
Documente utile  
 
 
I. 

 Acordul din 14 iunie 1985 între guvernele statelor uniunii economice Benelux, al Republicii 
Federale Germania şi al Republicii Franceze privind eliminarea graduală a controalelor la 
frontierele comune, încheiat la Schengen, la 14 iunie 1985 

 Convenţia de implementare a Acordului din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din 
Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind 
eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune – Convenţia Schengen (JO L 239, 
22.09.2000, p. 19-62) 

 Tratatul privind Uniunea Europeană 
 Tratatul de instituire a Comunităţii Europene 
 Cataloage Schengen 

• Controlul frontierelor externe, extradarea si readmisie: cele mai bune practici si 
recomandari 

• Sistemul Informatic Schengen, SIRENE: cele mai bune practici si recomandari 
• Vize: cele mai bune practici  si recomandari 
• Cooperare politieneasca: cele mai bune practici si recomandari 
 

 
II.  
 

 Tratatul de aderare la Uniunea Europeana 
 Strategia nationala privind aderarea la spaţiul Schengen 
 Strategia nationala de management integrat al frontierei de stat a Romaniei in perioada 

2007-2010 
 Planul de Acţiune Schengen 2007 
 Conceptia de dezvoltare  a sistemului de formare profesionala initiala si continua a 

personalului Ministerului Internelor si  Reformei Administraţiei 2007-2012 
 Planul de Actiuni pentru intensificarea pregatirii personalului Ministerului Internelor si 

Reformei Administrative in domeniul Schengen 
 Cadrul institutional pentru planificarea financiara, coordonarea, implementarea si auditarea 

utilizarii fondurilor acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen 
 

 III. Legislatia în domeniile supuse procesului de evaluare 
 
Controlul frontierelor 

 

 Decizia Comitetului Executiv privind achiziţionarea de ştampile comune de intrare şi ieşire 
în punctele de frontieră (SCH/Com-ex (94) 16 rev. – 21.11.94) 

 Decizia Comitetului Executiv privind activităţile Grupului Operativ (SCH/Com-ex (98) 1 
rev. 2-21.04.1999) 

 Directiva Consiliului (CE) nr. 40/2001 din 28 mai 2001 privind recunoaşterea reciprocă a 
deciziilor de îndepărtare a resortisanţilor ţărilor terţe 

 Directiva Consiliului (CE) nr. 110/2003 din 25 noiembrie 2003 privind sprijinul în cazurile 
de tranzit în scopul expulzării pe calea aerului (J.Of. L nr. 321, 6.12.2003, p. 26) 

 Directiva Consiliului (CE) nr. 82/2004 din data de 29 aprilie 2004 privind obligaţia 
transportatorilor de a comunica datele despre pasageri (J.Of.  L nr. 261, 06.08.2004, p.24) 



 Decizia Consiliului (CE) nr. 573/2004 din 29 aprilie 2004 privind organizarea de zboruri 
comune pentru expulzarea de pe teritoriul a două sau mai multe state membre a 
resortisanţilor ţărilor terţe care fac obiectul măsurilor individuale de expulzare (J.Of. L 
nr.261, 06.08.2004, p. 28) 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele 
referitoare la elementele de securitate şi datele biometrice cuprinse în paşapoartele şi 
documentele de călătorie eliberate de statele membre (J.Of. L nr. 385, 29.12.2004, p. 1) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 191/2004 din 23 februarie 2004 de stabilire a criteriilor şi 
sistemelor practice de compensare a dezechilibrelor financiare care rezultă din aplicarea 
Directivei (CE) nr. 40/2001 privind recunoaşterea reciprocă a hotărârilor de expulzare a 
cetăţenilor statelor terţe (J.Of. L 60, 27.2.2004, p. 55); 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2007/2004 din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei 
Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor 
membre ale Uniunii Europene (J.Of. L nr. 114, 04.05.2005, p. 13) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 358/2005 din 26 aprilie 2005 prin care se stabileşte locul 
Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale 
statelor membre ale Uniunii Europene (J.Of. L nr. 114, 05.05.2005, p. 13) 

 Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 863/2007 al din 11 iulie 
2007 de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de intervenţie rapidă la frontieră şi 
de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2007/2004 în ceea ce priveşte acest 
mecanism şi de reglementare a sarcinilor şi a competenţelor agenţilor invitaţi (RABIT) 
(J.Of. L 199 din 31.7.2007, p. 30-39)  

 Înţelegerea dintre Comunitatea Europeană şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind 
modalităţile de participare ale acestor state în cadrul Agenţiei Europene pentru 
Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale 
Uniunii Europene (J.Of. L nr. 188, 20.07.2007, p. 19) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 511/2007 din 15 februarie 2007 privind încheierea, din partea 
Comunităţii, şi asupra aplicării provizorii a Înţelegerii dintre Comunitatea Europeană şi 
Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind modalităţile de participare ale acestor state 
în cadrul Agenţiei Europene pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele 
Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (J.Of. L nr. 188, 20.07.2007, p. 15) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 512/2007 din 15 februarie 2007 privind semnarea, din partea 
Comunităţii, şi asupra aplicării provizorii a Înţelegerii dintre Comunitatea Europeană şi 
Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind modalităţile de participare ale acestor state 
în cadrul Agenţiei Europene pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele 
Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (J.Of. L nr. 188, 20.07.2007, p. 17) 

 Decizia Comisiei din 28.02.2005 privind specificaţiile tehnice ale standardelor elementelor 
de securitate şi ale datelor biometrice din paşapoarte şi documente de călătorie eliberate de 
statele membre (C (2005) 409 final) 

 Decizia Comisiei din 28.06.2006 privind specificaţiile tehnice ale standardelor elementelor 
de securitate şi ale datelor biometrice din paşapoarte şi documente de călătorie eliberate de 
statele membre (C (2006) 2909) 

 Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 
2006 privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a 
persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen) (J.Of. L nr. 105, 13.04.2006, p. 1) 

 Recomandarea Comisiei din 6 noiembrie 2006 privind stabilirea unui „Manual practic 
pentru poliţiile de frontieră (Manualul Schengen)” comun care să fie utilizat de autorităţile 



competente ale statelor membre când efectuează controlul de frontieră asupra persoanelor  
(C (2006) 5186 final)  

 Regulamentul nr. 1931/2006 din data de 20 decembrie 2006 stabilind regulile micului trafic 
de frontiera la frontierele externe ale Statelor Membre şi de modificare a prevederilor 
Convenţiei Schengen (J.Of. L nr. 405, 30.12.2006, p. 1).  

