliţiei de Frontieră, au fost luate următoarele decizii: 

a) reducerea nivelelor ierarhice de la patru la trei; 
b) redistribuirea personalului cu 85% la nivel operativ şi 15% la nivel de comandă; 
c) înfiinţarea de sectoare ale poliţiei de frontieră la nivel operativ, ca structuri flexibile 

capabile să gestioneze circulaţia persoanelor şi să combată infracţionalitatea trans-
frontalieră mai eficient; 

d) înfiinţarea Gărzii de Coastă cu competenţă în judeţele Tulcea şi Constanţa, în Delta 
Dunării, marea teritorială, zona contiguă şi Dunărea inferioară. 

e) înfiinţarea de structuri specializate în strângerea de informaţii şi cercetări penale. 
 
Se află în curs de desfăşurare auditul instituţional al comandamentelor regionale: în baza 
rezultatelor, în luna martie 2001 s-a făcut o primă serie de propuneri de reorganizare şi 
funcţionare a comandamentelor şi sectoarelor regionale la nivel operativ. 
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 B. OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIAŢI 
 

Oficiul Naţional pentru Refugiaţi este autoritatea centrală responsabilă de implementarea 
politicilor României în domeniul refugiaţilor. Totodată, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi 
îndeplineşte şi activităţile de secretariat tehnic al Comitetului Român pentru Probleme de 
Migrări. 
 
Oficiul are o structură centrală şi structuri teritoriale. În cadrul structurii centrale funcţionează 
servicii  şi compartimente  specializate pe următoarele categorii de activităţi: 

- primirea şi înregistrarea cererilor de acordare a statutului de refugiat, eliberarea 
documentelor de identitate şi a documentelor pentru trecerea frontierei de stat, evidenţa 
solicitanţilor statutului de refugiat şi a persoanelor care au dobândit această formă de protecţie 

- soluţionarea cererilor de acordare a statutului de refugiat în etapa administrativă 
- resurse umane 
- asigurare logistică 
- financiar şi contabilitate 
- organizare mobilizare şi operaţii 
- analiză, sinteză, relaţii internaţionale şi cooperare cu organizaţii internaţionale 
- aspecte legate de integrarea socio-profesională a refugiaţilor 

 
În vederea creşterii standardului de calitate al hotărârilor asupra cererilor de acordare a statutului 
de refugiat a fost înfiinţat şi încadrat cu personal Centrul documentar specializat în strângerea şi 
prelucrarea de date şi informaţi referitoare la situaţia din ţările de origine ale solicitanţilor de azil 
şi urmează a fi creat un sistem centralizat de obţinere a datelor si informaţiilor privind tarile de 
origine ale solicitanţilor de azil, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, instituţiile de 
cercetare specializate, organizaţiile abilitate cu protecţia drepturilor omului, ONG-uri etc. 
 
Prin cooperare directă cu Germania, Danemarca şi Suedia, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi 
primeşte periodic date privind situaţia din ţările de origine. Oficiul Naţional pentru Refugiaţi a 
încheiat Protocoale de cooperare cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Înaltul 
Comisariat pentru Refugiaţi şi ONG-urile specializate în domeniu. Personalul Oficiului Naţional 
pentru Refugiaţi a participat la activităţile organizate de către CIREA. 
 
În strânsă legătură cu introducerea unei proceduri la frontieră a fost inaugurat Centrul de primire 
şi cazare a solicitanţilor de azil în incinta Aeroportului Internaţional Otopeni cu o capacitate de 
20 de locuri, care asigură condiţii de cazare la standarde comunitare, şi cu facilităţile necesare 
desfăşurării procedurii de soluţionare a cererilor de azil depuse în aeroport şi a fost asigurată 
prezenţa organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi de consiliere juridică pentru 
solicitanţi de azil aflaţi în incinta respectivului punct de frontieră. Centrul urmează a fi 
administrat împreună cu Inspectoratul General al Poliţiei de al Frontieră şi a fost aprobată 
încadrarea cu personal specializat pentru procesarea cererilor. 
 
Printr-un acord între Ministerul Justiţiei şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 
Refugiaţi, la Tribunalul Bucureşti a fost creat un centru de documentare pentru judecătorii 
specializaţi în cazuri de azil. 
 
Oficiul Naţional pentru Refugiaţi pregăteşte detaliile tehnice pentru conectarea la EURODAC. 
 
O atenţie deosebită a fost acordată dezvoltării infrastructurii necesare în domeniul azilului şi al 
refugiaţilor. Au fost preluate în administrarea Ministerului de Interne mai multe imobile în 
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vederea reabilitării şi amenajării lor ca centre de primire şi cazare a solicitanţilor statutului de 
refugiat. Astfel, în Bucureşti au fost deja date în folosinţă două astfel de centre cu o capacitate 
totală de 750 de locuri, se află în curs de reabilitare şi amenajare alte 3 centre de primire şi 
cazare, unul la Bucuresti, care va asigura spatii de cazare pentru minorii neinsotiti, Galaţi în zona 
de est, şi unul la Timişoara, în zona de vest. Au fost iniţiate demersurile pentru preluarea unei 
clădiri în municipiul Rădăuţi (nord-estul ţării), în vederea reabilitării şi amenajării ei ca centru de 
primire şi cazare a solicitanţilor de azil.  
 

 
C. POLIŢIA ROMÂNĂ 

 
Potrivit prevederilor Legii nr.26/1994, art.1, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 
aceasta este instituţia specializată a statului care–şi exercită funcţiile în cadrul teritoriului 
naţional, având drept competenţe apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, 
bunurile publice şi private, prevenirea şi identificarea infracţiunilor, menţinerea ordinii si 
siguranţei publice. 
 
Poliţia Română este o componentă a Ministerului de Interne, fiind constituită din: 

- Inspectoratul General al Politiei; 
- Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti; 
- 41 de inspectorate judeţene corespunzătoare structurilor teritoriale;  
- 8 inspectorate de transporturi de cale ferată, aeriene şi navale; 
- 3 instituţii de pregătire şi perfecţionare ale poliţiştilor. 

 
Inspectoratul General al Politiei este unitatea centrală a poliţiei care comandă, coordonează şi 
supraveghează activitatea tuturor unităţilor de politie la nivel naţional, desfăşoară activităţi 
operative în cauze complexe precum şi alte tipuri de acţiuni conform legii. Structura sa 
organizatorică constă în direcţii, servicii şi compartimente înfiinţate în baza ordinelor Ministrului 
de Interne. În urma implementării Strategiei de reforma pentru perioada 2000-2004, la data de 
1.03.2000, a intrat în vigoare noua structurã de organizare a Inspectoratului General al Politiei, 
proiectată pe trei componente esenţiale: 

- Politia Judiciară formată din Direcţia Politiei Judiciare, Direcţia Politiei Economico-
Financiare, Direcţia Cercetări Penale, Direcţia Generala de Combatere a Crimei 
Organizate şi Antidrog şi Institutul Criminalistic. 

- Politia de Siguranţă Publică: Direcţia Pază şi Ordine, Direcţia Politiei Rutiere, 
Direcţia Transporturi, Institutul de Cercetare si Prevenire a Criminalităţii. 

- Poliţia Administrativă. 
 
Politia Romana are 51 982 angajaţi dintre care 10859 ofiţeri, 37 148 subofiţeri si 3676 personal 
civil. Raportat la numărul de locuitori ai statului exista o medie de 1 poliţist la 409 cetăţeni.  

