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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 8 iunie 2016 

 
 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 8 iunie au fost prezenţi: Nicolicea Eugen, Drăgușanu  Vasile-
Cătălin, Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea 
Cazan, Daniel Iane, Murgu Neagu, Daniel Vasile Oajdea, Cornel Mircea Sămărtinean, 
Valerian Vreme. Au fost absenţi: Sorin Avram Iacoban, Ciurariu Florin, Grindeanu Sorin 
Mihai, Titi Holban,  Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. COM (2016) 194 final - Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea 
datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi 
priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor 
membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul 
asigurării respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi 
a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011; 

2. COM (2016) 205 final - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu: Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de 
frontiere şi securitate. 
 

1. COM (2016) 194 final - Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea 
datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi 
priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre 
ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării 
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respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a 
Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 

 
 Propunerea legislativă face parte din pachetul mai amplu privind frontierele 
inteligente, axat pe rolul sistemelor de informaţii în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 
gestionării frontierelor externe, a securităţii interne şi a luptei împotriva terorismului şi a 
criminalităţii organizate. 
 Versiunea revizuită a propunerii legislative este rezultatul negocierilor purtate în 
perioada 2013-2014 pe varianta anterioară a Pachetului Smart Borders, a studiului derulat 
în anul 2014 şi a proiectului-pilot derulat în 2015, la care a participat şi România. 
 Propunerea revizuită de Regulament are ca scop accelerarea, facilitarea şi 
consolidarea procedurilor de verificare la frontieră pentru resortisanţii ţărilor terţe care 
călătoresc în UE, prin îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei controalelor.  
             Implicaţii Bugetare 
 În urma studiului tehnic şi a evaluării de impact, prezenta propunere se bazează pe 
opţiunea preferată care prevede un sistem EES unic, iar suma necesară a fost estimată la 
480 de milioane EUR. Prin urmare, în prezenta propunere este inclusă o propunere de 
modificare a Regulamentului FSI (Fondul pentru securitate internă) pentru frontiere 
pentru a-l alinia la noua sumă. 
 Poziţia României  
 Discuţiile pe acest pachet legislativ au demarat la nivelul Consiliului UE (grupul 
de lucru Frontiere), la 19 aprilie a.c. Acest pachet legislativ va fi abordat şi cu ocazia 
Consiliului JAI din perioada 9-10 iunie 2016. Instituţiile europene intenţionează 
aprobarea acestor acte legislative până la sfârşitul anului 2016, iar implementarea se va 
face în perioada 2017-2020. 
 România se numără printre cele 13 SM care deţin un sistem naţional de 
Intrări/Ieşiri care calculează şederea cetăţenilor terţi pe teritoriul său.  
 România a participat la studiul organizat de COM, la exerciţiile de colectare de 
statistici, chestionare,  proiectul pilot şi a susţinut rezultatele studiului şi derularea 
proiectului pilot. 
 România susţine punerea în aplicare a soluţiilor identificate şi sprijină eu-LISA în 
demersurile propuse pentru creşterea gradului de interoperabilitate a sistemelor europene 
gestionate şi stabilirea unor soluţii optime în ceea ce priveşte arhitectura sistemelor de 
informaţii. 
 România susţine de principiu propunerea de înfiinţare a EES şi ia parte activ la 
negocierile din grupurile de lucru tehnice ale Consiliului pe aspectele de fond ale 
propunerii, cu luarea în considerare inclusiv a implicaţiilor pe care crearea acestui sistem 
le generează din perspectiva obiectivului de asigurare a accesului uniform la toate 
instrumentele prevăzute de acquis-ul Schengen şi care prezintă relevanţă pentru 
operaţionalizarea acestei propuneri. 



 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare  și de ieșire și a 
datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții  țărilor terțe care 
trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de  stabilire a 
condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și  de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE)  nr. 1077/2011 - COM 
(2016) 194 și în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un 
proiect de opinie favorabil asupra acestei inițiative legislative. 
 
