Evoluþia spaþiului Schengen
La începutul anilor ’80, a demarat, la nivel european, o discuþie în
legãturã cu importanþa termenului libertate de miºcare. Primii paºi concreþi
in acest sens au fost fãcuþi de Germania ºi Franþa prin semnarea Acordului
de la Saarbrücken în anul 1984, care prevedea eliminarea treptatã a controalelor la frontiera dintre cele douã state. În acelaºi an, acestei iniþiative i
s-au alãturat alte trei state: Luxemburg, Belgia ºi Olanda. În urma negocierilor care au urmat între cele cinci state, a fost semnat la data de 14 iunie
1985, în localitatea Schengen situatã în Luxemburg, Acordul prin care ºefii
guvernelor Belgiei, Franþei, Germaniei, Luxemburgului ºi Olandei hotãrau
eliminarea treptatã a controalelor la frontierele interne. Scopul Acordului era,
pe lângã fluidizarea traficului, simplificarea ºi întãrirea cooperãrii între
autoritãþile poliþieneºti ºi vamale din statele semnatare. Cinci ani mai târziu
a fost semnatã Convenþia de Implementare a Acordului Schengen, la data de
19 iunie 1990. Convenþia stabilea modalitãþile prin care statele membre vor
coopera, pentru a compensa eliminarea controalelor la frontierele interne ºi
a asigura o mai bunã securizare a frontierelor externe.
În momentul intrãrii în vigoare, în anul 1995, Convenþia a eliminat
controalele la frontierele interne ale statelor semnatare ºi a creat o singurã
frontierã externã unde controalele se desfãºoarã conform unui set de reguli
clare. De asemenea, au fost stabilite reguli comune în materie de vize,
migraþie, azil, precum ºi mãsuri referitoare la cooperarea poliþieneascã, judiciarã sau vamalã.
Iniþial, acquis-ul Schengen nu a fãcut parte din cadrul legislativ comunitar. Acest lucru s-a schimbat însã odatã cu semnarea Tratatului de la
Amsterdam, în data de 2 octombrie 1997, intrat în vigoare la data de 1 mai
1999. Un Protocol ataºat Tratatului de la Amsterdam incorporeazã acquis-ul
Schengen în cadrul legislativ ºi instituþional al Uniunii Europene.
Începând cu acest moment acquis-ul Schengen face parte din legislaþia comunitarã ºi a fost transferat în noul Titlu IV - Vize, azil, imigraþie ºi alte
politici legate de libera circulaþie a persoanelor, al TUE.
De asemenea, ca o evoluþie de ordin instituþional, conform prevederilor Tratatului de la Amsterdam, Consiliul UE a luat locul Comitetului Executiv
Schengen, stabilit de Acordul Schengen iar începând cu 1 mai 1999,
Secretariatul Schengen a fost incorporat în cadrul Secretariatului General al
Consiliului. De asemenea, noi grupuri de lucru au fost create pentru a asista
Consiliul în activitãþile desfãºurate.

Schengen este o micã
localitate din Ducatul
Luxemburgului situatã
lângã frontiera cu
Germania ºi Franþa pe
malul râului Mosel.
Schengen a devenit
deosebit de cunoscut
odatã cu semnarea
Acordului Schengen
care a avut loc în mod
simbolic pe Mosel la
bordul navei
„Princesse
Marie-Astrid“
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Convenþia Schengen
Articolele 2-8 din Convenþia
Schengen au fost înlocuite de Regulamentul nr. 562/2006 (Codul Frontierelor
Schengen) care defineºte regulile comune
privind circulaþia persoanelor peste frontierele interne ºi conþine prevederile
aplicabile trecerii frontierelor externe ale
Uniunii Europene. În egalã mãsurã, Codul
stabileºte care sunt condiþiile de intrare
pentru cetãþenii statelor terþe, procedurile
aplicabile în cazul refuzãrii intrãrii, necesitatea ºtampilãrii documentelor de cãlãtorie, precum ºi regulile aplicabile controalelor efectuate asupra anumitor categorii de persoane.
Art. 9 din Convenþia Schengen
prevede adoptarea unei politici comune
privind circulaþia persoanelor ºi în special
aranjamentele privind regimul de vize. În
cazuri excepþionale, o parte contractantã
poate sã deroge, prin consultare cu celelalte state membre, de la regimul comun
de vize în legãturã cu un stat terþ, atunci
când raþiuni imperative de politicã naþionalã impun adoptarea urgentã a unei
decizii.
Art. 19-24 din Convenþie reglementeazã libera circulaþie în spaþiul
Schengen, timp de maximum trei luni de
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la data primei intrãri, a strãinilor care
deþin vize uniforme ºi care au intrat în
mod legal pe teritoriul unei pãrþi contractante. Strãinii care nu sunt supuºi
condiþiei obþinerii unei vize pot circula liber
pe teritoriile pãrþilor contractante timp de
maximum trei luni în decursul termenului
de ºase luni de la data primei intrãri.
Prin articolul 26 statele membre
se obligã sã respecte prevederile
Convenþiei de la Geneva privind statutul