 
 

D. MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI   
 
În reducerea cererii de droguri sunt implicate următoarele structuri ale Ministerului Sanatatii si 
Familiei:  

- Direcţia Generala de Sănătate Publică prin Serviciul de promovare a sanatatii; 
coordonează şi supervizează serviciile judeţene de promovare a sanatatii si programe 
de educatie pentru sanatate, monitorizează şi evaluează activităţile -legate de 
prevenirea consumului de droguri ce tin de competenta MSF; 

- Direcţia Generală de Asistenţa Medicala, Programe si Servicii Medicale Integrate– 
este responsabilă de asistenţa tehnică pentru Spitalele de Psihiatrie care asigură 
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tratamentul dependentei de droguri, a secţiilor de Terapie Intensivă care asigură 
tratamentul intoxicaţiilor cu droguri precum şi a centrelor de dezintoxicare, de post-
cură si a programelor de menţinere pe metadona;  

- Direcţia Generală Farmaceutică – se ocupă de circuitul legal al substanţelor psiho-
active şi stupefiante şi al produselor care conţin aceste substanţe. 

O altă structură coordonată de  Ministerul Sănătăţii şi Familiei este Institutul de 
Management al Serviciilor de Sănătate care asigură asistenţa tehnică Ministerului Sănătăţii şi 
Familiei în domeniul reformei medicale inclusiv în domeniul reducerii cererii de droguri. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este o structura care acoperă în prezent plata 
serviciilor de sănătate şi a tratamentului dependenţei de droguri. 

O structura noua apăruta ca urmare a Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 199 / 
2001 privind  funcţionarea si componenta comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si 
Familiei, precum si aprobarea Normelor de funcţionare ale acestor comisii, este Comisia de 
Toxicologie si Toxico-dependenta, cu rol de structura consultativa si tehnica in domeniul 
reducerii cererii de droguri. Pana in acest moment, Comisia a desfăşurat şi desfăşoară 
următoarele atribuţii: 

- a evaluat activităţile de prevenire si lanţul terapeutic în domeniul dependenţei de 
droguri; 

- a elaborat şi propus metodologia de tratament şi constituirea verigilor terapeutice la 
nivel teritorial pentru dependenţa de droguri, inclusiv pentru supradoze (intoxicaţii 
acute); 

- a elaborat planul structurilor naţionale si teritoriale pentru prevenirea si tratamentul 
toxico-dependentei 

- a participat la elaborarea programului de prevenire şi combatere a traficului şi 
consumului de droguri si la modalitatea de implementare a acestuia alături de 
Ministerul de Interne si Ministerul Educaţiei si Cercetării; 

- coordonează activităţile de prevenire si tratament ale dependentei de droguri 
desfăşurate de MSF. 

- elaborează acte normative in domeniul prevenirii si tratamentului dependentei de 
droguri. 

 
Laboratoarele de toxicologie medico-legală din Institutul Naţional de Medicină Legală 

Mina Minovici – Bucureşti şi Institutele de Medicină legală din ţară analizează probele biologice 
recoltate de la presupuşii consumatori sau traficanţi de droguri la cererea organelor de urmărire 
de urmărire şi cercetare penală, aparţinătorilor şi unităţilor sanitare în cazul urgenţelor 
spitaliceşti sau a celor internaţi pentru dezintoxicare. 

 
Laboratoarele de toxicologie medico-legală raportează anual Ministerului Sănătăţii şi 

Familiei, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public situaţia privind 
rezultatele cercetării substanţelor psiho-active, inclusiv stupefiante, atât la persoane în viaţă cât şi 
decedaţi.  

 
La nivel naţional, prin Ordinul comun al ministrului de interne, ministrului sănătăţii şi 

familiei, ministrului educaţiei si cercetării, ministrului tineretului si sportului si ministrului 
administraţiei publice privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri, s-a înfiinţat 
Comisia interministeriala pentru prevenirea consumului ilicit  de droguri. 
 
 
 
E. AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE ÎN DOMENIUL 

PROTECŢIEI PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE  
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Autoritatea de supraveghere are urmãtoarele atribuţii:  

a) elaborează formularele tipizate ale notificărilor şi ale registrelor proprii; 
b) primeşte şi analizează notificările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 

anunţând, operatorul asupra rezultatelor controlului prealabil; 
c) autorizează prelucrările de date în situaţiile prevăzute de lege;  
d) poate dispune în cazul în care constată nereguli privind violarea dispoziţiilor legii, 

suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială sau integrală a 
datelor prelucrate,  poate sesiza organele de urmărire penală sau intenta acţiuni în justiţie; 

e) păstrează şi pune la dispoziţia publicului registrul de evidenţă a prelucrărilor de date; 
f) primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice şi comunică 

soluţia dată sau, după caz, diligenţele depuse; 
g) efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri sau sesizări;  
h) este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la 

protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter 
personal; 

i) poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea 
actelor normative în vigoare, în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter 
personal; 

j) cooperează cu autorităţile publice şi organele administraţiei publice, centralizează şi 
analizează rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protecţia persoanelor în 
privinţa prelucrării datelor cu caracter personal,formulează recomandări şi avize asupra 
oricărei chestiuni legate de protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinţa 
prelucrării datelor cu caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a 
autorităţilor publice şi a organelor administraţiei publice; aceste recomandări şi avize 
trebuie să facă menţiune despre temeiurile pe care se sprijină şi se comunică în copie şi 
Ministerului Justiţiei; atunci când recomandarea sau avizul sunt cerute de lege, ele se 
publică în Monitorul Oficial al României; 

k) cooperează cu autorităţile similare de peste hotare, în vederea asistenţei mutuale, precum 
şi cu persoanele cu domiciliul sau sediul în străinătate, în scopul apărării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;  

l) îndeplineşte orice alte atribuţii sau servicii ce-i revin potrivit prezentei legi şi a propriului 
regulament de organizare şi funcţionare, precum şi în baza unor legi speciale. 

 
F. DIRECŢIA GENERALA A VĂMILOR 
 
La începutul acestui an a fost adoptată HG nr. 170/2001, potrivit căreia Direcţia Generală a 
Vămilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Finanţelor Publice, a fost reorganizată în 4 direcţii şi 4 servicii 
independente cu atribuţii precise menţionate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.  
 
Brigăzile de supraveghere şi control vamal au fost trecute în structura direcţiilor regionale 
vamale interjudeţene, pentru o mai bună coordonare a activităţii acestora. A fost redus numărul 
direcţiilor regionale vamale interjudeţene de la  12 la 10. 
 
Structura organizatorică a autorităţii vamale este , potrivit Codului Vamal, formată din Direcţia 
Generală a Vămilor, Direcţiile regionale vamale interjudeţene şi birourile vamale de control şi 
vămuire. În cadrul birourilor vamale se pot înfiinţa puncte vamale. 
 
Direcţia Generală a Vămilor îşi desfăşoară activitatea în baza legilor, hotărârilor Guvernului, 
Ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi are atribuţii în ceea ce 
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priveşte aplicarea acquis-ului comunitar în domeniul vamal.Această instituţie are următoarele 
structuri la nivel central: 
 

1. Direcţia Regimuri şi Operaţiuni Vamale, formată din următoarele servicii:Serviciul 
Tehnici şi Proceduri Vamale, Serviciul Nomenclatură Tarifară şi Evaluare; Birou Taxe 
şi Alte Drepturi de Export ; Serviciul Tarif Vamal Integrat; Birou Origine Preferenţială 
şi Nepreferenţială, Serviciul Centralizator Tranzite. 