 Corrigendum-ul la Regulamentul nr. 1931/2006 din data de 20 decembrie 2006 stabilind 
regulile micului trafic de frontiera la frontierele externe ale statelor membre şi de modificare 
a prevederilor Convenţiei Schengen (J.Of. L nr. 29, 03.02.2007, p. 3) 

 Recomandarea Consiliului din 28 mai 1998 privind echipamentele de detectare a falsurilor 
în porturile Uniunii Europene (98/C 189/02) ( J.Of. C nr. 189, 17.06.1998, p. 19) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

• OUG 105/2001, aprobata prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, 
privind frontiera de stat a Romaniei 

• HG 445/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 105/2001 

•  OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

• Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului conditioneaza trecerea 
frontierei de existenta acordului si instiintarii ambilor parinti 

• Legea 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate   

• HG 94/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 
 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate 

• Ordinul nr. 511/41 din 14.02.2005 al ministrului administraţiei şi internelor si ministrului 
transporturilor, constructiilor si turismului privind separarea fluxurilor de pasageri in 
porturile din Romania, in conformitate cu recomandarile si cele mai bune practici cuprinse 
in catalogul Schengen a fost publicat  in MO nr. 152/21.02.2005 

• Legea 235/2006 pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Republica Ungara privind 
regimul frontierei de stat romano-ungare, cooperarea si asistenta reciproca, semnat la 
Bucuresti la 20 octombrie 2005 

• Legea 452/2006 privind obligatia transportatorilor aerieni de a comunica date despre 
pasageri, aprobata prin OG nr.34/2006 

• HG 324/2007 pentru aprobarea Strategiei nationale de management integrat al frontierei de 
stat a Romaniei in perioada 2007-2010 

 

Vize 

 Decizia Comitetului Executiv din 21 noiembrie 1994 privind introducerea procedurii 
informatizate pentru consultarea autorităţilor centrale menţionate la art. 17 alin. 2 din 
Convenţie (SCH/Com-ex (94) 15 rev) – acquis 2 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 645/2000 din 17 octombrie 2000 privind corectarea acquis-ului 
Schengen, aşa cum este inclus în Decizia Comitetului Executiv Schengen SCH/Com-ex (94) 
15 rev. – acquis 2 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 330/2003 din 19 decembrie 2003 privind declasificarea Reţelei 
de consultări Schengen (specificaţii tehnice) (modifică decizia 645/2000) (J.Of. L nr. 116, 
13.05.2003, p. 22) 

http://legis.mai.intranet./legis-1.3/oficiale/afis.php?f=63704


 Decizia Comitetului Executiv din 5 mai 1995 cu privire la politica comună de vize 
(SCH/Com-ex (95) PV 1 rev) – acquis 2 

 Decizia Comitetului Executiv din 27 iunie 1996 privind principiile de eliberare a vizelor 
Schengen în conformitate cu art. 30 alin. 1 lit. a din Convenţia de aplicare a Acordului 
Schengen (SCH/Com-ex (96) 13 rev. 1) – acquis 2 

 Decizia Comitetului Executiv din 21 aprilie 1998 privind schimbul de date statistice 
referitoare la vizele eliberate (SCH/Com-ex (98) 12)- acquis 2 

 Decizia Comitetului Executiv privind prelungirea vizei uniforme (SCH/Com-ex (93) 21); - 
acquis 2 

 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind principiile comune de anulare, 
revocare sau de scurtare a duratei de validitate a vizei uniforme (SCH/Com-ex (93) 24); - 
acquis 2 

 Decizia Comitetului Executiv cu privire la schimbul de informaţii statistice cu privire la 
eliberarea vizelor (SCH/Com-ex (94) 25) – acquis 2 

 Declaraţia Comitetului Executiv cu privire la eliberarea vizelor cu valabilitate teritorială 
limitată şi schimbul de informaţii referitoare la VVTL eliberate (SCH/Com-ex (95) decl 4) 
(nepublicată)- acquis 2 

 Decizia Comitetului Executiv din 23 iunie 1998 privind aplicarea ştampilei pe paşapoartele 
solicitanţilor de viză (SCH/Com-ex (98) 21); - acquis 2 

 Decizia Comitetului Executiv Schengen din 16 decembrie 1996 privind alcătuirea unui 
manual de documente pe care se pot aplica vize (SCH/Com-ex (98) 56) – acquis 2 

 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 cu privire întocmirea unui manual al 
documentelor pe care se poate aplica o viză (SCH/Com-ex (99) 14) – acquis 2 

 Decizia Comisiei din 7 februarie 1996 şi Decizia Comisiei din 3 iunie 2002 stabilind 
specificaţiile tehnice pentru formatul uniform de vize (nepublicată) 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1683/1995 din 29 mai 1995 de instituire a modelului 
inform de viză (J. Of. L nr. 164, 14.07.1995, p. 1) 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 334/2002 din 18 februarie 2002 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1683/1995 de instituire a modelului inform de viză (J. Of. L nr. 53, 
23.02.2002, p. 7) 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor 
terţe ai căror cetăţeni trebuie să fie deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale 
statelor membre şi a listei ţărilor terţe celor ai căror cetăţeni sunt scutiţi de această obligaţie 
(J.Of. L nr. 81, 21.03.2001, p. 1) 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2414/2001 din 7 decembrie 2001 de modificare a 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror cetăţeni trebuie să 
fie deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe 
celor ai căror cetăţeni sunt scutiţi de această obligaţie (J.Of. L nr. 327, 12.12.2001, p. 1) 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 453/2003 din 6 martie 2003 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror cetăţeni trebuie să 
fie deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe 
celor ai căror cetăţeni sunt scutiţi de această obligaţie (J.Of. L nr. 69, 13.03.2003, p. 10) 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 851/2005 din 2 iunie 2005 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror cetăţeni trebuie să 



fie deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe 
celor ai căror cetăţeni sunt scutiţi de această obligaţie (J.Of. L nr. 141, 04.06.2005, p.3) 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor 
regulamente şi decizii din domeniul libertăţii de mişcare a bunurilor şi persoanelor, legii 
societăţilor, politicii competiţionale, agriculturii (inclusiv legislaţia din domeniul veterinar şi 
fito-sanitar), politicii transportului, taxelor, statisticilor, energiei, mediului, cooperării în 
domeniul justiţiei şi afacerilor interne, uniunii vamale, relaţiilor externe, politicii comune 
externe şi de securitate şi instituţiilor, datorită aderării Bulgariei şi României (modifică 
Regulamentul nr. 539/2001)  (J. Of. L nr. 363, 20.12.2006, p.1) 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1932/2006 din 21 decembrie 2006 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror cetăţeni trebuie să 
fie deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe 
celor ai căror cetăţeni sunt scutiţi de această obligaţie (J.Of. L nr. 405, 30.12.2006, p. 23) 

