SPATIUL SCHENGEN
Uniunea Europeana este rezultatul unui proces de cooperare si integrare, care a început în
anul 1951 între sase tari europene (Belgia, Germania, Franta, Italia,Luxemburg si Olanda). Dupa
sase valuri de aderare (1973: Danemarca, Irlanda si Regatul Unit; 1981: Grecia; 1986:Spania si
Portugalia; 1995:Austria, Finlanda si Suedia; 2004 Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
Cehia, Slovacia, Slovenia si Ungaria si 2007: Bulgaria si România), Uniunea Europeana are astazi 27
de state membre. Uniunea Europeana a devenit o organizatie care îsi propune crearea unei
Europe unite din punct de vedere politic, economic , social, cultural, pastrând în acelasi timp
valorile si identitatea nationala a statelor componente.
La începutul anilor ’80 a demarat la nivel european o discutie în legatura cu importanta
termenului libertatea în miscare. Dupa discutii îndelungate, Franta, Luxemburg, Germania, Belgia
si Olanda au hotarât sa creeze un spatiu fara frontiere interne. Acordul între aceste state a fost
semnat la 14 iunie 1985 în localitatea Schengen din Luxemburg. A urmat semnarea Conventiei de
Aplicare a Acordului Schengen (CAAS), în data de 19 iunie 1990. A intrat în vigoare în 1995,
eliminând controalele la frontierele interne ale statelor semnatare, creând o singura frontiera
externa, unde controalele se desfasoara conform unui set de reguli clare. Au fost stabilite reguli
comune în materiale de vize, migratiune, azil, precum si masuri referitoare la cooperarea
politieneasca, judiciara sau vamala.
Masurile adoptate de catre statele Schengen au fost:
• eliminarea controalelor la frontierele interne si stabilirea unui set de reguli pentru trecerea
frontierelor externe;
• separarea fluxurilor de pasageri în porturi si aeroporturi;
• armonizarea regulilor referitoare la conditiile de acordare a vizelor;
• stabilirea unor reguli pentru solicitantii de azil;
• introducerea unor reguli referitoare la supravegherea si urmarirea transfrontaliera pentru
fortele de politie din statele Schengen;
• întarirea cooperarii judiciare prin intermediul unui sistem rapid de extradare si implementare a
deciziilor judecatoresti;
• crearea Sistemului Informatic Schengen.
În data de 25 Ianuarie2008, în cadrul reuniunii Consiliului JAI din Slovenia, România si
Bulgaria au semnat declaratia Comuna de pregatire pentru aderarea la Spatiul Schengen,
prevazuta pentru luna martie 2011. Având în vedere importanta crearii la nivel national a unui
sistem informatic Schengen în contextul nevoii de securizare a frontierei de stat în conformitate cu
O.U.G. nr. 128 din 15.09.2002005, a fost creat Sistemul Informatic National de Semnalari
(S.I.N.S.).Informatiile cu privire la respectarea regimului liberii circulatie a persoanelor, precum si a
circulatiei bunurilor, vor fi cuprinse într-o baza de date constituita la nivel national, care poata fi
accesata si consultata de autoritatile competente sa asigure ordinea si siguranta publica. Potrivit
Ordonantei de Urgenta, datele cuprinse în SINS privind persoanele sunt urmatoarele:
• Date privind persoanele care fac obiectul unor proceduri de extradare sau de predare în baza
unui mandat european de arestare;
• Date privind strainii împotriva carora s-a dispus masura nepermiterii intrarii;
• Date privind strainii împotriva carora a fost dispusa masura expulzarii, returnarii sau împotriva
carora a fost dispusa o masura de îndepartare de pe teritoriul României;
• Date privind strainii împotriva carora s-a dispus masura nepermiterii iesiri;
• Date privind persoanele disparute sau persoanele care, în interesul propriei protectii sau pentru
prevenirea amenintarilor, trebuie plasate în mod provizoriu într-un loc sigur la cererea autoritatii
competente sau a autoritatilor judiciare;
• Date privind persoanele citate pentru a se prezenta în fata autoritatilor judiciare în cadrul unei
proceduri penale care antreneaza raspunderea cu privire la fapte pentru care au fost urmarite sau

date privind persoanele carora trebuie sa li se comunice o hotarâre penala sau o cerere de a se
prezenta pentru a executa o pedeapsa privativa de libertate introduse, la cererea autoritatilor
judiciare competente, în scopul comunicarii locului unde îsi au resedinta sau domiciliul.
Informatiile cuprinse în SINS referitoare la bunuri sunt date în legatura cu bunuri care pot
constitui mijloace materiale de proba sau fac obiectul unei masuri asiguratorii în cadrul procedurii
penale referitoare la:
• Vehiculele cu motor cu o capacitate cilindrica mai mare de 50cm3 care au fost furate, tainuite
sau pierdute;
• Documentele furate, tainuite sau pierdute care privesc vehicule;
• Placile cu numere de înmatriculare furate, tainuite sau pierdute;
• Remorcile si rulotele cu o greutate neta mai mare de 750kg care au fost furate, tainuite sau
pierdute;
• Armele letale furate, tainuite sau pierdute;
• Date fiind înscrisuri oficiale necompletate care au fost furate, tainuite sau pierdute;
• Documentele de identificare ale persoanelor fizice, respectiv acte de identitate, pasapoarte,
permise de conducere, permise de rezidenta si de munca, furate, tainuite sau pierdute , precum si
cartile de identitate false, ori eliberate ca urmare a declararii unor identitati false;
• Bancnotele sau titlurile de valoare furate, tainuite sau pierdute;
• Alte obiecte care poarta elemente de identificare stabilite si care au fost furate, tainuite sau
pierdute.
Datele introduse în SINS sunt furnizate si/sau consultate de urmatoarele institutii:
• Politia Româna;
• Politia de Frontiera Româna;
• Jandarmeria Româna;
• Autoritate pentru Straini;
• Oficiul National pentru Refugiati;
• Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;
• Directia Generala de Pasapoarte;
• Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor;
• Autoritatea Nationala a Vamilor;
• Ministerul Afacerilor Externe;
• Ministerul Justitiei.
Referitor la datele cu caracter personal introduse în SINS, acestea vor cuprinde cel mult
urmatoarele elemente:
• Numele si prenumele, pseudonimele care au fost eventual înregistrate separat;
• Semnele fizice particulare, obiective si inalterabile;
• Data si locul nasterii;
• Sexul;
• Cetatenia;
• Mentiunea ca persoanele în cauza sunt înarmate, violente sau evadate;
• Motivul semnalarii;
• Masura care trebuie luata.
Ministerul Administratiei si Internelor este autoritatea publica centrala care gestioneaza si
raspunde de buna functionare a SINS, de integritatea semnalarilor continute în acesta, precum si
de alimentarea cu semnalari a Sistemului Informatic Schengen, conform cerintelor Schengen.