refugiaþilor din 28 iulie 1951, modificatã
prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967.
Art.
28-38
din
Convenþia
Schengen, care reglementeazã rãspunderea cererilor de azil, au fost înlocuite de
Convenþia de la Dublin din 1990 privind
determinarea statului responsabil pentru
examinarea cererilor de azil înaintate întrun stat membru al Comunitãþii Europene.
Cooperarea poliþieneascã, vamalã
ºi cea judecãtoreascã au fost dezvoltate
împreunã cu principiul liberei circulaþii a
persoanelor pentru a asigura faptul cã
desfiinþarea controalelor la frontierã nu va
conduce la o intensificare a criminalitãþii
organizate. Articolele 39 pânã la 47 oferã
cadrul legal pentru desfãºurarea acesteia.
Articolele 48-69 fac referire la
asistenþã reciprocã în materie civilã ºi
penalã, care se poate acorda în acþiuni
intentate de autoritãþile administrative cu
privire la acte care sunt pedepsibile conform legislaþiei naþionale a uneia din cele
douã pãrþi contractante, în acþiuni pentru
solicitarea de daune pentru cazurile de
urmãrire penalã sau condamnare
eronatã, în proceduri de graþiere etc.
Cererile de asistenþã se pot face direct
între autoritãþile judiciare ºi se pot returna
pe aceleaºi canale.
Articolele 70-72 ºi 74-76 din
Convenþia Schengen abordeazã chestiunea substanþelor narcotice, statele
membre Schengen angajându-se sã
adopte toate mãsurile necesare pentru a
preveni ºi pedepsi traficul ilegal de substanþe narcotice ºi psihotrope.
Articolele 77-91 abordeazã problematica armelor de foc ºi muniþiilor în
contextul cooperãrii Schengen. Astfel, se
face referire la armonizarea legislaþiei
naþionale referitoare la achiziþionarea,
deþinerea, comerþul ºi înstrãinarea
armelor de foc ºi muniþiilor, precum ºi la
clasificarea armelor de foc. De asemenea, sunt enumerate armele de foc ºi

Principalele documente de referinþã în domeniul Schengen
l Acordul din 14 iunie 1985 între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al
Republicii Federale Germania ºi al Republicii Franceze privind eliminarea gradualã a controalelor la frontierele comune, încheiat la Schengen, la 14 iunie 1985;
l Convenþia de implementare a Acordului din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din
Uniunea Economicã Benelux, al Republicii Federale Germania ºi al Republicii Franceze privind
eliminarea treptatã a controalelor la frontierele comune – Convenþia Schengen (JO L 239,
22.09.2000, p. 19-62);
l Tratatul privind Uniunea Europeanã
l Tratatul de la Amsterdam
l Cataloage Schengen
- Controlul frontierelor externe, extrãdarea ºi readmisia: cele mai bune practici ºi
recomandãri;
- Sistemul Informatic Schengen, SIRENE: cele mai bune practici ºi recomandãri;
- Vize: cele mai bune practici ºi recomandãri;
- Cooperare poliþieneascã: cele mai bune practici ºi recomandãri.

Instituþiile implicate
în procesul de aderare
Ministerul Internelor ºi Reformei
Administrative;
Ministerul Afacerilor Externe;
Ministerul Justiþiei;
Ministerul Transporturilor;
Autoritatea Naþionalã a Vãmilor;
Serviciul de Telecomunicaþii
Speciale;
Ministerul Public;
Ministerul Sãnãtãþii;
Autoritatea Naþionalã de Supra-

• schimbul de date personale ºi
de altã naturã în legãturã cu evenimentele
majore;
• mãsuri pentru prevenirea
atacurilor teroriste (schimbul de date personale, introducerea ofiþerilor înarmaþi la
bordul aeronavelor);
• mãsuri pentru combaterea
migraþiei ilegale (mãsuri comune de repatriere);
• operaþiuni comune;
• în cazuri de urgenþã, acþiuni în
teritoriul altei pãrþi contractante fãrã consimþãmântul anterior al acesteia;
• asistenþa în cazul unor evenimente majore, dezastre ºi accidente
grave.

veghere a Prelucrãrii Datelor cu
Caracter Personal.