 Regulamentul  Consiliului (CE) nr. 1091/2001 din 28 mai 2002 privind libera circulaţie cu 
vize de lungă şedere – acquis 2 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 789/2001 din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului 
competenţe de executare în ceea ce priveşte anumite norme metodologice şi proceduri de 
examinare a cererilor de viză (J.Of. L nr. 116, 26.04.2001, p.2)  

 Decizia Consiliului (CE) nr. 927/2004 din 22 decembrie 2004  stabilind ca anumite domenii 
reglementate de partea a treia a Titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene 
să fie reglementate de procedura prevăzută la art. 251 din tratatul menţionat (modifică 
Regulamentul nr. 789/2001) (J.Of. L nr. 116, 26.04.2001, p. 2)  

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 333/2002 din 18 februarie 2002 asupra unui format 
uniform pentru formulare pe care se aplică viza emisă de statele membre persoanelor 
deţinătoare a unor documente de călătorie nerecunoscute de către statele membre respective 
(J.Of. L nr. 53, 23.02.2002, p. 4) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 454/2003 din 13 iunie 2003 privind modificarea anexei 12 a 
Instrucţiunilor consulare comune şi a Anexei 14a a Manualului Comun privind taxele de 
viză (J.Of. L nr. 152, 20.06.2003, p. 82) 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 415/2003 din 27 februarie 2003 privind emiterea vizelor 
la frontiere pentru marinarii în tranzit (J.Of. L nr. 64, 07.03.2003, p. 1) – acquis 2 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 17/2004 din 22 decembrie 2003 amendând Partea V, punctul 
1.4., a Instrucţiunilor Consulare Comune şi Partea I, punctul 4.1.2. a Manualului Comun în 
ceea ce priveşte cerinţa de a fi în posesia unei asigurări medicale de călătorie ca unul din 
documentele necesare pentru acordarea vizei uniforme de intrare 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 693/2003 din 14 aprilie 2003 de stabilire a unui 
document de facilitare a tranzitului (DFT-FTD), a unui document de facilitare a tranzitului 
feroviar (DFTF-FRTD) şi de modificare a Instrucţiunilor consulare comune şi a Manualului 
comun (J.Of. L nr. 99, 17.04.2003, p. 8) – acquis 2 

 Regulamentul Consiliului nr. 694/2003 din 14 aprilie 2003 privind formate uniforme ale 
documentelor de facilitare a tranzitului (DFT-FTD) şi documentele de facilitare a tranzitului 
feroviar (DFTF-FRTD) prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 693/2003 (J.Of. L nr. 99, 
17.04.2003, p.15) – acquis 2 

 Decizia Consiliului JAI nr. 14/2004 din 22 decembrie 2003 de modificare a celui de-al 
treilea paragraf (criteriile de bază pentru examinarea cererilor) din partea V din 
Instrucţiunile consulare comune (J.Of. L nr. 5, 9.01.2004, p. 74) – acquis 2 



 Decizia Consiliului (CE) nr. 512/2004 din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de 
Informaţii privind Vizele (SIV) (J.Of. L nr. 213, 15.06.2004, p. 5) 

 Corigendum la Decizia Consiliului (CE) nr. 512 din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului 
de Informaţii privind Vizele (SIV) (J.Of. L nr. 271, 30.09.2006, p. 85) 

 Decizia Comisiei (CE) nr. 648/2006 din 22 septembrie 2006 de stabilire a specificaţiilor 
tehnice ale normelor privind identificatorii biometrici pentru Sistemul de Informaţii privind 
Vizele (SIV) (notificată cu numărul C(2006) 3699) (J.Of. L nr. 267, 27.09.2006, p. 41) 

 Decizia Comisiei (CE) nr. 752/2006 din 3 noiembrie 2006 stabilind locaţiile Sistemului de 
Informaţii de Vize în timpul fazei de dezvoltare (notificată sub numărul C(2006) 5161) 
(J.Of. L nr. 305, 04.11.2006, p. 13) 

 Instrucţiunile Consulare Comune privind vizele pentru misiunile diplomatice şi posturile 
consulare  (2005/C 326/01)  

 Decizia Consiliului (CE) nr. 367/2005 din 14 aprilie 2005 prin care statele membre sunt 
autorizate să ratifice în interesul Comunităţii Convenţia privind documentele de identitate 
ale marinarilor a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (Convenţia 185) (J.Of. L nr. 136, 
30.05.2005, p. 1) 

 Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 761/2005 de facilitare a 
eliberării de către statele membre a vizelor uniforme pentru şedere pe termen scurt pentru 
cercetători din ţări terţe care călătoresc în interiorul Comunităţii în vederea desfăşurării de 
cercetări ştiinţifice (J.Of. L nr. 289, 03.11.2005, p. 23) – acquis 2 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 440/2006 din 1 iunie 2006 privind modificarea Anexei 12 din 
Instrucţiunile Consulare Comune şi a Anexei 14a din Manualul Comun cu privire la taxele 
corespunzătoare costurilor administrative pentru procesarea cererilor de vize (J.Of. L nr.175, 
29.06.2006, p. 77) – acquis 2 

 Decizia Comisiei (CE) nr. 752/2006 din 3 noiembrie 2006 stabilind locaţia pentru Sistemul 
de Informaţii privind Vizele în timpul fazei de dezvoltare (notificată cu numărul C(2006) 
5161) (J.Of. L nr. 305, 04.11.2006, p. 13) 

 Decizia Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 895/2006 din 14 iunie 2006 
privind introducerea unui regim simplificat la controlul persoanelor la frontierele externe pe 
baza recunoaşterii unilaterale a Republicii Cehia, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, 
Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia a anumitor documente drept echivalente ale vizelor lor 
naţionale în scopul tranzitului prin teritoriile lor (J.Of. L nr. 167, 20.06.2006, p. 1) 

 Decizia Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 896/2006 din 14 iunie 2006 
stabilind un regim de control simplificat al controlului persoanelor la frontierele externe pe 
baza recunoaşterii unilaterale de către statele membre a anumitor permise de şedere eliberate 
de Elveţia şi Liechtenstein în scopul tranzitului prin teritoriile lor (J.Of. L nr. 167, 
20.06.2006, p. 8)  

 Decizia Consiliului (CE) nr. 684/2006 din 5 octombrie 2006 de modificare a anexei 2, 
tabelul A, din Instrucţiunile consulare comune privind condiţiile referitoare la vize pentru 
paşapoartele indoneziene diplomatice şi de serviciu (J.Of. L nr. 280, 12.10.2006, p. 29) – 
acquis 2 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 519/2007 din 16 iulie 2007 de modificare a reţelei de consultare 
Schengen (specificaţii tehnice) (J.Of. L nr. 192, 24.07.2007, p. 26) – acquis 2 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Albania privind facilitarea eliberării 
vizelor (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007,  p. 35) 