2. Direcţia Supraveghere Vamală şi Luptă Împotriva Fraudelor Vamale, formată din 
Birou Analize de Risc, Serviciul Control Ulterior, Serviciul Antifraudă, Serviciul 
Combatere a Traficului de Droguri şi Produse cu Regim  Special, Biroul Combatere a 
Traficului de Mărfuri Contrafăcute şi Pirat, Serviciul Supraveghere în afara Birourilor 
vamale şi Dispecerat. 

3. Direcţia Buget, Organizare Generală, Gestiune de Personal şi Administrarea Serviciilor 
formată din :Serviciul Financiar şi Garanţii, Serviciul Contabilitate şi Evidenţa 
Patrimoniului, Serviciul Investiţii , Serviciul Organizare Generală, Biroul Gestiune 
Personal, Serviciul Programe, Studii şi Formare Profesională şi alte birouri. 

4. Direcţia Tehnologia informaţiei, statistică vamală şi gestiunea datelor, formată din 
Serviciul Analiza şi Optimizarea  Aplicaţiilor Informatice, Serviciul Implementarea 
Tehnologiilor de Prelucrare şi Administrare a Informaţiilor, Biroul Gestiunea 
Echipamentelor de Calcul şi Comunicaţii, Serviciul Proiectare şi Realizarea Statisticii şi 
Prognozelor Vamale, Biroul Evaluare a Calităţii Datelor, Serviciul Gestionarea 
Sistemului de Raportare Statistică pentru Comerţ Exterior; 

5. Serviciul Integrare Vamală Europeană şi Relaţii Internaţionale. 
6. Serviciul Juridic , Legislaţie Vamală, Urmărire şi Încasare a Creanţelor Bugetare  
7. Serviciul Inspecţie şi Control pentru Activitatea Vamală. 
8. Serviciul Control şi Audit Intern 
9. Inspector şef pentru expertiză vamală. 

 
La nivel regional funcţionează Direcţii Vamale Regionale Interjudeţene şi birouri vamale de 
control şi vămuire la interior şi frontieră, care pun în practică legislaţia în domeniul vamal. 
 
Întărirea capacităţii instituţionale  de preluare a acquis-ului comunitar , ca preocupare principală 
a administraţiei vamale române în perioada de până la aderare, se va realiza şi prin diversificarea 
acţiunilor de formare a personalului propriu. România va lua măsuri în perioada de până la 
aderare , se va realiza şi prin diversificarea acţiunilor de formare a personalului propriu. 
 
România va lua măsuri în perioada de până la aderare  pentru pregătirea administraţiei vamale 
române în vederea asumării tuturor competenţelor ce derivă din specificul autorităţii vamale 
comunitare. 
 

Informatizarea  
 
Procentul declaraţiilor vamale procesate automatizat prin sistemul informatic este de 100%, din 
care 97,8% în timpul procesului de vămuire şi 2,2% după încheierea acestuia, în scopuri 
statistice. 
 
Încă de la început Sistemul Informatic Integrat Vamal  a fost proiectat, dezvoltat şi implementat 
luând în considerare conectarea cu sistemele informatice ale Uniunii Europene, prin intermediul 
Sistemului ASYCUDA++ pentru procesare declaraţiilor vamale împreună cu celelalte 
componente informatice care acoperă principalele funcţionalităţi ale administraţiei vamale 
(tranzit, contabilitate, supraveghere şi sistemul de fundamentare a deciziilor). Această cerinţă 
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constituie baza dezvoltării actuale a ICIS prin interfeţe cu sistemele  externe, DTI/EDI, 
dezvoltarea de aplicaţii web. 
 
Pentru următorii trei ani s-a planificat includerea în ICIS a NCTS pentru procesarea tranzitului 
comun şi implementarea TARIC . În paralel , în vederea pregătirii aderării , se vor dezvolta 
interfeţe de conectare cu baze de date ale UE (cum ar fi ETM, EBTI, ECICS, IPR, AFIS), prin 
CCN/CSI. 
 
 

 
Controlul 

 
În Codul Vamal şi în Regulamentul de aplicare a acestuia , există prevederi clare privind 
controalele pe care autoritatea vamală le poate face în cadrul atribuţiilor sale. 
 
Astfel, autoritatea vamală are dreptul să efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport  şi 
al mărfurilor , precum şi al bunurilor şi valorilor , aparţinând persoanelor fizice , prezentate la 
introducerea sau la scoaterea lor din ţară. 
 
Autoritatea vamală poate controla bunurile supuse vămuirii în orice loc s-ar afla pe teritoriul 
ţării. Controlul vamal al mijloacelor de transport de mărfuri la birourile vamale de frontieră 
constă în identificarea acestora pe baza documentelor de însoţire. Controlul vamal al bunurilor 
are drept scop prevenirea încălcării reglementărilor vamale  şi stricta respectare a condiţiilor şi 
termenelor legale , precum şi descoperirea fraudelor vamale. 
 
Controlul vamal exercitat de autoritatea vamală prin  agenţii săi în cadrul  atribuţiunilor care le 
sunt conferite prin reglementările vamale se execută în mod  obligatoriu , prin verificarea 
docmentelor necesare efectuării vămuirii. Acest tip de control al documentelor eliberate de către 
birourile de control şi vămuire este organizat şi efectuat de către   lucrători vamali special 
desemnaţi de către conducerile birourilor vamale. 
 
Controlul fizic se efectuează la biroul vamal unde s-a depus declaraţia vamală , în timpul 
programului de lucru , dar la cererea declarantului autoritatea vamală poate aproba să se 
efectueze controlul fizic şi în alte locuri. Autoritatea vamală consemnează pe declaraţia vamală 
modalitatea de control, rezultatul acestuia şi menţionează numărul şi mărcile de identificare a 
coletelor deschise pentru control. 
 
De asemenea, autoritatea vamală are dreptul ca într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului 
de vamă să efectueze controlul vamal ulterior operaţiunilor la sediul operatorilor economici. 
Controlul vamal ulterior se efectuează la sediile agenţilor economici importatori sau exportatori 
de către personalul din serviciile specializate  din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor şi 
direcţiilor regionale vamale interjudeţene. Pentru efectuarea acestui control au fost emise norme 
metodologice publicate în Monitorul Oficial. 
 
 
G. AUTORITATEA  NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE  
 
 
Constituita in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.12/2001, Autoritatea Nationala pentru 
Protectia Copilului si Adoptie este organul de specialitate al Guvernului, care asigura 
coordonarea metodologica a protectiei copilului, fiind responsabila cu elaborarea, coordonarea si 
monitorizarea politicii in domeniu 
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Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie sunt 
prevazute in Hotararea Guvernului nr.216/2001.  
 
Functii: 

- functia de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea 
strategiei si a programelor de reforma in domeniul protectiei copilului si adoptiei;  

- functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar in 
vederea realizarii obiectivelor si programelor; 

- functia de administrare, prin care se asigura administrarea proprietatii publice si 
private a statului; 

- functia de reprezentare, prin care se asigura in numele statului roman reprezentarea 
pe plan intern si extern; 

- functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii reglementarilor 
din domeniul propriu, controlul respectarii aplicarii acestora, precum si a activitatii 
institutiilor si organismelor aflate in subordinea sau sub autoritatea sa. 

