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Rezumat 

Obiectivul aderării României la spațiul Schengen, cel mai mare spațiu de liberă circulație din 

lume, a constituit, încă anterior aderării țării noastre la Uniunea Europeană, și continuă să 

rămână un obiectiv politic major. La 1 ianuarie 2007, atunci când România a devenit stat 

membru al Uniunii Europene, o parte a acquis-ului Schengen era obligatoriu și se aplica în țara 

noastră de la acel moment. Alte dispoziții ale acelui acquis, deși obligatorii de la aceeași dată, 

urmează a se aplica numai în temeiul unei decizii pe care Consiliul UE trebuie să o adopte (cu 

unanimitate), după verificarea, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen, a 

îndeplinirii, în privința țării noastre, a condițiilor necesare aplicării tuturor părților în cauză din 

acquis-ul Schengen. 

În prezent, România participă la spațiul Schengen și aplică acquis-ul Schengen privind 

frontierele externe. Frontierele externe ale României cu țări terțe UE sunt deja frontiere externe 

ale spațiului Schengen. Singura diferență dintre România și statele părți la Schengen vizează 

acea parte a acquis-ului Schengen referitoare la eliminarea controalelor la frontierele interne 

(i.e. între statele membre ale UE), care nu a avut loc încă. Din perspectivă terminologică, nu 

este exactă referirea la România drept „stat membru care nu face parte din spațiul Schengen” 

sau la „țară candidată la spațiul Schengen”. Din acea perspectivă, mai exactă ar fi referirea la 

aplicarea deplină a acquis-ului Schengen în privința României sau participarea deplină a țării 

noastre la acest acquis/spațiu. 

România a îndeplinit toate criteriile necesare pentru aderarea la spațiul Schengen, prevăzute de 

acquis-ul Schengen, evaluările fiind încheiate cu succes în 2010, fapt confirmat în 2011 de 

Parlamentul European și de Consiliul UE. Deși statele membre, reunite în Consiliul UE, au 

recunoscut în unanimitate, în iunie 2011, faptul că România îndeplinea condițiile de aderare, 

ulterior, câteva state membre ale UE, pentru motive de ordin politic intern, au blocat dosarul 

aderării integrale a țării noastre (și a Bulgariei) la spațiul Schengen. Parlamentul European și 

Comisia Europeană au susținut constant aderarea deplină a țării noastre la spațiul Schengen. 

Autoritățile române au respins în repetate rânduri existența unor legături între mecanismul de 

cooperare și verificare („MCV”) și aderarea României la spațiul Schengen. La rândul lor, 

Comisia Europeană și Parlamentul European au respins existența unor legături formale între 

cele două procese de evaluare. 

Studiul de față este însoțit de o anexă (I) menită să explice detaliat cronologia participării 

României la spațiul Schengen, ulterior momentului aderării la Uniunea Europeană. 

 

 

Cuvinte-cheie: spațiul Schengen; acquis-ul Schengen; România 
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Lista abrevierilor și acronimelor utilizate 

 

 

BESA Biroul European de Sprijin pentru Azil (înlocuit, 

începând cu 2022, de Agenția Uniunii Europene pentru 

Azil) 

CFS     Codul frontierelor Schengen 

Coreper    Comitetul Reprezentanților Permanenți 

EASO     v. BESA 

EES     sistemul de intrare/ieșire (Entry/Exit System) 

ETIAS sistemul european de informații și de autorizare privind 

călătoriile (European Travel Information and 

Authorisation System) 

Frontex Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda 

de Coastă 

JAI     Justiție și Afaceri Interne (formațiune a Consiliului UE) 

JO     Jurnalul oficial al Uniunii Europene 

LIBE Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a 

Parlamentului European 

MAE     Ministerul Afacerilor Externe 

MAI Ministerul Afacerilor Interne (până la 22 decembrie 2012 

Ministerul Administrației și Internelor) 