 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia Herţegovina privind facilitarea eliberării 
vizelor (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 97) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind 
facilitarea eliberării vizelor (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 125) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării 
vizelor (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 169) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Muntenegru privind facilitarea 
eliberării vizelor (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 109) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind facilitarea eliberării vizelor 
pentru cetăţenii Uniunii Europene şi ai Federaţiei Ruse (J.Of. L nr. 129, 17.05.2007, p. 27) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Serbia privind facilitarea eliberării 
vizelor (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 137) 

 Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Ucraina privind facilitarea eliberări vizelor (J.Of. 
L nr. 332, 18.12.2007, p. 68) 

 Recomandarea Consiliului 96/C 80/01din 4 martie 1996 privind cooperarea locală consulară 
în domeniul vizelor  

 Recomandarea Consiliului 1999/C 140/01din 29 aprilie 1999 privind detectarea de 
documente false în departamente de vize ale reprezentanţelor de peste hotare şi în oficiile 
autorităţilor interne care au se ocupă cu extinderea de vize (J.Of. C nr. 140, 20.05.1999, p. 1) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• H.G. nr. 760/1999 privind aprobarea Regulamentului Consular 

o HG nr. 164/2006  privind exceptarea de la obligativitatea obtinerii vizelor de intrare in 
Romania, incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, a cetatenilor 
apartinand urmatoarelor state: Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei Darussalam, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Statele Unite Mexicane, Nicaragua, Noua Zeelanda, 
Panama si Paraguay 

 
 

Cooperare politieneasca 

 

• Declaraţia Comitetului Executiv din 9 februarie 1998 privind răpirea de minori (SCH/Com-
ex (97) decl. 13 rev. 2) 

• Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1999 privind Manualul de cooperare 
transfrontalieră a organelor de poliţie (SCH/Com-ex (98) 52) – acquis 2 

• Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind stadiul telecomunicaţiilor 
(SCH/Com-ex (99) 6)  

• Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind ofiţerii de legătura (SCH/Com-ex 
(99) 7 rev. 2) 

• Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind Decizia în legătura cu Acordul de 
Cooperare privind procedura în cazul delictelor rutiere (SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2) 

• Decizia Consiliului JAI nr. 586/2000 din 28 septembrie 2000 privind stabilirea unei 
proceduri de modificare a art. 40 alin. 4 şi 5, art. 41 alin. 7 şi art. 65 alin. 2 din Convenţia de 



Implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a 
controalelor la frontierele comune (J.Of. L nr. 248, 03.10.2000, p.1) – acquis 2 

 

• Decizia Consiliului JAI nr. 170/2003 din 27 februarie 2003 privind folosirea comună a 
ofiţerilor de legătura detaşaţi de autorităţile de aplicare a legii din statele membre (J.Of. L 
nr. 67, 12.03.2003, p. 27) 

• Decizia Consiliului JAI nr. 560/2006 de modificare a Decizia Consiliului JAI nr. 170/2003 
din 27 februarie 2003 privind folosirea comună a ofiţerilor de legătura detaşaţi de autorităţile 
de aplicare a legii din statele membre (J.Of. L 219, 10.08.2006, p. 31) 

• Decizia Consiliului JAI nr. 725/2003 din 2 octombrie 2003 de modificare a dispoziţiilor 
art.40 alin. 1 şi 7 din Convenţia de Implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 
privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (J.Of. L nr. 260, 11.10.2003, 
p. 37) – acquis 2 

• Regulamentul Consiliului (CE) nr. 377/2004 din 19 februarie 2004 privind crearea unei 
reţele de ofiţeri de legătura pe probleme de imigraţie (J.Of. L nr. 64, 02.03.2004, p.1) 

• Decizia Comisiei (CE) nr. 687/2005 din 29 septembrie 2005 privind formatul raportului 
activităţilor reţelei de ofiţeri de legătură pe probleme de imigraţie şi privind situaţia în statul 
gazdă în materie de imigraţie ilegală (C(2005) 1508) (J.Of. L nr. 264, 08.10.2005, p. 8)  

• Decizia-Cadru a Consiliului JAI nr. 960/2006 din 18 decembrie 2006 privind simplificarea 
schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii din statele 
membre ale UE (J.Of. L nr. 386, 29.12.2006) 

• Decizia Consiliului (CE) nr. 919/2004 privind combaterea criminalităţii referitoare la 
vehicule şi având implicaţii transfrontaliere (J.Of. L nr. 389, 30.12.2004, p. 28) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•    Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internaţionala in materie penala cu 
modificarile si completarile ulterioare 

•     OUG 103/2006, privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti  
internationale 

•    OUG nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor (aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008) 

    

Sistemul Informatic Schengen 

 
 Decizia Comitetului Executiv Schengen privind elaborarea studiului preliminar pentru SIS II 

– SIS (SCH/Com-ex (97) 2 rev 2-25.04.1997) 

 Decizia Comitetului Executiv din 23 iunie 1998 privind o clauză generală care să cuprindă 
toate aspectele tehnice ale acquis-ului Schengen (SCH/Com-ex (98) 29 rev.) 

 Decizia Comitetului Executiv Schengen din 28 aprilie 1999 privind structura SIS 
(SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev) 

 Decizia Comitetului Executiv Schengen din 28 aprilie 1999 privind telecomunicaţii 
(SCH/Com-ex (99) 6) 

 Decizia Comitetului Executiv Schengen din 28 aprilie 1999 privind bugetul pentru 
HelpDesk (SCH/Com-ex (99) 3) 



