
 1 

                  Conform cu originalul 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/218/2022 

 

PLx nr.706/2022 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 

Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de 

Informaţii Schengen, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 

şi comunicaţiilor spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi 

participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 

privind regimul străinilor în România (PLx nr.706/2022). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului 

nr.1190/01.11.2022. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform Hotărârii nr.162 din 1910.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului juridic naţional 

necesar participării României la schimbul de date cu statele membre ale Spaţiului 

Schengen, cu scopul de a contribui la întărirea cooperării între autorităţile române 

competente şi cele din statele membre, conform prevederilor cuprinse în cele trei 

regulamente care formează noua bază legală europeană a Sistemului de Informaţii 

Schengen (SIS) referitoare la returnare, frontiere şi cooperare. Este vorba despre 

Regulamentele (UE) 2018/1860, 2018/1861 şi 2018/1862 ale Parlamentului European şi 

ale Consiliului Uniunii Europene, care includ prevederi menite să sporească eficacitatea 

Sistemului de Informaţii Schengen, să consolideze protecţia datelor şi să extindă 

drepturile de acces. Toate aceste îmbunătăţiri se reflectă, prin acest proiect de lege, şi la 

nivel naţional, asigurând plierea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări (SINS) pe 

Sistemul de Informaţii Schengen. Pentru aspectele nou introduse trebuie create 

mecanismele necesare care să permită punerea lor în aplicare şi să corespundă noului 

context european al schimbului de date între statele membre prin Sistemul de Informaţii 

Schengen. Proiectul de act normativ stabileşte autorităţile naţionale competente cu drept 

de acces, furnizare sau consultare de date în SINS, propune înfiinţarea unui Comitet 

operaţional care să analizeze şi să soluţioneze problemele de ordin operaţional. De 

asemenea, proiectul prevede extinderea dreptului de acces la Sistemul Informatic 

Naţional de Semnalări pentru mai multe autorităţi naţionale, include şi persoanele 

vulnerabile în categoria semnalărilor referitoare la persoane dispărute şi introduce o 
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serie de reglementări procedurale noi privind confidenţialitatea controalelor la frontieră şi 

protecţia datelor personale. 

În raport cu obiectul de reglementare inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în ședința din 16 noiembrie 2022 și au 

hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a acestuia.                                                     

 

 

PREŞEDINTE 

 

IOAN-SABIN SĂRMAȘ 