MCV     mecanismul de cooperare și verificare1 

M.Of.      Monitorul oficial al României, partea I 

SCH-EVAL grupul de lucru pentru evaluarea Schengen (înlocuit, 

începând cu 2010, de Grupul de lucru pentru chestiuni 

Schengen) 

SEMM  mecanism de evaluare și monitorizare Schengen 

(Schengen evaluation and monitoring mechanism) 

SIRENE solicitare de informații suplimentare la intrarea pe 

teritoriul național (Supplementary Information Request at 

the National Entries) 

SIS II Sistemul de informații Schengen din a doua generație 

 

1 Denumirea completă este „mecanism de cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea 

atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva 

corupției” (cf. Decizia 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32006D0928


5 / 31 

SLSJ spațiul de libertate, securitate și justiție 

s.n. sublinierea noastră 

TFUE Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

TUE Tratatul privind Uniunea Europeană 

VIS Sistemul de Informații privind Vizele (Visa Information 

System) 
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1. Spațiul Schengen – aspecte preliminare 

Libera circulație și eliminarea controalelor la frontierele interne (frontierele între statele 

participante la spațiul Schengen) constituie una dintre cele 

mai însemnate realizări ale procesului de integrare 

europeană. 

Spațiul Schengen (spațiul fără controale la frontierele 

interne) a fost constituit printr-un acord 

interguvernamental, încheiat la Schengen, în Luxemburg 

(în 1985), completat printr-o convenție (din 1990) de 

punere în aplicare a respectivului acord, prin participarea 

inițială a cinci state membre (Belgia, Germania, Franța, 

Luxemburg, Țările de Jos). Spațiul Schengen 

constituie, în prezent, cel mai mare spațiu de 

liberă circulație din lume, la care participă 26 de 

țări europene, permițând circulația liberă a peste 

420 de milioane de persoane și deplasarea 

nestingherită a bunurilor și serviciilor. 

În sensul Protocolului (nr. 19) privind acquis-ul 

Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, 

protocol anexat TUE și TFUE, acquis-ul 

Schengen reprezintă o „colaborare consolidată” 

între 26 de state membre2. 

Spațiul Schengen fără controale la frontierele 

interne se bazează pe aplicarea, de către statele 

membre, a unor măsuri de însoțire, denumite și 

măsuri compensatorii3, în domeniul frontierelor 

externe, al politicii în materie de vize, al 

Sistemului de informații Schengen, al protecției 

datelor, al cooperării polițienești, al cooperării 

judiciare în materie penală și al politicilor în 

materie de droguri. 

 

2. Dispoziții pertinente ale dreptului Uniunii Europene 

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene.  

Potrivit art. 4 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și 

adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană (anexat Tratatului privind 

aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, 2005), acquis-ul Schengen 

enumerat în anexa II4 era obligatoriu și se aplica în Bulgaria și România de la data aderării. Pe 

 
2 La această formă de cooperare participă toate statele membre ale UE, cu excepția Irlandei. 

3 Strategia națională privind aderarea la spațiul Schengen pentru perioada 2008-2011 (par. 151) arată că măsurile 

compensatorii sunt justificate de prevenirea inconvenientelor pe care eliminarea controalelor la frontiere interne 

le poate atrage pentru securitatea internă a statelor membre Schengen. 

4 Anexă intitulată „Lista dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este acesta integrat în cadrul Uniunii 

Europene, și ale actelor adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să fie obligatorii și 

Terminologic, „frontierele 
externe” se referă la frontierele 
externe ale Uniunii Europene, 
altfel spus, la frontierele 
statelor membre/țărilor 
participante la spațiul 
Schengen cu țări terțe. 