muniþiile interzise, lista armelor de foc
pentru acestea, precum ºi condiþiile în
care poate fi eliberatã autorizaþia pentru
achiziþionarea ºi deþinerea unei arme de
foc.
Sistemul Informatic Schengen
este cuprins in Titlul IV al Convenþiei
Schengen. Conform prevederilor acestuia,
statele membre convin la crearea ºi
menþinerea unui sistem informatic
comun. Sistemul va permite autoritãþilor
naþionale desemnate accesul, printr-o
procedurã de cãutare automatã, la
alertele fãcute în legãturã cu persoane ºi
mãrfuri, în scopul controalelor la frontierã
ºi al altor controale de poliþie ºi vamale.
Protecþia datelor cu caracter personal este prevãzutã în Titlul VI - art.
126-130 din Convenþia de Implementare
a Acordului Schengen. Titlul IV - Sistemul
Informatic Schengen din Convenþia susmenþionatã trateazã în mod distinct la
cap. 3 - Protecþia datelor cu caracter personal ºi securitatea datelor în SIS.

Aderarea României
la spaþiul Schengen
Mãsuri instituþionale. Pentru a
centraliza eforturile României în vederea
aderãrii la spaþiul Schengen, a stabili un
organism unic de coordonare a tuturor
instituþiilor ºi autoritãþilor implicate în pro-

sens, atât în plan legislativ cât ºi în plan
instituþional. Departamentul este condus
de un ºef de Departament, cu rang de
secretar de stat, care îndeplineºte în
acelaºi timp ºi funcþiile de preºedinte al
GIRMIFS (Grupul Interministerial Român
pentru Managementul Integrat al
Frontierei de Stat a României) ºi
preºedinte executiv al Comisiei Naþionale
de Auto-evaluare Schengen. În subordinea Departamentului Schengen a fost
creatã Direcþia Generalã Schengen compusã din ºapte servicii: Serviciul Autoevaluare Schengen, Serviciul Facilitatea
Schengen, Serviciul Acquis Schengen,
Serviciul Cooperare - Punct unic de
Contact, Serviciul Sisteme Informatice
Schengen, Serviciul Tehnic Secretariat,
Biroul
documente
clasificate
ºi
Secretariat.
De asemenea în anul 2006 a fost
înfiinþatã, prin Hotãrâre de Guvern,
Comisia Naþionalã de Auto-evaluare
Schengen (CNAS). CNAS constituie un
organism consultativ ºi nu are personalitate juridicã. Scopul Comisiei este de a

Tratatului de la Prüm
Tratatul se concentreazã, în principal, asupra îmbunãtãþirii schimbului de
date dintre autoritãþile de aplicare a
legii din statele semnatare ºi acoperã
trei domenii, terorismul, criminalitatea
transfrontalierã ºi migraþia ilegalã,
domenii de asemenea reglementate de
legislaþia europeanã.
Prevederile Tratatului de la Prüm
aprofundeazã cooperarea poliþieneascã
aºa cum este ea înþeleasã în cadrul zonei
Schengen, însã nu reprezintã, pânã la
acest moment, parte a acquis-ului
Schengen.
Pe lângã îmbunãtãþirea schimbului
de date, tratatul prevede:
• compararea profilelor ADN,
amprentelor ºi datelor cu privire la înmatricularea autovehiculelor;

cesul de aderare, precum ºi pentru a
putea oferi celorlalte state Schengen un
partener unic de discuþie, a fost înfiinþat în
anul 2007 prin Hotãrâre de Guvern, la
nivelul Ministerului Internelor ºi Reformei
Administrative, Departamentul Schengen.
Departamentul Schengen este
unica autoritate naþionalã în acest domeniu care rãspunde de îndeplinirea tuturor
condiþiilor necesare pentru aderarea
României la spaþiul Schengen. Principala
sarcinã a Departamentului Schengen este
coordonarea ºi monitorizarea tuturor acþiunilor întreprinse de România în acest

coordona, intr-un mod interinstituþional,
politicile naþionale ºi strategiile în domeniu.