 
Atributii: 

- evalueaza studii si prognoze pentru evaluarea sistemului national de protectie a 
copilului si al adoptiei, in vederea fundamentarii strategiei de reforma in aceste 
domenii, precum si pentru evaluarea impactului privind aplicarea obiectivelor 
strategice; 

- fundamenteaza si elaboreaza strategia nationala de reforma a sistemului de protectie a 
copilului si al adoptiei cu respectarea conventiilor internationale la care Romania este 
parte, si o supune spre aprobare Guvernului; 

- elaboreaza si fundamenteaza programe de interes national in domeniul protectiei 
copilului si al adoptiei si le supune spre aprobare Guvernulu;  

- promoveaza si sprijina formarea iniţială si permanenta a specialistilor care actioneaza 
in domeniul protectiei copilului si al adoptiei;  

- elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul domeniul protectiei copilului si al 
adoptiei in vederea realizarii obiectivelor reformei sistemului national de protectie a 
copilului si al adoptiei; 

- elaboreaza norme, metodologii si standarde pentru functionarea serviciilor si 
institutiilor care asigura promovarea si respectarea drepturilor copilului, ingrijirea si 
protectia copiilor aflati in dificultate si a celor cu handicap, precum si a celor care 
desfasoara activitati in domeniul adoptiei;  

- elaboreaza regulamente cadru orientative si norme metodologice pentru organizarea 
si functionarea tuturor serviciilor si institutiilor care asigura promovarea si 
respectarea drepturilor copilului, precum si a celor care desfasoara activitati in 
domeniul adoptiei;  

- avizeaza proiectele de acte normative care au ca obiect reglementarea unor aspecte 
legate de domeniul propriu de activitate;  

- stabileste indicatorii de performanta pentru programele de interes national, care se 
aproba prin ordin al secretarului de stat;  

- gestionează bunurile proprietate publica si privata a statului pe care le are in 
administrare sau in folosinta, dupa caz;  

- gestioneaza fondurile alocate pentru finantarea programelor de interes national din 
domeniul protectiei copilului si al adoptiei;  

- finanteaza sau dupa caz cofinanteaza proiecte in cadrul programelor de interes 
national in domeniul protectiei copilului si al adoptiei;  

- proiecteaza si aplica sistemul de monitorizare pentru estimarea necesarului de 
finantare a serviciilor si institutiilor care asigura promovarea si respectarea drepturilor 
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copilului, inclusiv prin adoptie, precum si pentru revizuirea aplicarii standardelor de 
functionare a acestora;  

- fundamenteaza si propune adoptarea masurilor necesare pentru asigurarea finantarii 
adecvate a institutiilor si serviciilor de protectie a copilului, inclusiv prin adoptie;  

- gestioneaza baza de date constituita la nivelul sistemului national de protectie a 
copilului, inclusiv prin adoptie; 

- etc. 
 
La nivel local, activitatea de protectie a copilului se realizeaza de catre serviciile publice 
specializate pentru protectia copilului, institutii publice cu personalitate juridica, infiintate in 
subordinea consiliilor judetene/locale ale municipiului Bucuresti, in baza prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.26/1997. 
 
Activitatea serviciilor publice specializate este coordonata de secretarul consiliului judetean, 
respectiv de secretarul Primariei Municipiului Bucuresti.  
 
Structura organizatorica, numarul de personal si bugetul serviciului public specializat pentru 
protectia copilului se aproba prin hotarare a consiliului judetean/local al sectorului municipiului 
Bucuresti, astfel incat functionarea acestui serviciu sa asigure indeplinirea in mod corespunzator 
a atributiilor care ii revin. 
 
 
H. SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII / INSPECTORATUL PENTRU 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA TERORISMULUI 
 
Unitatea specializată a SRI este Inspectoratul pentru prevenirea şi combaterea terorismului, care 
răspunde de organizarea şi executarea într-o concepţie unitară a activităţilor de descoperire, 
prevenire, neutralizare şi anihilare a acţiunilor teroriste pe teritoriul României. 
Inspectoratul pentru prevenirea şi combaterea terorismului are următoarele atribuţii specifice: 

a) descoperirea ,cunoaşterea şi prevenirea, prin activităţi specifice muncii de informaţii a 
intenţiilor şi planurilor de organizare şi comitere de acţiuni teroriste, indiferent de ţintele 
vizate de către aceste acţiuni ; 

b) monitorizarea activităţilor elementelor suspecte de apartenenţă la organizaţii teroriste sau 
care desfăşoară activităţi de sprijinire a acestora ; 

c) organizarea şi instituirea dispozitivelor de protecţie antiteroristă şi control antiterorist-
antideturnare pe aeroporturile aviaţiei civile din România , în conformitate cu prevederile 
legale interne şi internaţionale cu relevanţă în domeniul securităţii aeronautice; 

d) organizarea şi instituirea dispozitivelor de protecţie antiteroristă la obiectivele 
diplomatice şi reprezentanţele străine oficiale potenţial sau efectiv ameninţate de acţiuni 
teroriste , precum şi la obiective ale Serviciului Român de Informaţii; 

e) organizarea şi instituirea dispozitivelor de  gardare şi protecţie antiteroristă a unor 
demnitari români şi străini, conform reglementărilor în vigoare; 

f) organizarea şi executarea controalelor antiteroriste la obiective destinate unor activităţi 
temporare , de importanţă deosebită; 

g) organizarea şi executarea controalelor şi intervenţiilor pirotehnice; 
h) organizarea şi executarea intervenţiei antiteroriste şi pirotehnice în cazul atacării sau 

ocupării unor obiective de terorişti, în scopul capturării sau anihilării acestora, eliberării 
ostaticilor şi restabilirii ordinii legale. 

 
În asigurarea dimensiunii preventive a activităţii de profil, Inspectoratul pentru prevenirea şi 
combaterea terorismului cooperează în mod curent cu celelalte unităţi ale Serviciului Român de 
Informaţii, Compartimentul specializat în activitatea informativă în afara graniţelor,  din cadrul 
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Serviciului de Informaţii Externe, Direcţia pentru Combaterea Crimei Organizate şi Antidrog din 
cadrul MI, Serviciul de Protecţie şi Pază. 
 
Coordonarea între instituţiile implicate, în acţiunile legate de intervenţia antiteroristă  se face la 
nivel central şi local în conformitate cu prevederile Planului de Cooperare între Serviciul Român 
de Informaţii , Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul de Informaţii 
Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, şi Ministerul Afacerilor Externe. 

 
 

I. CONSILIUL  SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
 
Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 15 membri aleşi, pentru o durata de 4 ani, de 
Camera Deputaţilor si de Senat, in şedinţa comuna. 
 
In Consiliul Superior al Magistraturii sunt aleşi: 

a) 4 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie; 
b) 3 procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie; 
c) 6 judecători de la curţile de apel; 
d) 2 procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. 

 
Pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fiecare instanţa si parchet, 
menţionate anterior, in adunarea generala a magistraţilor, va desemna un număr întreit de 
candidaţi. 
Pentru alegerea celor 6 judecători prevăzuţi la lit. c), fiecare curte de apel va propune cate un 
candidat, desemnat de adunarea generala a judecătorilor curţii. 
 
Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii: 

a) propune Preşedintelui României, la recomandarea ministrului justiţiei, numirea in funcţie 
a preşedintelui, vicepreşedintelui si preşedinţilor de secţii ai Curţii Supreme de Justiţie; 

b) propune Preşedintelui României, la recomandarea ministrului justiţiei, numirea in funcţie 
a judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie; 

c) propune Preşedintelui României, la recomandarea ministrului justiţiei, numirea in funcţie 
a celorlalţi judecători si procurori, cu excepţia celor stagiari; 

d) dispune, la propunerea ministrului justiţiei, cu privire la promovarea, transferarea, 
suspendarea din funcţie a judecătorilor, precum si la încetarea funcţiei acestora; 

e) validează examenele de capacitate ale magistraţilor; 
f) îndeplineşte rolul de consiliu de disciplina al judecătorilor; 
g) da avize, la solicitarea ministrului justiţiei, cu privire la administrarea judecătoriilor, 

tribunalelor, curţilor de apel si parchetelor. 
 
Consiliul Superior al Magistraturii poate cere Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti sau 
parchetelor relaţii sau acte referitoare la activitatea profesionala sau la conduita magistraţilor. 
 
Consiliul Superior al Magistraturii isi desfăşoară lucrările in prezenta a cel puţin doua treimi din 
numărul membrilor săi si adopta hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor consiliului. 
Lucrările Consiliului Superior al Magistraturii sunt prezidate, fără drept de vot, de ministrul 
justiţiei, cu excepţia cazului in care îndeplineşte rolul de consiliu de disciplina, când este prezidat 
de preşedintele Curţii Supreme de Justiţie. 
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Admiterea în magistratură 

Condiţiile generale, pe care trebuie sa le îndeplinească o persoană pentru a fi numită magistrat, 
sunt, potrivit art. 46 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătoreasca, republicată, 
modificată si completată: persoana trebuie sa aibă numai cetăţenia română, domiciliul in 
România si capacitatea de exerciţiu al drepturilor, sa fie licenţiată in drept sau drept economic – 
administrativ, sa aibă stagiul cerut de lege pentru funcţia in care urmează sa fie numita, sa 
dovedească o pregătire profesionala corespunzătoare, sa nu aibă antecedente penale, sa se bucure 
de o buna reputaţie, sa cunoască limba romana si sa fie apta, din punct de vedere medical si 
psihologic, pentru exercitarea funcţiei. 
 
Potrivit art. 76 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătoreasca, republicata, modificata 
si completata, modalitatea principala de recrutare a magistraţilor o reprezintă admiterea in 
Institutul Naţional al Magistraturii, pe baza de concurs, la care au dreptul sa participe persoanele 
care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 46 din lege. 
 
O altă modalitate de selecţie a magistraţilor o constituie admiterea la concursurile organizate 
pentru ocuparea unor posturi vacante de judecător sau procuror.  
 
Potrivit art. 67 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizare judecătorească, republicată, 
modificată şi completată, in mod excepţional, pot fi numite in magistratură, fără concurs sau 
examen, in funcţia de judecător la judecătorie sau de procuror la parchetul de pe lângă aceasta 
instanţa, persoanele care au titlul de doctor in drept ori au avut calitatea de magistrat sau de 
inspector general ori consilier juridic in Ministerul Justiţiei, cadru didactic in învăţământul 
superior juridic, cercetător la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Romane, avocat sau 
notar, o perioada de cel puţin 5 ani, precum si consilierii juridici cu o vechime minima in 
specialitate de 10 ani.  
 
Tot la art. 67 din lege, este prevăzuta si modalitatea numirii, in mod excepţional, fără concurs 
sau examen, in funcţiile prevăzute la art. 66 alin. 4 lit. a), b) si c) din lege, caz in care vechimea 
prevăzuta pentru ocuparea acestor funcţii se majorează cu 3 ani. De asemenea, si persoanele care 
urmează a fi admise in magistratura, fără concurs sau examen, in temeiul art. 67, trebuie sa 
îndeplinească cerinţele generale prevăzute la art. 46. 

Promovarea în magistratură 

Criteriile promovării in cariera a magistraţilor sunt prevăzute atât in Legea nr. 92/1992 pentru 
organizarea judecătoreasca, republicata, modificata si completata, cat si in Regulamentul privind 
organizarea si desfasurarea examenului in vederea promovării intr-o funcţie de execuţie vacanta 
sau pe loc la instanţe si parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. 

O prima condiţie este aceea ca magistratul sa aibă o activitate meritorie, atestata prin notele 
calificative acordate de şefii ierarhici. Aceste note se acorda anual si reflecta rezultatele 
activităţii profesionale a magistratului, comportamentul la serviciu si in societate, calităţile 
acestuia, precum si perspectivele de dezvoltare in profesie. De asemenea, magistratul trebuie sa 
aibă vechimea ceruta de lege pentru ocuparea funcţiei superioare de execuţie. 

Promovarea magistraţilor in funcţii de execuţie vacante la tribunale, curţi de apel si parchetele de 
pe lângă aceste instanţe, precum si promovarea pe loc se face pe baza de examen. Promovarea 
examenului reprezintă îndeplinirea doar a unuia din criteriile impuse pentru promovarea in 
funcţia superioara vacanta pentru care s-a candidat, sau pe loc. 
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La examen pot participa magistraţii care, pe lângă îndeplinirea condiţiilor de vechime in 
magistratura prevăzute de lege, îndeplinesc si criteriile de evaluare stabilite de art. 3 din Legea 
nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autorităţii 
judecătoreşti, republicata, modificata si completata, mai precis desfasurarea unei activităţi 
meritorii atestate prin acordarea calificativului „foarte bun” in ultimii patru ani, cu precizarea ca, 
pentru promovarea pe loc, vechimea trebuie sa fie numai  ca judecător sau procuror. 

Pentru participarea la examen, magistraţii mai trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii : 
a) sa se situeze peste media pe instanţa, respectiv parchet, in ceea ce priveşte numărul si 

complexitatea cauzelor soluţionate;  
b) sa se încadreze in termenele procedurale de redactare a lucrărilor; 
c) sa se situeze sub media pe instanţa sau, după caz, pe parchet si in limitele mediei 

naţionale, la parametrii: 
- termenul de soluţionare a cauzelor, in raport cu specificul si particularităţile acestora; 
- procentul hotărârilor desfiinţate de instanţele de control judiciar, pentru motive 

imputabile, respectiv procentul infirmărilor de soluţii, redeschideri de urmărire 
penala, concluzii greşite, schimbări de încadrări juridice, achitări, restituiri ale 
dosarelor din instanţa la procuror, apeluri si recursuri nedeclarate ori greşit declarate; 

d) sa asigure acurateţea, conciziunea, coerenta si fundamentarea corespunzătoare, in fapt si 
in drept, a hotărârilor redactate si a lucrărilor realizate;  

e) sa îndeplinească, cu respectarea dispoziţiilor legale si a prevederilor din regulamente, 
atribuţiile de judecător delegat la Registrul Comertului, Biroul de Publicitate Imobiliara, 
judecător sindic, coordonator al compartimentelor de executări civile si penale, arhiva si 
registratura etc;  

f) sa menţină raporturile de serviciu cu justiţiabilii si cu ceilalţi participanţi la activitatea de 
judecata in limitele normelor legale sau regulamentare, ale politeţii si corectitudinii;  

g) sa respecte, cu rigoare, principiile de desfăşurare a procesului, după caz, in faza de 
urmărire penala sau in faza de judecata (legalitatea, oficialitatea, solemnitatea, asigurarea 
garanţiilor si a drepturilor procesuale si procedurale ale părţilor);  

h) sa manifeste interes pentru îmbunătăţirea continua a valenţelor pregătirii sale 
profesionale, prin participarea la acţiunile specifice organizate de instanţe sau de 
parchetele din care fac parte, de curtea de apel sau de parchetul de pe lângă aceasta, de 
Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sau de Ministerul Justiţiei;  

i) sa probeze receptivitate pentru eliminarea si evitarea repetării erorilor din activitatea sa, 
reţinute pe calea controlului judiciar sau a lipsurilor constatate de organele de inspecţie 
(judecători sau procurori inspectori);  

j) sa respecte întocmai normele deontologice. 
 