Dintre cele 26 de țări europene 
participante în prezent la spațiul 
Schengen, 22 sunt state membre ale UE 
(Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, 
Polonia, Portugalia, Republica Cehă, 
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările 
de Jos, Ungaria) și patru sunt țări terțe 
(i.e. state care nu sunt membre ale UE) 
(Elveția, Islanda, Liechtenstein, Norvegia). 
Irlanda dispune de o clauză de 
neparticipare, dar participă la acele părți 
ale acquis-ului Schengen care vizează 
Sistemul de informații Schengen (SIS), 
cooperarea polițienească și judiciară. 
Bulgaria, Cipru, Croația și România au 
obligația legală de a adera la spațiul 
Schengen în viitor. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex:42000A0922(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FPRO%2F19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2005:157:TOC
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/100156


7 / 31 

de altă parte, dispozițiile și actele care nu erau menționate în anexă, deși obligatorii pentru cele 

două state de la data aderării, urmau a se aplica în acelea numai în temeiul unei decizii adoptate 

de Consiliul UE, după verificarea, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen, a 

îndeplinirii pe teritoriul respectivului stat a condițiilor necesare aplicării tuturor părților în 

cauză din acquis. Decizia Consiliului UE trebuie adoptată cu unanimitatea membrilor săi.  

Prin urmare, Tratatul de aderare a celor două state 

la Uniunea Europeană a precizat o procedură în 

două etape, în care, pe de o parte, statul vizat – i.e. 

România – a aplicat deja, începând cu data aderării 

sale la UE o parte a acquis-ului Schengen, iar pe de 

altă parte, verificarea prin procedurile de evaluare 

a modului de îndeplinire, de către respectivul stat, 

a condițiilor necesare pentru aplicarea tuturor 

părților din acel acquis (și anume protecția datelor, 

SIS, frontiere aeriene, frontiere terestre, frontiere 

maritime, cooperare polițienească și vize) 

constituie o premisă, o condiție prealabilă, a 

deciziei Consiliului UE de eliminare a controalelor 

la frontierele interne. 

Menționăm, ca o paranteză, că un mecanism 

similar, în două etape, a fost precizat și în contextul 

aderării celor zece state central și est-europene la 

UE, în 2004, iar apoi și în privința aderării Croației, 

în 20135. 

Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui 

mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen 

arată, în considerentul (28) din preambul, că, la momentul adoptării sale, verificarea în 

conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile privind Bulgaria și România 

fusese încheiată deja în temeiul art. 4 alin. (2) din Actul de aderare din 2005. 

Art. 4 („Evaluări”) din Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 arată că evaluările pot viza toate 

aspectele acquis-ului Schengen, inclusiv aplicarea eficace și eficientă de către statele membre 

a măsurilor de însoțire în domeniul frontierelor externe, al politicii în materie de vize, al 

Sistemului de informații Schengen, al protecției datelor, al cooperării polițienești, al cooperării 

judiciare în materie penală, precum și absența controalelor la frontierele interne. Evaluările pot 

consta în chestionare și în vizite la fața locului, care pot fi anunțate sau neanunțate. Vizitele la 

fața locului anunțate sunt precedate de un chestionar. În funcție de necesități, vizitele la fața 

locului și chestionarele pot fi utilizate independent sau împreună la evaluarea anumitor state 

membre și/sau a unor domenii specifice. Chestionarele și vizitele la fața locului pot fi 

completate de prezentări efectuate de statul membru evaluat cu privire la domeniul care face 

obiectul evaluării. 

Mai recent, Regulamentul (UE) 2022/922 al Consiliului din 9 iunie 2022 privind instituirea și 

funcționarea unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-

ului Schengen și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1053/2013, instituie o dispoziție 

 
aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderării [menționată la articolul 4 alineatul (1) din Actul de 

aderare]”. 

5 A se vedea art. 3 din Actul privind condițiile de aderare la UE, anexat tratatului de aderare din 2003, respectiv 

art. 4 din Actul privind condițiile de aderare la UE, anexat tratatului de aderare din 2012. 

Ce este acquis-ul Schengen? 

