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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                         25- 28 martie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 25 - 26 martie 2013 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 25 martie 2013 au fost prezenţi: Varujan Pambuccian, Vasile Gliga, 
Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Cornel Mircea Sămărtinean, 
Iusein Ibram, Daniel Iane, Titi Holban, Valerian Vreme, Iosif Moldovan, Ionuţ Cristian 
Săvoiu. Au fost absenţi: Ion Şcheau, Daniel Vasile Oajdea, Cornelia Negruţ, Dan Nica. La 
lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera 
Deputaţilor din 26, 27 şi 28 martie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile Gliga, 
Răzvan Ionuţ Tănase, Iusein Ibram, Mircea Cazan, Cornel Mircea Sămărtinean, Sorin Avram 
Iacoban, Daniel Iane, Valerian Vreme, Varujan Pambuccian, Iosif Moldovan, Titi Holban, 
Ionuţ Cristian Săvoiu. Au fost absenţi: Ion Şcheau, Cornelia Negruţ, Dan Nica. 

Lucrările şedinţei din 25 martie 2013 au fost conduse de domnul deputat Vasile Gliga, 
vicepreşedintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, iar lucrările din 26, 
27 şi 28 martie 2013 au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1. E20-s/2013 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor 
referitoare la intrarea și ieșirea resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe 
ale statelor membre ale Uniunii Europene - COM (2013) 95; 

2. E20-s/2013 - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește 
utilizarea sistemului de intrare/ieșire (EES) și a programului de înregistrare a 
călătorilor (RTP) - COM (2013) 96 

 
1.E20-s/2013 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor 
referitoare la intrarea și ieșirea resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe 
ale statelor membre ale Uniunii Europene - COM (2013) 95 
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În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind procedura 
de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra proiectelor de acte 
legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul 
parlamentelor naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 
sesizată în data de 20.02.2013 pentru verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii 
a propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea 
resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii 
Europene - COM (2013) 95. 

În comunicarea sa din 13 februarie 2008 intitulată „Pregătirea următoarelor etape ale 
gestionării frontierelor în Uniunea Europeană”, Comisia a propus instituirea unui sistem de 
intrare/ieșire (Entry/Exit System, EES). Un astfel de sistem presupune, în esență, înregistrarea 
electronică a datelor și a locurilor de intrare și de ieșire pentru fiecare resortisant al unei țări 
terțe căruia i s-a permis o ședere de scurtă durată. 

În urma reuniunii Consiliului European din 23 și 24 iunie 2011 în care se solicita 
accelerarea neîntârziată a pachetului privind frontierele inteligente, adică a elaborării unor 
propuneri legislative referitoare la un sistem de intrare/ieșire (EES) și la un program de 
înregistrare a călătorilor (RTP), Comisia a publicat, la 25 octombrie 2011, o comunicare 
privind opțiunile în materie de punere în aplicare a EES și RTP.  

Conform Codului Frontierelor Schengen, cetățenii UE și alte persoane care 
beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul legislației Uniunii (de exemplu, membri 
de familie ai cetățenilor UE) atunci când trec frontiera externă, atât la intrare cât și la ieșire, 
fac obiectul unei verificări minime, care constă în examinarea documentului de călătorie în 
scopul stabilirii identității acestora. Toți ceilalți resortisanți ai țărilor terțe trebuie însă să fie 
supuși, la intrare, unei verificări amănunțite, care implică un control privind scopul șederii lor 
și deținerea unor mijloace suficiente de subzistență, precum și efectuarea unei căutări în 
Sistemul de Informații Schengen (SIS) și în bazele de date naționale.  

OBIECTIVELE SISTEMULUI DE INTRARE/IEȘIRE (EES) 
Obiectivele generale de politică sunt, în ordinea priorității, următoarele:  
• contracararea imigrației iligale; 
• aducerea unei contribuții la combaterea terorismului și a infracțiunilor grave și asigurarea 

unui nivel ridicat de securitate internă. 
 
Obiectivele specifice sunt următoarele: 
• sporirea eficienței verificărilor la frontieră prin monitorizarea drepturilor de ședere 

autorizată la intrare și la ieșire, precum și îmbunătățirea evaluării riscului de depășire a 
termenului legal de ședere; 

• monitorizarea respectării obligației de ședere autorizată a persoanelor în teritoriu; 
• generarea de informații fiabile pe baza cărora UE și statele membre să își poată adopta 

politicile în domeniul vizelor și migrației în deplină cunoștință de cauză; 
• identificarea și depistarea, și în teritoriu, a imigranților aflați în situație de ședere iligală, în 

special a persoanelor care au depășit termenul legal de ședere, precum și sporirea 
posibilităților de returnare; 

• identificarea și arestarea persoanelor suspectate de activități teroriste și infracționale care 
trec frontierele externe; 

• generarea de informații care ar putea reduce lacunele în ceea ce privește identificarea și 
verificarea resortisanților țărilor terțe care nu sunt înregistrați în Sistemul de Informații 
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privind Vizele (VIS) și care ar putea contribui la arestarea persoanelor suspectate de 
activități teroriste și infracționale. 