Îndeplinirea acestor criterii se constata de către preşedintele instanţei sau de către conducătorul 
parchetului unde funcţionează magistratul. 
Pentru preşedinţii de judecătorie si pentru prim - procurorii parchetelor de pe lângă acestea, 
constatarea îndeplinirii criteriilor o face preşedintele tribunalului,  respectiv prim-procurorul 
parchetului de pe lângă tribunal. 
 
Pentru preşedinţii de tribunal si pentru prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea, 
constatarea o face vicepreşedintele (unul dintre aceştia) curţii de apel,  respectiv procurorul 
general adjunct al parchetului de pe lângă aceasta.  
 
In toate cazurile, avizul pentru participarea la examen îl va da preşedintele curţii de apel, 
respectiv procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta.  
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Pentru procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel, constatarea îndeplinirii 
condiţiilor si avizul pentru participarea la examen vor fi făcute de procurorul şef al Secţiei de 
analiza, studii, control si perfecţionare profesionala din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea 
Suprema de Justiţie. 
 
In luarea deciziei, vor fi avute in vedere notarea anuala, precum si raportul judecătorului 
inspector sau, după caz, al procurorului inspector, întocmit cu prilejul verificării activităţii 
magistratului. 
 
Promovarea in funcţii de conducere a magistraţilor se face pentru o perioada de 4 ani, cu 
posibilitatea reinvestirii, o singura data, in funcţia de conducere deţinută. 
 
La promovarea in funcţii de conducere se va tine seama, in afara de calităţile profesionale, de 
aptitudinile manageriale ale magistratului, îndeosebi de capacitatea de organizare si decizie, 
gradul de comunicativitate, tactul in relaţiile de serviciu, obiectivitatea in aprecierea 
colaboratorilor. 
 
Pregătirea magistraţilor 
 
Institutul Naţional al Magistraturii este instituţia publica subordonata exclusiv Ministerului 
Justiţiei, care realizează pregătirea specifica a viitorilor judecători si procurori, precum si 
perfecţionarea profesionala a magistraţilor in funcţie, in conformitate cu prevederile prezentei 
legi. 
 
Institutul Naţional al Magistraturii este condus de un consiliu format din 11 membri, dintre care: 
un judecător al Curţii Supreme de Justiţie, un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea 
Suprema de Justiţie, un judecător al Curţii de Apel Bucureşti, un procuror de la Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Bucureşti, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii; 3 reprezentanţi 
aleşi ai personalului de instruire din cadrul institutului, directorul Direcţiei de resurse umane din 
Ministerul Justiţiei; 2 reprezentanţi ai auditorilor de justiţie care participa la cursurile de 
pregătire profesionala. 
 
Directorul Institutului Naţional al Magistraturii si cei 2 adjuncţi ai acestuia sunt numiţi prin ordin 
al ministrului justiţiei. 
Personalul de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii este asigurat, de regula, din rândul 
judecătorilor si al procurorilor in funcţie, care pot fi detaşaţi, cu acordul lor, pe timp de 3 ani in 
cadrul institutului. 
 
Institutul Naţional al Magistraturii poate folosi, in condiţiile legii, si cadre didactice universitare, 
alţi specialişti, romani si străini, precum si magistraţi in funcţie sau asimilaţi ai acestora, pentru 
desfasurarea procesului de formare si perfecţionare profesionala. 
 
Candidaţii admişi la concursul de intrare in Institutul Naţional al Magistraturii au calitatea de 
auditori de justiţie si beneficiază de o bursa lunara egala cu salariul funcţiei de judecător stagiar, 
care se plăteşte din fondul de burse prevăzut in bugetul Ministerului Justiţiei, in raport cu 
vechimea pe care o au. 
 
Institutul Naţional al Magistraturii (INM), care funcţionează potrivit Legii 92/1992 cu 
modificările si completările ulterioare, si-a continuat activitatea de pregătire a auditorilor de 
justiţie, iar din 1 noiembrie 2000 sarcina perfecţionării continue a magistraţilor a fost preluata 
exclusiv de către acesta.  
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In vederea pregătirii continue a magistraţilor in funcţie s-au înfiinţat doua centre regionale de 
pregătire, la Sovata si Bârlad, destinate organizării de seminarii, colocvii, conferinţe pentru 
magistraţii in funcţie. 
 
Structura INM cuprinde 5 experţi, 1 director adjunct, 1 director si 3 posturi de experţi. Personalul 
didactic nu este permanent. INM dispune de o lista cu 68 de colaboratori externi din care se aleg, 
in funcţie de necesităţile programului de studiu si de numărul de auditori. 
 
Şcoala de grefieri funcţionează din decembrie 2000, când au fost angajaţi directorul, directorul 
adjunct si personalul auxiliar - 2 posturi. Pana in luna iunie au mai fost angajate 8 persoane: 2 
cadre didactice si 6 posturi personal auxiliar, din care 3 deservesc si INM. 
 
In anul 2000 au terminat cursurile INM 109 auditori de justiţie. In 2001 din totalul de 154 de 
auditori de justiţie vor termina cursurile 90 auditori de justiţie, iar 64 de auditori isi vor continua 
studiile, întrucât durata acestora a fost prelungita la 2 ani. In anul universitar 2001-2002 se vor 
pregăti peste 200 auditori de justiţie, intr-un sistem de şcolarizare generala de doi ani. 
 
In forma de învăţământ iniţial vor fi pregătiţi in Şcoala de grefieri, in cursul anului 2001, 60 de 
persoane. 
 
Alcătuirea completelor de judecată 
 
Stabilirea completelor de judecata se face lunar, asigurându-se, de regulă, continuitatea acestora 
pentru cauzele judecate in prima instanţă si, pe cat posibil, prin menţinerea unor membrii ai 
completului pe tot parcursul judecăţii, pentru cauzele aflate in apel sau in recurs . 
 
Fixarea termenelor şi a completelor de judecată, pentru cauzele nou intrate se face de preşedinţii 
sau vicepreşedinţii instanţelor, iar la tribunale si la curtea de apel, de preşedinţii de secţii. 
 
La judecătoriile cu un volum mai mare de activitate si la tribunale se desemnează si un judecător 
de serviciu care fixează termenele de judecata pentru cauzele prezentate personal de părţi. Aceste 
termene sunt stabilite, la începutul programului, zilnic, de preşedinţi.  
 