Pe scurt, acquis-ul Schengen este 
reprezentat de „acordurile privind 
eliminarea treptată a controalelor la 
frontierele comune, semnate de unele 
state membre ale Uniunii Europene la 
Schengen, la 14 iunie 1985 și, 
respectiv, la 19 iunie 1990, precum și 
acordurile conexe și normele adoptate 
în temeiul acordurilor menționate”, 
integrate în cadrul Uniunii Europene.  

A se vedea și Decizia 1999/435/CE a 
Consiliului din 20 mai 1999 privind 
definirea acquis-ului Schengen (JO 
1999, L 176, p. 1, Ediție specială, 
19/vol. 1, p. 91). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32013R1053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32013R1053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0922
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32013R1053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12003T/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012J/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:31999D0435
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similară privind exceptarea țării noastre, a Bulgariei și a Croației de la o nouă verificare a 

îndeplinirii condițiilor necesare pentru aplicarea întregului acquis Schengen; considerentul (43) 

din preambul și art. 1 alin. (2) lit. (b) arată că, întrucât o atare verificare în privința fiecăreia 

dintre cele trei țări fusese deja încheiată în temeiul actelor de aderare la UE, ea nu mai trebuia 

relansată. 

Pe de altă parte, evaluarea României (și Bulgariei) a fost realizată în temeiul normelor în 

vigoare la acel moment, respectiv în baza Deciziei Comitetului executiv Schengen din 

16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în 

aplicare a Acordului Schengen [SCH/Com-Ex (98)26 def.]6, act abrogat prin Regulamentul 

(UE) nr. 1053/20137. 

Sarcinile Comitetului permanent erau ca, în cadrul misiunii sale de evaluare, să întocmească 

un raport care cuprindea o listă a criteriilor ce trebuiau satisfăcute de către statele candidate 

pentru a pune în aplicare Convenția pentru punerea în aplicare a Acordului Schengen; lista 

indica în mod precis standardele ce trebuiau atinse în toate domeniile reglementate de 

convenție. Ulterior aprobării respectivelor criterii de către Comitetul executiv, Comitetul 

permanent verifica, într-un alt raport, dacă, la punerea în aplicare a convenției, statul candidat 

satisfăcea criteriile și se conforma standardelor cerute. În fiecare din domeniile de competența 

comitetului, acela putea instrui un grup de experți competenți pentru a întocmi un raport în 

domeniul său specific, care să cuprindă aspecte calitative, cantitative, operaționale, 

administrative și organizatorice și ce trebuia, de asemenea, să pună în evidență lipsurile sau 

slăbiciunile, propunând și soluții. 

Decizia din 1998 enumera domeniile de competență ale Comitetului permanent: 

- controalele la frontierele externe, în special aplicarea Manualului comun; 

- supravegherea frontierelor externe, terestre și maritime; 

- vizele, în special aplicarea Instrucțiunilor Consulare Comune; 

- condițiile referitoare la circulația străinilor, incluzând măsurile luate cu privire la imigrația 

ilegală și la străinii aflați ilegal pe teritoriul Schengen; 

- permisele de ședere și alerte cu scopul respingerii intrării; 

- cooperarea polițienească; 

- asistență reciprocă în domeniul penal, incluzând extrădarea; 

- drogurile; 

- Sistemul de informații Schengen, în special aplicarea Manualului Sirene; 

- protejarea datelor personale; 

- politica de expulzare și readmisie; 

- regimul de circulație în perimetrul aeroporturilor. 