Misiunile de auto-evaluare
Sub egida Comisiei Naþionale de
Auto-evaluare Schengen se deruleazã
începând cu anul 2007 misiuni de autoevaluare. Misiunile sunt organizate de
Serviciul Auto-evaluare Schengen din
cadrul Direcþiei Generale Schengen,
împreunã cu reprezentanþii diferitelor
structuri implicate în procesul de evaluare.
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Misiunile în teren au vizat domeniile: controlul frontierelor ºi cooperarea poliþieneascã. Scopul misiunilor este de a evalua atât aspecte de ordin teoretic, cum ar
fi cunoaºterea de cãtre cei implicaþi a
prevederilor ºi a documentelor relevante
din domeniul Schengen, cât ºi de a
urmãri implementarea practicã a acquisului, bunelor practici ºi recomandãrilor
Schengen. Un alt aspect important care
se realizeazã prin derularea misiunilor de
auto-evaluare este familiarizarea structurilor evaluate cu procesul de evaluare
Schengen. Astfel de misiuni de auto-evaluare au fost organizate ºi cu participarea
unor experti strãini.
În urma misiunilor de auto-evaluare ºi preevaluare sunt întocmite
rapoarte, care cuprind o serie de concluzii
ºi recomandãri cu caracter imperativ.
Acestea sunt introduse ulterior într-un
tabel de monitozare, procesul de remediere a eventualelor deficienþe constatate
fiind astfel în permanenþã monitorizat la
nivel central.

Procesul de evaluare
Schengen
Aderarea la spaþiul Schengen va fi
precedatã de o perioadã de aprox. 2 ani
de zile în care se va desfãºura procesul de
evaluare Schengen. Domeniile evaluate
vor fi:
- Cooperare poliþieneascã;
- Protecþia datelor personale;
- Vize;
- Frontiere maritime, aeriene ºi terestre;
- SIS/SIRENE.
Primul pas pe care România l-a
fãcut în vederea demarãrii procesului de
evaluare Schengen a fost prezentarea oficialã, la data de 28 iunie 2007, a
Declaraþiei de pregãtire a României
(Declaration of Readiness), pentru 3
domenii de evaluare, în cadrul reuniunii

Strategia Naþionalã
de aderare la spaþiul
Schengen
l Conþine direcþiile de acþiune pentru îndeplinirea mãsurilor ºi acþiunilor specifice instituþiilor ºi organismelor abilitate ale statului român în
vederea
aderãrii
la
spaþiul
Schengen;
l Urmãreºte identificarea, programarea ºi corelarea acþiunilor la nivel
naþional pentru asigurarea mãsurilor
premergãtoare aderãrii la spaþiul
Schengen.
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Grupului de lucru Evaluare Schengen. O a
doua Declaraþie de pregãtire, pentru toate
domeniile de evaluare, a fost prezentatã
de România în data de 2 iunie 2008.
Cu ocazia Consiliului Informal JAI
de la Brdo, din 24-25 ianuarie 2008,
România ºi Bulgaria au
semnat
Declaraþia comunã România - Bulgaria
privind aderarea la spaþiul Schengen în
cursul anului 2011.
Prin aceastã declaraþie România
ºi-a asumat ca termen pentru aderarea
efectivã la spaþiul Schengen luna martie
2011.
Respectarea termenului pe care
România ºi l-a propus depinde în cea mai
mare mãsurã de rezultatul pozitiv al procesului de evaluare.
Începând cu luna septembrie
2008 România va primi spre completare
chestionarul extins, pe domenii de evaluare, din partea Secretariatului General al
Consiliului Uniunii Europene. Chestionarul
conþine întrebãri detaliate despre modul
de funcþionare ºi organizare a tuturor

instituþiilor ºi structurilor implicate în
domeniile de activitate prevãzute de
acquis-ul Schengen.
Vizitele de evaluare în teren au
rolul de a verifica informaþiile transmise
de România prin intermediul chestionarului. Acestea vor fi efectuate de Grupul de
Lucru Evaluare Schengen ºi vor demara în
martie 2009, primul domeniu evaluat
fiind cooperarea poliþieneascã.
Dupã fiecare vizitã de evaluare,
Grupul de lucru va redacta un raport care
va conþine o analizã detaliatã a nivelului de
pregãtire a României în domeniul respectiv.
Raportul poate conþine recomandãri pentru îmbunãtãþirea sau remedierea unor deficienþe constatate.
De asemenea existã posibilitatea
ca echipa de evaluatori sã efectueze,
dupã o anumitã perioadã de timp, vizite
suplimentare, pentru a verifica respectarea recomandãrilor din raport.

Planul de acþiune
Schengen

Strategia Naþionalã de
Management Integrat
al Frontierei de Stat
a României

l Instrumentul de implementare a
Strategiei Naþionale;
l Fiecare secþiune indicã acquis-ul
relevant, descrie situaþia actualã ºi
mãsurile avute în vedere pentru
adoptarea ºi implementarea acquisului relevant;
l Conþine un calendar cu termene
clare pentru implementarea mãsurilor;
l Se actualizeazã anual.

l Realizarea unui management
comun, coerent ºi eficace al frontierei de stat a României;
l Strategia se implementeazã prin:
Planul de Acþiune;
l Planul unic multianual de
investiþii pentru securitatea frontierei.
Grupaj realizat cu sprijinul Direcþiei Generale Schengen