 Decizia Consiliului (CE) nr. 870/1999 din 17 decembrie 1999 de autorizarea secretarului 
general adjunct al Consiliului UE să acţioneze ca reprezentant al unor state membre în 
scopul de a încheia contracte legate de instalarea şi funcţionarea infrastructurii de 
comunicaţii pentru spaţiul Schengen, “SISNET” şi de a gestiona astfel de contracte (J.Of. L 
nr. 337, 30.12.1999, p. 41); 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 265/2000 din 27 martie 2000 privind înfiinţarea unui 
regulament financiar de guvernare a aspectelor bugetare ale gestionarii de către Secretarul 
General adjunct al Consiliului a contractelor încheiate în numele sau, în numele anumitor 
state membre, referitoare la instalarea şi funcţionarea infrastructurii de comunicaţii pentru 
mediul Schengen “SISNET” (J.Of. L nr. 85, 06.04.2000, p. 12); 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 664/2000 din 23 octombrie 2000 de modificare a Deciziei 
nr.265/2000 privind înfiinţarea unui regulament financiar de guvernare a aspectelor bugetare 
ale gestionarii de către Secretarul General adjunct al Consiliului a contractelor încheiate în 
numele sau, în numele anumitor state membre, referitoare la instalarea şi funcţionarea 
infrastructurii de comunicaţii pentru mediul Schengen “SISNET” (J.Of. L nr. 278, 
31.10.2000, p. 24); 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 171/2003 din 27 februarie 2003 de modificare a Deciziei (CE) 
nr.265/2000 privind înfiinţarea unui regulament financiar de guvernare a aspectelor bugetare 
ale gestionarii de către Secretarul General adjunct al Consiliului a contractelor încheiate în 
numele sau, în numele anumitor state membre, referitoare la instalarea şi funcţionarea 
infrastructurii de comunicaţii pentru mediul Schengen “SISNET” (J.Of. L nr. 69, 
13.03.2003, p. 25); 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 330/2003 din 19 decembrie 2003 privind declasificarea Reţelei 
de consultări Schengen (specificaţii tehnice) (J.Of. L nr. 116, 13.05.2003, p. 22) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 155/2007 din 05.03.2007 de modificare a Decizia Consiliului 
(CE) nr. 265/2000 din 27 martie 2000 privind înfiinţarea unui regulament financiar de 
guvernare a aspectelor bugetare ale gestionarii de către Secretarul General adjunct al 
Consiliului a contractelor încheiate în numele sau, în numele anumitor state membre, 
referitoare la instalarea şi funcţionarea infrastructurii de comunicaţii pentru mediul 
Schengen “SISNET” (J.Of. L nr. 68, 08.03.2007, p.5) 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2424/2001 din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea 
Sistemului Informatic Schengen de a doua generaţie (SIS II) (J.Of. L nr. 328, 13.12.2001, 
p.4); 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1988/2006 din 21 decembrie 2006 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2424/2001 cu privire la dezvoltarea Sistemului Informatic 
Schengen de a doua generaţie (SIS II) (J.Of. L nr. 411, 30.12.2006, p. 78) 

 Decizia Consiliului JAI nr. 886/2001 din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea celei de-a 
doua generaţii a Sistemului Informatic Schengen (J.Of. L nr. 328, 13.12.2001, p.1) 

 Decizia Consiliului JAI nr. 1007/2006 din 21 decembrie 2006 de modificare a Deciziei JAI 
nr. 886/2001 cu privire la dezvoltarea Sistemului Informatic Schengen de a doua generaţie 
(SIS II) (J.Of. L nr. 411, 30.12.2006, p. 78) 

 Manualul SIRENE (J.Of. C nr. 38, 17.02.2003, p. 1) 

 Decizia Comisiei (CE) nr. 757/2006 din 22 septembrie 2006 privind modificarea Manualului 
SIRENE (J.Of. L nr. 317, 16.11.2006, p. 1) 

 Decizia Comisiei (CE) nr. 758/2006 din 22 septembrie 2006 privind modificarea Manualului 
SIRENE (J.Of. L nr. 317, 16.11.2006, p. 41) 



 Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului (CE) nr. 1160/2005 din 6 iulie 2005 de 
modificare a Convenţiei de Implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 
referitoare la desfiinţarea treptata a controalelor la frontierele interne, în ceea ce priveşte 
accesul autorităţilor responsabile pentru eliberarea certificatelor de înregistrare a vehiculelor 
din Statele Membre la Sistemul Informatic Schengen. (J.Of. L nr. 191, 22.07.2005, p. 18)   

 Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1987/2006 din 20 
decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic 
Schengen de a doua generaţie (SIS II) (J.Of. L nr. 381, 28.12.2006, p. 1) 

 Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1986/2006 din 20 
decembrie 2006 privind accesul Sistemului Informatic Schengen de a doua generaţie (SIS II) 
de către serviciile din statele membre responsabile de emiterea certificatelor de 
înmatriculare a vehiculelor (J.Of. L nr. 381, 28.12.2006, p. 1) 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1988/2006 din 21 decembrie 2006 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2424/2001 cu privire la dezvoltarea Sistemului Informatic 
Schengen de a doua generaţie (SIS II) (J.Of. L nr. 411, 30.12.2006, p. 78) 

 Decizia Comisiei (CE) nr. 170/2007 din 16 martie 2007 de stabilire a cerinţelor reţelei 
Sistemului de Informaţii Schengen II (primul pilon) (J.Of. L nr. 79, 20.03.2007, p. 20) 

 Decizia Comisiei (CE) nr. 171/2007 din 16 martie 2007 de stabilire a cerinţelor reţelei 
Sistemului Informatic Schengen II (al treilea pilon) (J.Of. L nr. 79, 20.03.2007, p. 29) 

 Decizia Consiliului JAI nr. 533/2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea 
Sistemului Informatic Schengen de a doua generaţie (SIS II) (J.Of. L nr. 205, 07.08.2007, 
p.63) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 149/2007 din 5 martie 2007 de autorizare a Secretarului 
General adjunct să acţioneze ca reprezentant al anumitor state membre în scopul încheierii şi 
gestionarii contractelor legate de furnizarea serviciilor privind o infrastructura de 
comunicaţii pentru mediul Schengen, până la migrarea acestuia către o infrastructura de 
comunicaţii la dispoziţia Comunităţii Europene (J. Of. L nr. 66, 06.03.2007, p. 19) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 472/2007 din 25 iunie 2007 de modificare a Deciziei 
Comitetului executiv instituit prin Convenţia Schengen din 1990, de modificare a 
Regulamentului financiar cu privire la costurile de instalare şi funcţionare a funcţiei de 
suport tehnic pentru Sistemul de Informaţii Schengen (C.SIS) (J. Of. L nr. 179, 07.07.2007, 
p. 50) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 473/2007 din 25 iunie 2007 privind declasificarea anumitor 
părţi din Manualul SIRENE adoptat de către Comitetul executive  instituit prin Convenţia de 
punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (J.Of L nr. 179, 07.07.2007, 
p.52) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Legea 455/2001 privind Semnatura electronica 

• OUG 128/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic 
National de Semnalari  

                                                 
 



• Legea 345/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 128/2005 
 privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de 
Semnalari 

• HG 1.411/ 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 128/2005 

• HG 769/ 2006 privind aprobarea Planului de implementare a Sistemului Informatic 
National de Semnalari 

 
 

Protectia datelor cu caracter personal 

 Convenţia nr. 108/1981 privind protecţia persoanelor cu privire la procesarea automată a 
datelor personale (Strassbourg, 28 ianuarie 1981)  

 Protocolul adiţional nr. 181/2001 la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de 
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi 
fluxul transfrontalier al datelor (Strasburg ,8 noiembrie  2001)  

 Recomandarea Comitetului de miniştri a Consiliului Europei nr. R (87) 15 din 17 septembrie 
1987 privind utilizarea datelor personale în domeniul poliţienesc  