2. COM (2016) 205 final - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu: Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi 
securitate  
 Agendele europene privind securitatea şi migraţia au stabilit calea de urmat pentru 
elaborarea şi punerea în aplicare a politicii UE, astfel încât să se răspundă provocărilor 
paralele reprezentate de gestionarea migraţiei şi combaterea terorismului şi a 
criminalităţii organizate. 
 Prezenta comunicare se bazează pe sinergiile dintre aceste două agende şi este 
concepută ca un punct de plecare pentru o dezbatere cu privire la modul în care sistemele 
de informaţii existente şi viitoare ar putea consolida atât gestionarea frontierelor externe, 
cât şi securitatea internă în UE. Aceasta completează propunerea din decembrie 2015 
privind crearea unei Paze europene de frontieră şi de coastă şi îmbunătăţirea prevenirii 
crizelor şi a intervenţiei la frontierele externe. 
 În cadrul documentului, Comisia Europeană analizează modul în care sistemele 
de informaţii pot deveni mai eficace şi mai eficiente în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 
gestionării frontierelor externe, a securităţii interne în UE, precum şi modalităţi prin care 
sistemele existente pot fi îmbunătăţite. De asemenea, sunt identificate lacunele, acolo 
unde acestea există, şi este subliniată importanţa capitală a interoperabilităţii (respectând 
totodată garanţiile privind protecţia datelor). 
 Prezenta comunicare stabileşte câteva opţiuni posibile pentru valorificarea la 
maximum a avantajelor oferite de sistemele de informaţii existente şi, dacă este necesar, 
pentru elaborarea unor acţiuni noi şi complementare menite să remedieze lacunele. 
Comunicarea subliniază, de asemenea, necesitatea de a îmbunătăţi interoperabilitatea 
sistemelor de informaţii, acesta fiind un obiectiv pe termen lung, astfel cum a fost 
identificat şi de Consiliul European şi de Consiliu şi prezintă idei referitoare la modul în 
care sistemele de informaţii pot fi dezvoltate în viitor pentru a se asigura că poliţiştii de 
frontieră, autorităţile vamale, agenţii de poliţie şi autorităţile judiciare dispun de 
informaţiile necesare. 
Poziţia României  



 În principiu, România susţine crearea unei interfeţe unice la nivel european. Ar 
trebui însă depăşite impedimentele de natură legală la nivel european, care, în prezent 
limitează accesul la unele dintre aceste sisteme la un număr restrâns de autorităţi şi la 
domenii punctuale. 
 România analizează, cu mult interes, aspectele cuprinse în această nouă 
comunicare, care abordează în mod constructiv multe dintre provocările actuale de la 
nivel UE în materie de schimb de informaţii, cu impact asupra obiectivului de securitate 
internă.  
 De asemenea, din perspectiva României este important ca, prin măsurile avute în 
vedere pentru realizarea inter-operabilităţii şi schimbului de informaţii, să fie asigurată o 
abordare unitară între statele membre Schengen şi statele non-membre Schengen 
(inclusiv cele care aplică parţial acquis-ul Schengen), prin asigurarea accesului la toate 
bazele de date pentru acestea din urmă.  
 În plan intern, multe dintre măsurile programate de Comisie la nivel european 
sunt deja în derulare, iar autorităţile române participă activ la solicitările de informaţii 
punctuale sau chestionare. România a dezvoltat interfeţe prin care se accesează simultan 
mai multe baze de date, cu răspuns automat din acestea, vizând persoane, documente şi 
autovehicule. 
 Comunicarea a fost prezentată miniştrilor de interne la Consiliul JAI din 21 aprilie 
a.c. de la Luxemburg, care au avut o dezbatere politică pe această temă. Rezultatul 
acestor discuţii va constitui baza discuţiilor ulterioare privind necesitatea unei arhitecturi 
integrate la nivel european în domeniul JAI şi stabilirea ”foii de parcurs”. Foaia de 
parcurs este în curs de negociere la nivelul grupurilor de lucru ale Consiliului, urmând a 
fi prezentată miniştrilor cu ocazia reuniunii Consiliului JAI din 9-10 iunie 2016. 
 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei Europene: Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente 
în materie de frontiere și securitate – COM (2016) 205 și în urma dezbaterilor au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei 
comunicări având în vedere necesitatea realizării interoperabilității sistemelor de 
informații şi schimbului de informaţii pentru a permite gestionarea eficientă a migrației și 
pentru a contribui la securitatea internă a UE. 

 
 

PREŞEDINTE, 
p. Săvoiu Ionuț -Cristian  
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