La repartizarea cauzelor, in cadrul instanţelor, se are in vedere necesitatea echilibrării şedinţelor 
de judecata, atât sub aspectul numeric, cat si sub aspectul complexităţii cauzelor, ţinându-se 
seama, in acelaşi timp si de experienţa judecătorilor . 
 
Se asigura o coordonare intre termenele fixate pentru cauzele nou intrate si termenele la care se 
amână dosarele aflate in curs de judecata, prin faptul ca, înainte de începerea şedinţelor de 
judecată, preşedinţii stabilesc si termenele, eventual, la care se vor amâna cauzele respective. 
 
Informatizarea instanţelor 

 
În vederea realizării strategiei României de trecere la societatea informaţională, Ministerul 
Justiţiei si-a propus dezvoltarea unui sistem informatic global la nivelul justiţiei. Sunt vizate prin 
acest program toate instanţele judecătoreşti, parchetele, sistemul penitenciarelor. O deosebita 
atenţie a fost acordată unei mai bune funcţionări a Ministerului Justiţiei şi instanţelor, in vederea 
rezolvării operative si eficiente a lucrărilor. In acest scop, au fost luate o serie de masuri care sa 
asigure condiţiile tehnice si materiale ale activităţii. 

In ceea ce priveşte planurile de informatizare, principalele etape ale acestora au fost: 
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a) achiziţionarea de tehnica de calcul, in anul 1999 fiind achiziţionate 223 staţii de lucru si 
21 de imprimante, in anul 2000 4 servere, 223 staţii de lucru si 21 de imprimante. 
Numărul total al acestora a ajuns la 47 servere, 876 staţii de lucru si 388 imprimante. 

b) dezvoltare de aplicaţii. Au fost puse la dispoziţia utilizatorilor din Ministerul Justiţiei şi 
instanţelor peste 20 de aplicaţii, printre acestea numărându-se “ Baza de date legislativa, 
jurisprudenţa, Cartea funciară, Registrul Naţional pentru fundaţii, asociaţii şi federaţii, 
Evidenta personalului.” In prezent funcţionează serviciul de poştă electronică pentru 
utilizatorii din Ministerul Justiţiei şi din instanţe, oferind acest serviciu atât in cadrul 
sistemului, cât şi în exterior.  

 
Reforma in acest domeniu va continua si va avea ca rezultat: 

- Evidenţa electronică a dosarelor şi a documentelor în instanţă; 
- Degrevarea grefierilor de activităţi dificile de căutare si regăsire a informaţiei  referitoare 

la dosare; 
- Înregistrarea electronică a cărţilor funciare; 
- -Accesul rapid si uşor la legislaţie pentru magistraţi, ca si pentru publicul  larg. 

 
Dotările Ministerului Public cuprind echipamentele de birotică, truse de criminalistică la fiecare 
parchet. 
 
În ceea ce priveşte dotarea cu tehnică de calcul a Ministerului Public, în prezent există 511 
computere, din care 100 la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, iar 411 la 
parchetele din ţară.  
 
Din punct de vedere al bazelor de date, toate parchetele au evidenţe computerizate de personal, 
date statistice, contabilitate, salarizare. Programe de evidenţă şi gestiune a dosarelor există doar 
la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie – Secţia de combatere a corupţiei şi 
criminalităţii organizate, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Bucureşti, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Timişoara. 
 
Capacitatea administrativă 
 
În prezent, funcţionează pe teritoriul României un număr de 236 de instanţe, din care 15 curţi de 
apel, 41 de tribunale, 180 de judecătorii. 
În perioada 1996-2001, au fost date în folosinţă un număr de 11 sedii noi, iar 81 de sedii au fost 
reparate şi consolidate. Valoarea obiectivelor de investiţii este de 12. 020. 953, 2 euro. Valoarea 
lucrărilor de reparaţii capitale şi consolidări, executate în aceeaşi perioadă, este echivalentă cu 
12. 607. 071,6 euro. 
 
Valoarea bugetului total alocat pentru anul 20001 Ministerului Justiţiei este de 183. 124. 885, 3 
euro, reprezentând 0, 026% din bugetul de stat. 
Din suma totală, suma de 93. 856. 790, 2 euro a fost alocată instanţelor şi Consiliului Superior al 
Magistraturii, suma de 82. 300.975 euro a fost alocată Direcţiei Generale a Penitenciarelor, iar 
1.182.191,4 au fost alocaţi pentru Institutul Naţional al Magistraturii. 
 
Numărul de judecători, valabil la data de 5.11.2001: 
- numărul de judecători:                 3575 
 - la curţile de apel:          462 
 - la tribunale:           960 
 - la judecătorii:         2153 
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Vârsta medie a judecătorilor: 
 - la curţile de apel:                      48 
- la tribunale:                       43 
- la judecătorii:                      35 
 
Venitul mediu salarial pentru judecători, în anul 2001, se prezintă astfel: 
- Judecător Curte de Apel             581 euro 
- Judecător tribunal             533 euro 
- Judecător judecătorie             467 euro 
 
Situaţia personalului auxiliar se prezintă astfel: 
- numărul de grefieri de la curţile de apel           447 
- numărul de grefieri de la tribunale         1036 
- numărul de grefieri de la judecătorii         2808 
- numărul de executori judecătoreşti:                      299 
- numărul de asistenţi judiciari:                               167 
 
În ceea ce priveşte structura de personal a Ministerului Public, sunt prevăzute 5103 de posturi 
din care 2475 de procurori, 1389 de personal auxiliar de specialitate, iar 1239 de personal 
administrativ şi economic. Din aceste posturi sunt ocupate în prezent 2084 posturi de procurori, 
1241 posturi de personal auxiliar de specialitate şi 853 posturi de personal administrativ şi 
economic. 
 

În domeniul pregătirii magistraţilor, până în prezent au fost pregătiţi peste 1000 de judecători, în 
cadrul formării continue, iar 24 de judecători au fost pregătiţi ca formatori. A fost creată o reţea 
de corespondenţi comunitari, în cadrul Curţilor de Apel. Formarea iniţială va continua în cadrul 
Institutului Naţional al Magistraturii, iar membrii reţelei de corespondenţi vor continua 
pregătirea magistraţilor în cadrul instanţelor din cadrul Curţilor de Apel. 

În domeniul combaterii corupţiei şi criminalităţii organizate, au fost pregătiţi de către experţi 
comunitari toţi membrii Secţiei de combatere a corupţiei şi criminalităţii organizate, 200 de 
procurori şi 50 de judecători. Până la sfârşitul anului 2002, vor mai fi pregătiţi 300 de magistraţi. 

Până în prezent, au fost instruiţi şi specializaţi şi în alte domenii juridice de mare actualitate 
(combaterea criminalităţii transnaţionale, a criminalităţii economico-financiare, drepturile 
omului, drept comunitar) un număr de 220 de procurori, în cadrul unor programe de pregătire 
profesională derulate cu sprijinul instituţiilor europene. 
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ANEXA 2  
 
 
 

ACORDURI, CONVENTII, LEGI 
 

 
I. Protecţia intereselor financiare ale Comunităţii Europene 

 
- Codul Penal - republicat în 1997 - incriminează infracţiuni economice şi financiare; 
- Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României - incriminează frauda vamală şi 

contrabanda; 
- Legea contabilităţii nr.82/1991 - cuprinde prevederi privind răspunderea civilă şi 

penală a contabilului în cazul unor înregistrări frauduloase; 
- Legea nr. 87/1994 privind evaziunea fiscală - incriminează sustragerea prin manevre 

frauduloase; 
- Legea nr. 21/1999 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor; 
- Legea finanţelor publice nr.72/1996 - stabileşte răspunderea civilă şi, după caz, 

penală a ordonatorului de credite în cazul în care acesta prejudiciază statul prin 
gestionare nelegală a fondurilor care îi sunt puse la dispoziţie; 

- Legea nr. 64/1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.70/1997 privind 
controlul fiscal - reglementează efectuarea verificărilor de natură fiscală la nivelul 
contribuabilului; 

- Ordonanţa nr.11/1996 privind executarea silită a creanţelor statutului în cazul neplăţii 
impozitelor şi taxelor şi a recuperării sumelor cheltuite în mod ilegal. 