 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 46/1995 din 24 octombrie 1995 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date (J.Of. L nr. 281, 23.11.1995, p. 31) 

 Decizia Consiliului JAI nr. 641/2000 din 17 octombrie 2000 privind înfiinţarea unui 
Secretariat al autorităţilor comune de control pentru protecţia datelor instituite prin 
Convenţia privind înfiinţarea Biroului European de Poliţie (Convenţia Europol), Convenţia 
privind utilizarea tehnologiei informaţiei în domeniul vamal şi Convenţia de punere în 
aplicare a Acordului Schengen privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele 
comune (Convenţia Schengen) (J.Of. L nr. 271, 24.10.2000, p.1) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 777/2000 din 1 decembrie 2000 privind aplicarea acquis-ului 
Schengen în Danemarca, Finlanda, Suedia, Islanda şi Norvegia (J.Of. L nr. 309, 09.12.2000, 
p. 24) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 365/2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii şi 
a Irlandei de Nord privind participarea la anumite prevederi ale acquis-ului Schengen (J.Of. 
L nr. 131, 01.06.2000, p. 43)  

 Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 45/2001 privind protecţia 
persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de către instituţiile şi organismele 
comunitare şi la libera circulaţie a acestor date (J.Of. L nr. 8, 12.01.2001, p. 1) 

 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 58/2002 din 12.07.2002 privind 
procesarea datelor personale şi protecţia intimităţii în sectorul comunicaţiilor electronice 
(J.Of. L nr. 201, 31.07.2002, p. 37) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 192/2002 privind cererea Irlandei de a lua parte la aplicarea 
anumitor prevederi ale acquis-ului Schengen (J.Of. L nr. 64, 07.03.2002, p. 20) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date. Această lege prevede clauze ce reglementează 
prelucrarea datelor personale în contextul activităţii instituţiilor de aplicare a legii (poliţie, 
etc.), acestea fiind preluate din Recomandarea 17 (85) a Consiliului Europei privind 
utilizarea datelor personale în activitatea poliţiei. Elementele privind securitatea datelor 

http://legis.mai.intranet./legis-1.3/oficiale/afis.php?f=65275


personale sunt armonizate complet cu prevederile art. 117, 126 şi 129 din Convenţia 
Schengen.  

  
• Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de către România a Convenţiei pentru protejarea 

persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la 
Strasbourg la 28 ianuarie 1981; 

 
• Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

• Decizia nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de 
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date; 

• Decizia nr. 89/2006 privind stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrare a datelor cu 
caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile 
persoanelor; 

• Decizia nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date 
cu caracter personal; 

• Decizia nr. 91/2006 privind cazurile în care este permisă notificarea simplificată a 
prelucrării datelor cu caracter personal; 

• Decizia nr. 167/2007 privind stabilirea clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor 
de date cu caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu 
prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română; 

• Decizia nr. 172/2007 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu 
caracter personal în Argentina; 

• Decizia nr. 173/2007 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu 
caracter personal, asigurat de Legea Canadiană din 13 aprilie 2000 cu privire la protecţia 
informaţiilor personale şi documentele electronice; 

• Decizia nr. 174/2007 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu 
caracter personal în Elveţia; 

• Decizia nr. 175/2007 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu 
caracter personal în Guernsey; 

• Decizia nr. 176/2007 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu 
caracter personal în Insula Man; 

• Decizia nr. 28/2007 privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state; 
• Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Cerinţelor minime 

de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, care stau la baza adoptării, de către 
operatori a măsurilor tehnice şi organizatorice, prin care se garantează un nivel 
corespunzător şi legal de securitate a prelucrării de date cu caracter personal (publicat in 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 5 iunie 2002); 

 
• Ordinul Avocatului Poporului nr. 75 din 4 iunie 2002 pentru stabilirea măsurilor şi 

procedurilor specifice pentru asigurarea unui nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor 



persoanelor, ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor (publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 26 iunie 2002);  

 
• Ordinul Avocatului Poporului nr. 6 din 29 ianuarie 2003 privind stabilirea clauzelor 

contractuale standard, în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator 
stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel 
oferit de legea română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 10 
martie 2003. Prin emiterea acestui ordin, a fost transpusă Decizia nr. 2001/497 din 15 iunie 
2001 privind clauzele contractuale standard pentru transferul datelor cu caracter personal 
către ţările terţe sub Directiva 95/46/CE2. 

 
 
 

Migraţia 

 
 Declaraţia Comitetului Executiv din 18 aprilie 1996 privind definirea conceptului de străin 

(SCH/Com-ex (96) decl. 5) 

 Decizia Comitetului Executiv Schengen din 27 iunie 1996 privind transferul şi readmisia 
dintre statele Schengen (SCH/Com-ex (96) Decl. 7 rev.) 

 Decizia Comitetului Executiv Schengen privind măsurile luate împotriva statelor terţe ce 
creează probleme privind readmisia (SCH/Com-ex (97) Decl. 14 rev– 15.12.1997) 

 Decizia Comitetului Executiv din 15 decembrie 1997 privind principiile directoare 
referitoare la mijloacele de probă şi probele concludente în cadrul acordurilor de readmisie 
dintre statele Schengen (SCH/Com-ex (97) 39 rev.) – acquis 2 

 Decizia Comitetului Executiv din 23 iunie 1998 privind măsurile ce trebuie luate faţă de 
ţările care creează probleme în legătură cu eliberarea documentelor necesare pentru 
expulzarea îndepărtării cetăţenilor lor din spaţiul Schengen (SCH/Com-ex (98) 18 rev.) – 
acquis 2 

 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind introducerea unui format 
armonizat pentru invitaţii, dovada cazării şi acceptarea obligaţiei mijloacelor de întreţinere 
(SCH/Com-ex (98) 57) 

 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind intervenţia coordonată a 
consilierilor în materie de documente (SCH/Com-ex (98) 59 rev)  

 Decizia Grupului Central din 27 octombrie 1998 privind adoptarea măsurilor în domeniul 
combaterii imigraţiei ilegale (SCH/C (98) 117) 

 Decizia Comitetului Executiv din 23 iunie 1998 privind permisele de şedere în Monaco 
(SCH/Com-ex (98) 19) – acquis 2 

 Decizia Comitetului Executiv din 27 octombrie 1998 privind adoptarea măsurilor de 
combatere a imigraţiei ilegale (SCH/Com-ex (98) 37 def. 2) 

 Decizia Grupului Central din 27 octombrie 1998 de luare a măsurilor de luptă împotriva 
imigraţiei ilegale (SCH/Com-ex (98)117) 

 Directiva Consiliului (CE) nr. 40/2001 din 28 mai 2001 privind recunoaşterea reciprocă a 
hotărârilor de expulzare a cetăţenilor statelor terţe (J.Of. L nr. 149, 02.06.2001, p.34)–acquis 
2 