 
Obiectivele operaționale sunt următoarele: 
• crearea unor fișe de intrare și de ieșire pentru resortisanții țărilor terțe care trec frontierele 

externe; 
• calcularea automată a șederii autorizate și emiterea unei alerte atunci când nu există o fișă 

de ieșire în momentul expirării perioadei de ședere autorizată a unui resortisant al unei țări 
terțe; 

• ștergerea datelor din EES în momentul expirării perioadei de păstrare; 
• generarea de informații referitoare la amploarea și tendințele deplasărilor peste frontierele 

externe, îndeosebi în ceea ce privește imigrația neregulamentară; 
• informarea resortisanților țărilor terțe cu privire la drepturile lor și introducerea unor căi de 

atac eficiente. 
 
Scopul EES va fi acela de a îmbunătăți gestionarea frontierelor externe și combaterea 

migrației ilegale prin punerea la dispoziție a unui sistem care: 

 va calcula durata de ședere autorizată în cazul fiecărui călător; la intrare, va permite de 
asemenea calcularea rapidă și precisă a numărului de zile rămase din numărul maxim de 
90 de zile într-o perioadă de 180 de zile, în cazul călătorilor care au vizitat frecvent spațiul 
Schengen; la ieșire, va permite să se verifice dacă durata de ședere autorizată a fost 
respectată de către călător; în teritoriu, va permite, cu ocazia efectuării de verificări asupra 
resortisanților țărilor terțe, să se stabilească dacă șederea lor este legală; 

 va ajuta la identificarea tuturor persoanelor care ar putea să nu îndeplinească sau să nu mai 
îndeplinească condițiile de intrare sau de ședere pe teritoriul statelor membre; este vorba în 
special de persoanele găsite fără documente de călătorie sau alte mijloace de identificare 
cu ocazia verificărilor efectuate în teritoriu; 

 va sta la baza analizei intrărilor și ieșirilor resortisanților țărilor terțe; este vorba în special 
de obținerea unei imagini exacte a fluxurilor de călători la frontierele externe și de 
calcularea numărului de persoane care depășesc termenul legal de ședere, de exemplu pe 
baza naționalității călătorilor. 

Avantaje EES: 
 posibilitatea verificării modului de respectare a duratei maxime de şedere a unei persoane 

pe teritoriul UE; 

 identificarea persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiţiile de intrare 
sau de şedere pe teritoriul UE; 

 efectuarea de analize privind intrările şi ieşirile cetăţenilor statelor terţe, după criterii care 
să ofere o imagine cât mai clară asupra fluxurilor de călători la frontierele externe ale UE; 

 facilitarea procesului de identificare şi returnare a migranţilor ilegali; 

 adaptarea politicii de vize în raport cu statele terţe, prin furnizarea unor statistici pe 
naţionalităţi; 

 eliminarea actualei proceduri de aplicare manuală, pe documentul de călătorie, a ştampilei 
de intrare/ieşire; 

 crearea condiţiilor pentru introducerea unui program de control automatizat la frontieră 
(RTP); 

 utilizarea datelor stocate de către autorităţile de aplicare a legii (într-o etapă ulterioară 
adoptării regulamentului, cu stabilirea de garanţii corespunzătoare). 
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EES va fi conceput ca un sistem centralizat care va conține atât date alfanumerice cât și 
date biometrice. Perioada de păstrare a datelor ar fi de șase luni în cazurile obișnuite și de 
cinci ani în cazul depășirii duratei legale de ședere. 

Poziţia României 
România nu a exprimat oficial o poziţie, în cadrul reuniunii Consiliului JAI din 7 - 8 

martie 2013 când Comisia Europeană a făcut prezentarea propunerii în cauză.  

Proiectul nu au intrat încă în dezbatere la nivel tehnic. 

Având în vedere obiectivele instrumentelor – asigurarea unui nivel ridicat de 
securitate şi facilitarea călătoriilor în Spaţiul Schengen pentru cetăţenii din state terţe, precum 
şi priorităţile naţionale şi angajamentele internaţionale, în special cele din cadrul european, cu 
privire la securizarea frontierelor, şi ţinând cont de provocările şi ameninţările existente, 
România va susţine, de principiu, propunerea. 

