
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale 
Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi 
combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la 
Washington D.C. 

 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 
Art. 1. – (1) Prezenta lege are drept scop crearea cadrului 

normativ intern pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în 
prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 
la Washington D.C., ratificat prin Legea nr. 189/2017, denumit în 
continuare acord. 

(2) Prezenta lege stabileşte următoarele: 
a) instituţia desemnată ca punct de contact al părţii române în 

sensul art. 6 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) din acord şi modalitatea de acces a 
acesteia pentru realizarea interogării automatizate a datelor de referinţă 
aflate în sistemul automatizat de identificare a datelor dactiloscopice, 
precum şi în sistemul automatizat de identificare a profilelor ADN, 
organizate în acest scop de partea americană; 

b) autorizarea punctului/punctelor naţionale de contact 
desemnat/desemnate de partea americană şi stabilirea modalităţilor de 
acces ale acestuia/acestora pentru interogarea automatizată a datelor de 
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referinţă din sistemul AFIS naţional şi a datelor de referinţă din 
Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare; 

c) condiţiile în care se realizează, de către punctul de contact 
desemnat potrivit art. 3, interogarea automatizată a datelor de referinţă 
aflate în sistemul automatizat de identificare a datelor dactiloscopice, 
precum şi în sistemul automatizat de identificare a profilelor ADN, 
organizate în acest scop de partea americană. 

 
Art. 2. – (1) Prezenta lege utilizează expresiile având 

semnificaţia prevăzută în cuprinsul: 
a) acordului, pentru expresiile profilul ADN, date cu caracter 

personal, prelucrarea datelor cu caracter personal şi date de referinţă; 
b) Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările 
ulterioare, pentru expresia Sistemul Naţional de Date Genetice 
Judiciare, denumit în continuare SNDGJ; 

c) Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului 
legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu 
statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii 
activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice, aprobată 
prin Legea nr. 22/2013, pentru expresiile sistemul AFIS naţional, date 
dactiloscopice şi date dactiloscopice neidentificate. 

(2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au 
următorul înţeles: 

a) interogarea automatizată a datelor de referinţă din sistemul 
AFIS naţional – flux de lucru care permite punctului/punctelor 
naţional/naţionale de contact desemnate de partea americană, căutarea 
automatizată şi compararea datelor de referinţă în legătură cu 
următoarele categorii de date: date dactiloscopice obţinute de la 
persoanele fizice înregistrate dactiloscopic potrivit Legii nr. 290/2004 
privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, date dactiloscopice aparţinând persoanelor fizice dispărute 
sau date dactiloscopice neidentificate; 

b) interogarea automatizată a datelor de referinţă din SNDGJ 
– flux de lucru care permite punctului/punctelor naţional/naţionale de 
contact desemnate de partea americană, căutarea automatizată şi 
compararea datelor de referinţă în legătură cu profilele ADN obţinute 
potrivit Legii nr. 76/2008, cu modificările ulterioare. 
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Art. 3. – Se desemnează Institutul Naţional de Criminalistică 
din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ca punct naţional 
de contact în sensul art. 6 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) din acord, pentru 
efectuarea interogărilor automatizate în scopul prevenirii, descoperirii şi 
combaterii infracţiunilor grave. 

 
Art. 4. – Se autorizează punctul/punctele naţional/naţionale de 

contact desemnat/desemnate de partea americană să efectueze 
interogarea automatizată a datelor de referinţă din sistemul AFIS 
naţional şi interogarea automatizată a datelor de referinţă din SNDGJ. 

 
Art. 5. – (1) Pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire, 

descoperire şi combatere a infracţiunilor grave, în cazuri individuale, 
Institutul Naţional de Criminalistică caută şi compară automat, potrivit 
legislaţiei române, prin intermediul sistemului AFIS naţional şi SNDGJ 
datele de referinţă proprii cu datele de referinţă aflate în sistemele de 
identificare similare ale părţii americane la care are acces automatizat. 

(2) Interogarea automatizată şi compararea prevăzute la  
alin. (1) se realizează de către Institutul Naţional de Criminalistică la 
solicitarea scrisă a organelor de urmărire penală sau a instanţelor de 
judecată, în limita capacităţilor de căutare precizate de partea americană. 

(3) Stabilirea concordanţei între datele de referinţă proprii şi 
datele de referinţă deţinute de partea americană se efectuează de către 
personalul din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică, prin 
căutarea şi compararea automată a datelor de referinţă necesare. 

(4) Interogările automatizate prevăzute la alin. (2) se realizează 
până la: 

a) stabilirea unei concordanţe; 
b) împlinirea termenului stabilit de organul de urmărire penală 

sau instanţa de judecată; sau 
c) data la care a intervenit prescripţia răspunderii penale pentru 

infracţiunea ce face obiectul cazului individual. 
(5) În aceeaşi cauză pot fi făcute mai multe cereri de căutare şi 

comparare potrivit alin. (1). 
 

Art. 6. – (1) Interogarea automatizată şi compararea datelor de 
referinţă realizate în condiţiile prezentei legi prin intermediul punctelor 
naţionale de contact ale părţilor nu permit identificarea directă a unei 
persoane, aceasta putând fi realizată ulterior, în condiţiile legii, prin 
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furnizarea de date cu caracter personal suplimentare şi alte informaţii în 
legătură cu datele de referinţă. 

(2) În cazul în care procedurile de interogare automatizată 
indică o concordanţă, furnizarea de date cu caracter personal 
suplimentare şi alte informaţii în legătură cu datele de referinţă se 
realizează, după caz, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării 
poliţieneşti internaţionale, republicată, prin intermediul Centrului de 
Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului 
General al Poliţiei Române, sau ale Legii nr. 302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 7. – (1) Accesul automatizat la sistemul AFIS naţional, 

precum şi la SNDGJ este asigurat 24 de ore din 24, 7 zile din 7. 
(2) În cazul unei probleme tehnice sau în situaţia în care, din 

motive de forţă majoră, nu poate fi realizată căutarea automatizată, 
Institutul Naţional de Criminalistică informează imediat despre aceasta 
punctul/punctele naţional/naţionale de contact al/ale părţii americane în 
vederea stabilirii unor modalităţi alternative şi temporare de efectuare a 
schimbului de informaţii, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 103/2006, republicată. 

 
Art. 8. – Datele dactiloscopice şi profilele ADN care fac 

obiectul prezentei legi sunt prelucrate în conformitate cu prevederile 
legale în materia protecţiei persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor 
sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 3 aprilie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 
din Constituţia României, republicată. 
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