 Decizia Consiliului (CE) nr. 191/2004 din 23 februarie 2004 de stabilire a criteriilor şi 
sistemelor practice de compensare a dezechilibrelor financiare care rezultă din aplicarea 
Directivei Consiliului (CE) nr. 40/2001 privind recunoaşterea reciprocă a hotărârilor de 
expulzare a cetăţenilor statelor terţe (J.Of. L nr. 60, 27.02.2004, p. 55) – acquis 2 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1091/2001 din 28 mai 2001 privind libera circulaţie în 
baza unei vize de lungă şedere (J.Of. L nr. 150, 06.06.2001, p. 4) 

 Directiva Consiliului (CE) nr. 51/2001 din 28 iunie 2001 de completare a dispoziţiilor 
prevăzute la art. 26 din Convenţia de implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 
(J.Of. nr.187, 10.07.2001, p. 45) 

 Regulamentul Consiliului nr. 1030/2002 din 13 iunie 2002 ce stabileşte un format unic al 
permiselor de rezidenţă pentru cetăţenii din statele terţe (J.Of. L nr. 157, 15.06.2002, p. 1) 

 Decizia-cadru a Consiliului JAI nr. 946/2002 din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea 
cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului şi şederii neautorizate (J.Of. L 
nr. 328, 05.12.2002, p. 1) 

 Directiva Consiliului (CE) nr. 90/2002 din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării 
intrării, tranzitului şi şederii  neautorizate (J.Of. L nr. 328, 05.12.2002, p. 17) 

 Directiva Consiliului (CE) nr. 110/2003 din 25 noiembrie 2003 privind asistenţa acordată în 
cazul tranzitului în scop de returnare pe calea aerului (J.Of. L nr. 321, 06.12.2003, p. 26) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 573/2004 din 29 aprilie 2004 privind organizarea de acţiuni 
comune pentru expulzarea, pe calea aerului, de pe teritoriul a două sau mai multe state 
membre, a cetăţenilor din statele terţe, care fac obiectul unor măsuri individuale de 
expulzare (J.Of. L nr. 261, 06.08.2004, p. 28) – acquis 2 

 Acord între Comunitatea Europeană şi Republica Albania privind readmisia persoanelor 
aflate în situaţie de şedere ilegală (J.Of. L 124, 17.05.2005, p. 22) 

 Acord între Comunitate Europeană şi Guvernul Regiunii Administrative Speciale Hong 
Kong din Republica Populară Chineză privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de 
şedere ilegală (J.Of. L 17, 24.01.2004, p. 25) 

 Acord între Comunitatea Europeană şi Regiunea Administrativă Specială Macao din 
Republica Chineză privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (J.Of. L 
nr. 143, 30.04.2004, p. 99) 

 Acord între Comunitatea Europeană şi Republica Democratică Sri Lanka privind readmisia 
persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (J.Of. L nr. 124, 17.05.2005, p. 43) 

 Acord între Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind readmisia (J.Of. L nr. 129, 
17.05.2007, p. 40) 

 Acord între Comunitatea Europeană şi Bosnia Herţegovina privind readmisia persoanelor 
aflate în situaţie de şedere ilegală (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 66)  

 Acord între Comunitatea Europeană şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind 
readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 7) 

 Acord între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor 
aflate în situaţie ilegală (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 149) 

 Acord între Comunitatea Europeană şi Republica Muntenegru privind readmisia persoanelor 
aflate în situaţie de şedere ilegală (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 26) 

 Acord între Comunitatea Europeană şi Republica Serbia privind readmisia persoanelor aflate 
în situaţie ilegală (J.Of. L nr. 334, 19.12.2007, p. 46) 



 Acord între Comunitatea Europeană şi Ucraina privind readmisia persoanelor (J.Of. L nr. 
332, 18.12.2007, p. 48) 

 Concluziile Consiliului din 30 noiembrie 1994 privind organizarea şi dezvoltarea Centrului 
de informare, discutare şi schimb de informaţii în domeniul trecerii frontierelor şi imigraţiei 
(CIREFI) 

 Recomandarea Consiliului din 30 noiembrie 1994 privind un specimen de acord bilateral de 
readmisie dintre un stat membru şi o ţară terţă (J.Of. C 274, 19.09.1996, p. 20) 

 Recomandarea Consiliului din 24 iulie 1995 privind principii de orientare care să fie 
urmărite în redactarea protocoalelor de implementare a acordurilor de readmisie (J.Of. C nr. 
274, 19.09.1996, p. 25) 

 Recomandarea Consiliului 96/C 5/02 din 22 decembrie 1995 privind acţionarea şi 
cooperarea concretă în punerea în executare a măsurilor de expulzare (J.Of. C nr. 5, 
10.01.1996, p. 3) 

 Rezoluţia Consiliului 96/C 80/02 din 4 martie 1996 privind statutul cetăţenilor terţi care au 
şedere pe termen lung pe teritoriul statelor membre (J.Of. C nr. 80, 18.03.1996, p. 2) 

------------------------------------------------------------- 
• OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

• HG nr. 1016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale 
documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, modificată şi completată prin HG nr. 
1.030/2004, HG nr. 464/2005 şi HG nr. 1.176/2006. 

• H.G. nr. 1.513/2006 pentru stabilirea criteriilor şi aranjamentelor practice de compensare a 
dezechilibrelor financiare rezultate ca urmare a recunoaşterii deciziilor de îndepărtare a 
străinilor de pe teritoriile statelor membre  ale Uniunii Europene 

• HG nr. 577/2003 privind structura organizatorică şi competenţele Oficiului Român pentru 
Imigrări, modificată şi completată prin HG nr. 280/2004 

 

Azil 
 
 

 Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951 şi Protocolul de la New York al Convenţiei din 31 
ianuarie 1967 privind statutul refugiaţilor   

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2725/2000 din 11 Decembrie 2000 privind instituirea 
sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a 
Convenţiei de la Dublin (J.Of. L 316, 15.12.2000, p.1). 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 407/2002 din 28 februarie 2002 de stabilire a anumitor 
norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2725/2000 privind instituirea 
sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a 
Convenţiei de la Dublin (J.Of. L 62, 05.03.2002, p.1) 

 Directiva Consiliului (CE) nr. 55/2001 din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru 
acordarea protecţiei temporare în cazuri de migraţie în masă şi măsurile pentru promovarea 
unor eforturi echilibrate ale statelor membre pentru primirea acestor categorii de persoane şi 
suportarea consecinţelor în acest sens (OJ L 212, 07.08.2001, p.12) 