Poziţia României va fi determinată de interesele naţionale: asigurarea unui nivel 
ridicat de securitate la frontiera externă estică a UE (România gestionează o mare parte a 
frontierei externe a UE), facilitarea călătoriilor pentru etnicii români din state terţe şi ţinând 
cont de priorităţile politice vis-a-vis de Republica Moldova.  

Mandatul va fi pregătit de către MAI, după consultarea SRI, ANSDCP, MJ si MTI.  

Principiul subsidiarității 
Datorită faptului că, în prezent, nu există mijloace fiabile de monitorizare a deplasărilor 

efectuate de resortisanții țărilor terțe cărora li s-a permis o ședere de scurtă durată și având în 
vedere, pe de o parte, complexitatea și ritmul lent al actualei obligații de ștampilare, care este 
insuficientă pentru a permite autorităților statelor membre să evalueze șederea autorizată în 
momentul verificării la frontieră a călătorului sau cu ocazia verificărilor efectuate în teritoriu, 
și, pe de altă parte, valoarea foarte limitată a unor sisteme naționale având acest scop într-un 
spațiu în care nu se efectuează controale la frontierele interne este necesar să se modifice 
dispozițiile în vigoare ale legislației UE care se referă la trecerea frontierelor externe ale 
statelor membre. 

Pentru a se asigura o gestionare mai eficientă a migrației trebuie să se dispună de 
informații referitoare la identitatea persoanelor care se află pe teritoriul UE și a celor care 
respectă perioada maximă de ședere de scurtă durată de 90 de zile într-o perioadă de 180 de 
zile, de informații referitoare la naționalitățile și categoriile (exonerate de obligația de a 
deține viză/supuse obligației de a deține viză) de călători care au depășit termenul legal de 
ședere și de informații care să sprijine efectuarea de verificări aleatorii în teritoriu pentru 
detectarea persoanelor în situație de ședere ilegală. 

În urma discuţiilor membrii comisiei au constatat, că acțiunea de instituire a unui EES 
comun la nivelul spațiului fără controale la frontierele interne și de creare a unor obligații, 
condiții și proceduri comune privind utilizarea datelor nu poate fi realizată în mod suficient 
de către statele membre la nivel individual și, prin urmare, date fiind amploarea și impactul 
acțiunii, aceasta poate fi mai bine realizată la nivelul Uniunii în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi 
au hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi că propunerea de regulament 
respectă principiul subsidiarității. 

 
2.E20-s/2013 - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește utilizarea 
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sistemului de intrare/ieșire (EES) și a programului de înregistrare a călătorilor (RTP) - 
COM (2013) 96 
 

Prezenta propunere vizează modificarea Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod 
comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor 
Schengen). Modificările propuse se datorează propunerii de instituire a unui sistem de 
intrare/ieșire (Entry/Exit System, EES) și a unui program de înregistrare a călătorilor 
(Registered Travellers Programme, RTP) pentru care sunt prezentate propuneri legislative în 
mod simultan. 

Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 
15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de 
către persoane (Codul Frontierelor Schengen) stabilește condițiile, criteriile și normele 
detaliate pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre. În vederea efectuării 
controalelor asupra resortisanților țărilor terțe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
562/2006, care includ verificarea faptului că resortisantul țării terțe nu a depășit durata 
maximă de ședere autorizată pe teritoriul statelor membre, polițiștii de frontieră ar trebui să 
utilizeze toate informațiile disponibile, inclusiv datele din EES și RTP. 

Pentru a asigura eficiența deplină a EES și RTP, controalele la intrare și la ieșire 
trebuie să fie efectuate în mod armonizat la frontierele externe. 

Instituirea EES și RTP implică necesitatea de a adapta procedurile pentru controlul 
persoanelor la trecerea frontierelor externe stabilite în Regulamentul (CE) nr. 562/2006. 
Acest lucru se aplică în special în ceea ce privește înlocuirea ștampilării pașapoartelor la 
intrare și la ieșire cu înregistrarea datelor alfanumerice și biometrice ale resortisanților 
anumitor țări terțe și în ceea ce privește posibilitatea de a utiliza mijloace automate la trecerea 
frontierei. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 562/2006 ar trebui modificat în consecință. 

Având în vedere situația diferită din statele membre și la diversele puncte de trecere a 
frontierei din statele membre în ceea ce privește numărul de resortisanți ai țărilor terțe care 
trec frontierele, statele membre ar trebui să poată decide dacă și în ce măsură să utilizeze 
tehnologii precum instalațiile automate de trecere a frontierei.  

În urma discuţiilor membrii comisiei au constatat că obiectivul prezentului 
regulament, și anume acela de a propune modificări ale normelor existente ale Codului 
Frontierelor Schengen, poate fi realizat doar la nivelul Uniunii, Uniunea Europeană poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 
din Tratatul privind Uniunea Europeană şi au hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarității. 

  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
                                            Daniel Vasile Oajdea 