 
 
II. Cooperare judiciară în materie penală 
 
Convenţii multilaterale ratificate: 

- Convenţia Europeană de Extrădare (Paris, 1957) şi cele două Protocoale adiţionale, 
prin Legea nr. 80/1997; 

- Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală (Strasbourg, 1959) şi 
Protocolul adiţional, prin Legea nr. 236 din 1998. 

- Convenţia europeană privind transferul de proceduri în materie penală (Strasbourg, 
1972), prin Ordonanţa Guvernului nr. 77 din 1999, aprobată prin Legea nr. 34/2000. 

- Convenţia europeană privind valoarea internaţională a hotărârilor represive (Haga, 
1970), prin Ordonanţa Guvernului nr. 90 din 1999, aprobată prin Legea nr. 35 din 
2000. 

- Convenţia asupra transferării persoanelor condamnate (Strasbourg 1983), prin Legea 
nr. 76 din 1996. 

- Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului, (Strasbourg 1977) prin Legea 
nr.19 din 1997. 

- Convenţia europeană pentru reprimarea infracţiunilor rutiere, Strasbourg 1964, prin 
Legea183/1997. 

- Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării 
dreptului de a conduce un vehicul cu motor, (Bruxelles 1976), prin Legea 126/1997. 

- Convenţia internaţională din 1929 pentru reprimarea falsului de monezi, prin Legea 
4628/1933, iar Protocolul adiţional prin Legea 1460/1930. 

 
Convenţii multilaterale semnate: 

- Convenţie penală împotriva corupţiei 
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- Convenţie civilă împotriva corupţiei 
- Acordul relativ la traficul ilicit pe mare punând în aplicare art.17 al Convenţiei ONU 

împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, Strasbourg 1995. 
- Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, 

Protocolul adiţional vizând prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de 
persoane, îndeosebi de femei şi copii şi Protocolul adiţional împotriva traficului de 
migranţi pe pământ, în aer şi pe mare, Palermo, 2000. 

 
 

III. Cooperare judiciară în materie civilă 
 

- Convenţii multilaterale ratificate în cadrul Conferinţei de Drept Internaţional Privat 
de la Haga: 

- Convenţia cu privire la procedura civilă, Haga 1954, ratificată prin Decretul 81/1971; 
- Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, 

Haga 1993, ratificată prin Legea nr.84/1994. 
- Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, 

Haga 1961, ratificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea 
52/2000. 

- Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, Haga 1980, 
ratificată prin Legea nr.100/1992. 

 
Convenţii bilaterale încheiate cu statele membre UE: 

- Convenţia între România şi Republica Austria cu privire la asistenţa juridică în 
materia dreptului civil şi de familie şi la valabilitatea şi transmiterea actelor şi 
Protocolului la această convenţie (Viena, 1965), precum şi Protocolul adiţional la 
această convenţie cu privire la asistenţa juridică în materia dreptului civil şi de familie 
şi la valabilitatea actelor (Viena, 1972), ratificate prin Decretul 1179/1968 şi prin 
Decretul 322/1972; 

- Convenţia între România şi Regatul Belgiei privind asistenţa juridică în materie civilă 
şi comercială (Bucureşti 1975) şi Protocolul adiţional la această convenţie pentru 
transmiterea reciprocă a unor documente (Bucureşti 1979), ratificate prin Decretul 
368/1976 şi Decretul 316/1980. 

- Convenţia între România şi Regatul Belgiei privind recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor judecătoreşti în materia obligaţiilor de întreţinere (Bucureşti, 1979), 
ratificată prin Decretul 316/1980. 

- Convenţia între România şi Regatul Belgiei cu privire la recunoaşterea hotărârilor 
judecătoreşti referitoare la divorţ (Bruxelles 1980), ratificată prin Decretul 53/1982. 

- Convenţia între România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind 
asistenţa juridică în materie civilă şi comercială (Londra 1978), ratificată prin 
Decretul 432/1978. 

- Convenţia de asistenţă juridică în materie civilă şi penală între România şi Regatul 
Greciei şi Protocolul la această convenţie (Bucureşti 1972), ratificate prin Decretul 
290/1973. 

- Convenţia între România şi Republica Franceză privind asistenţa juridică în materie 
civilă şi comercială (Paris 1974), ratificată prin Decretul 77/1975. 

- Convenţia între România şi Republica Italiană privind asistenţa judiciară în materie 
civilă şi penală (Bucureşti 1972), ratificată prin Decretul 288/1973. 

- Convenţia între România şi Spania complementară la Convenţia privind procedura 
civilă, încheiată la Haga la 1 martie 1954 (Bucureşti 1997), ratificată prin Legea 
nr.235/1998. 
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- Convenţia între România şi Spania privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (semnată la Bucureşti la 17 
noiembrie 1997), ratificată prin Legea nr.3/1999. 

 
 

IV. Protecţia drepturilor copilului 
 

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului ratificata prin Legea nr.18/1990 
- Convenţia Europeana in materia adopţiei de copii încheiata la 24 aprilie 1967 la 

Strasbourg ratificata prin Legea nr.15/1993 
- Convenţia asupra protecţiei copiilor si cooperarea in materia adopţiei internaţionale 

încheiata la 29 mai 1993 la Haga, ratificata prin Legea nr.84/1994 
- Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor 

mai grave forme ale muncii copiilor si acţiunea imediata in vederea eliminării lor 
adoptata la 17 iunie 1999 la Geneva, ratificata prin Legea nr.203/2000 

- Carta sociala europeana revizuita adoptata la 3 mai 1996 la Strasbourg, ratificata de 
România prin Legea nr.74/1999 

- Convenţia europeana asupra statutului juridic al copiilor născuţi in afara căsătoriei, 
ratificata de România prin Legea nr.101/1992 

 
 

V. Legislatie care armonizează Acquis-ul SCHENGEN 
 

- OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României 
- Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, şi H.G. 476/2001, pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia 
- OG nr. 102/2000 din 31.08.2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor, intrată în 

vigoare la data de 01.11.2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001 
- Convenţia Europeană privind extrădarea (Paris, 1957) şi cele două Protocoale ale 

sale, ratificată prin Legea nr. 80/1997; 
- Convenţia Europeană de asistenţă judiciară în materie penală (Strasbourg, 1959) şi 

Protocolul adiţional ratificate prin Legea nr. 236 din 1998. 
- Convenţia Europeană asupra transferării persoanelor condamnate (Strasbourg 1983), 

ratificată prin Legea nr. 76 din 1996. 
- Legea nr. 286/2001 privind extrădarea 
- Legea nr. 26 /1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 
- Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 
- Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor 
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