 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 343/2003 din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi 
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil pentru examinarea unei cereri 
de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe 
(J.Of. L nr. 50, 25.02.2003, p. 1) 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1560/2003 din 2 septembrie 2003 de stabilire a normelor 
de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 343/2003  de stabilire a criteriilor şi 
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil pentru examinarea unei cereri 
de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe 
(J.Of. L nr. 222, 05.09.2003, p.1) 

 Directiva Consiliului (CE) nr. 9/2003 din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea unor standarde 
minime pentru primirea solicitanţilor de azil (OJ L 31, 06.02.2003, p.18) 

 Directiva Consiliului (CE) nr. 83/2004 din 29 aprilie 2004 privind standardele minime  şi 
statutul cetăţenilor terţi şi apatrizilor ca refugiaţi sau persoane care au nevoie de protecţie 
internaţională şi conţinutul protecţiei acordate (OJ L 304, 30.09.2004, p.12) 

 Directiva Consiliului (CE) nr. 85/2005 din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu 
privire la procedurile din statele membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat 
(J.Of L nr. 326, 13.12.2005, p. 13) 

 Decizia Consiliului (CE) nr. 688/2006 din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui 
mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul 
azilului şi imigraţiei (J.Of. L nr. 283, 14.10.2006, p. 40)  

------------------------------------------------------- 
 
• Legii nr.122/2006 privind azilul în România 
 
 

  Cooperare judiciară 

 
 Convenţia Europeană privind extrădarea, Paris, 13 decembrie 1957, şi cele două Protocoale 

Adiţionale, semnate la Strasbourg la data de 15 octombrie 1975, şi respectiv 17 martie 1978;  

 Convenţia europeană privind asistenţa judiciară în materie penală adoptată la Strasbourg la 
data de 20 aprilie 1959;  

 Primul Protocol Adiţional al Convenţiei Europene privind asistenţa judiciară în materie 
penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978;  

 Cel de al doilea Protocol Adiţional al Convenţiei Europene privind asistenţa judiciară în 
materie penală, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001;  

 Convenţia Europeană privind transferul persoanelor condamnate adoptată la Strasbourg la 
data de 21 martie 1983;  

 Convenţia privind procedurile simplificate de extrădare între statele membre UE din 10 
martie 1995; 

 Convenţia de Extrădare între statele membre din data de 27 septembrie 1996; 

 Declaraţia Comitetului Executiv din 26 iunie 1996 privind extrădarea (SCH/Com-ex (96) 
decl. 6, rev. 2) 

 Protocolul Adiţional al Convenţiei Europene privind transferul persoanelor condamnate 
adoptat la Strasbourg la data de 18 decembrie 1997 



 Actul Consiliului din 29 mai 2000 care stabileşte în conformitate cu art. 34 al Tratatului 
UE, Convenţia privind asistenţa mutuală în materie penală (OJ C 197, 12.7.2000, p.1); 

 Actul Consiliului din 16 octombrie 2001 care stabileşte, în conformitate cu art. 34 al 
Tratatului UE, Protocolul Convenţia privind asistenţa mutuală în materie penală între 
statele membre ale UE (OJ C 326, 21.11.2001, p.1) 

 Decizia-Cadru a Consiliului JAI nr. 584/2002 din 13 iunie 2002 privind mandatul european 
de arestare şi procedurile de predare între statele membre (J.Of. L nr. 190, 18.07.2002, p.1);  

 Decizia Consiliului JAI nr. 169/2003 privind determinarea căror prevederi din Convenţia 
privind procedura simplificată de extrădare între statele membre UE din 1995 şi din 
Convenţia referitoare la extrădarea între statele membre UE din 1996 reprezintă evoluţii ale 
acquis-ului Schengen, în conformitate cu Acordul privind asocierea Republicii Islanda şi 
Regatului Norvegiei în implementarea, aplicarea  şi dezvoltarea acquis-ului Schengen (J.Of. 
L nr. 67, 12.3.2003, p.25); 

 Acord privind extrădarea între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii (J.Of. L 
nr.181, 19.07.2003, p. 27) 

 Acord privind asistenţa judiciară reciprocă între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale 
Americii (J.Of. L nr. 181, 19.07.2003, p. 34)  

     ------------------------------------------------------- 

• Legea nr. 76/1996 pentru ratificarea Conventiei europene asupra transferarii 
persoanelor condamnate, adoptata la Strasbourg la 21 martie 1983 

• Legea nr. 80/1997 pentru ratificarea Conventiei europene de extradare, încheiată la 
Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale aditionale, încheiate la Strasbourg la 
15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978 

• Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţă judiciară în 
materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959 

• Legea nr. 368/2004 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional la Convenţia 
europeană de asistenţă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 
2001 

• Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală 

• Ordinul ministrului justiţiei nr. 948/C/31.03.2004 

• Ordinul ministrului justiţiei nr. 398/C/06.02.2007 

• OUG nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu 
statele membre ale Uniunii Europene 

 

 
Lupta împotriva drogurilor 

 
 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind confirmarea declaraţiei 

miniştrilor şi secretarilor de stat împotriva drogurilor şi substanţelor psihotrope (SCH/Com-
ex (93) 9); 

 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind îmbunătăţirea cooperării 
practice dintre autorităţile judecătoreşti în scopul combaterii traficului de droguri (SCH-
Com-ex (93) 14) ;  



 Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind permisul emis în baza art. 75 
privind transportul drogurilor şi/sau al substanţelor psihotrope (SCH/Com-ex (94) 28 Rev.) 

 Decizia Comitetului Executiv din 22 martie 1999 privind principii generale privind plata 
informatorilor (SCH/Com-ex (99) 25) 

 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind situaţia actuală în domeniul 
drogurilor (SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2) 

 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind principiile generale de 
reglementare a plăţii informatorilor (SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2) 

       ---------------------------------------------- 

• Legea nr. 118/1992 

• Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu 
modificările şi completările ulterioare 

• HG  nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.143/2000 

• Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate 

• Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope 

• Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

• Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1204/2004 pentru aprobarea certificatului privind 
posesia de stupefiante şi substanţe psihotrope 

• HG nr. 73/2005 

 

 
Arme de foc şi muniţii  

 
 Directiva CEE nr. 477/1991 privind controlul achiziţiei şi posesiei de arme 

 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind comerţul ilegal cu arme de foc 
(SCH/Com-ex (99) 10) 

 Recomandarea Comisiei 93/216/EEC din 25 februarie modificată de Recomandarea 
Comisiei 96/129/EC  din 12.01.1996 

      ---------------------------------- 

• Legea nr. 295/2004 

• HG nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 
privind regimul armelor şi al muniţiilor 

• Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 389/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Registrului Naţional al Armelor 

• Hotărârea de Guvern Nr. 1914/22.12.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor capitolului VI din Legea Nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor 
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