În sfârșit, amintim și faptul că, ulterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, art. 70 

TFUE constituie temeiul juridic general, în dreptul primar al UE, pentru mecanismul de 

evaluare Schengen; dispoziția respectivă are următoarea formulare: „Fără a aduce atingere 

articolelor 258, 259 și 260 [TFUE], Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsurile 

 
6 JO 2000, L 239, p. 138. 

7 Acest din urmă act a fost abrogat, mai recent, de Regulamentul (UE) 2022/922; cel din urmă a început să se 

aplice de la 1 octombrie 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A41998D0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32013R1053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016E070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000A0922&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0922
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de stabilire a condițiilor în care statele membre, în colaborare cu Comisia, realizează o 

evaluare obiectivă și imparțială a punerii în aplicare, de către autoritățile statelor membre, a 

politicilor Uniunii prevăzute în prezentul titlu8, în special în scopul de a favoriza aplicarea 

deplină a principiului recunoașterii reciproce. Parlamentul European și parlamentele naționale 

sunt informate cu privire la conținutul și rezultatele evaluării” (s.n.). 

 

3. Autoritățile române și obiectivul aderării la spațiul Schengen  

Obiectivul aderării (depline a) României la spațiul Schengen a constituit, încă înaintea aderării 

țării noastre la UE, un obiectiv politic major9.  

Ulterior aderării la UE, un reper semnificativ este reprezentat de promovarea Strategiei 

naționale privind aderarea la spațiul Schengen (aprobată în luna octombrie 2007 prin HG nr. 

1314/2007). 

Un alt reper constă în aprobarea, în noiembrie 2008, prin HG nr. 1540/2008, a Strategiei 

naționale privind aderarea la spațiul Schengen pentru perioada 2008-2011, document care 

preciza luna martie 2011 ca termen asumat de autoritățile române pentru aderarea la acest 

spațiu. Se arăta că aderarea la spațiul Schengen implica nu doar obligațiile privind armonizarea 

legislativă, ci și organizarea infrastructurii, a instituțiilor și procedurilor necesare pentru 

aplicarea efectivă a acquis-ului Schengen, alături de alocarea resurselor umane necesare și de 

instruirea personalului implicat, precum și de întărirea cooperării dintre statele membre în lupta 

împotriva criminalității transfrontaliere. Strategia enumera trei direcții de acțiune: 

implementarea acquis-ului Schengen; dezvoltarea infrastructurii și a procedurilor necesare 

îndeplinirii criteriilor de aderare la spațiul Schengen; pregătirea profesională. Același 

document strategie releva că „[a]derarea la spațiul Schengen are ca efect ridicarea controalelor 

dintre frontierele interne ale statelor membre Schengen, care aplică în întregime acquis-ul 

Schengen, fiind creată o singură frontieră externă unde controalele se desfășoară conform unui 

set de reguli clare în materie de vize, imigrație, azil, precum și a unor măsuri referitoare la 

cooperarea polițienească, judiciară sau vamală”. 

Ulterior anului 2011, Ministerul Afacerilor Externe a ilustrat promovarea acestui obiectiv 

printr-un accent dublu: pe de o parte, contribuția la consolidarea spațiului Schengen prin 

aderarea României (evidențiindu-se aportul țării noastre la funcționarea agențiilor europene –

Frontex, BESA10 etc.) și rolul său la securizarea frontierelor europene, ca furnizor de cunoștințe 

de specialitate și de resurse umane înalt calificate, precum și prin utilizarea unor echipamente 

cu tehnologie avansată; pe de altă parte, promovarea de România a unor măsuri de consolidare 

a securității interne UE, în contextul determinat de amenințările de natură teroristă și de 

presiunea migratorie11. 

 
8 i.e. titlul V – „Spațiul de libertate, securitate și justiție” din partea a treia – „Politicile și acțiunile interne ale 

Uniunii” (a TFUE). 

9 În contextul negocierilor privind capitolul 24 „Justiție și afaceri interne”. 

10 În temeiul Regulamentului (UE) 2021/2303 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2021 

privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 (JO 2021, L 

468, p. 1), începând cu anul 2022, Biroul European de Sprijin pentru Azil a fost înlocuit și succedat de Agenția 

Uniunii Europene pentru Azil. 

11 A se vedea răspunsul MAE la întrebarea 10597A din 2016, adresată în Camera Deputaților. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/86727
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/100156
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=46851&idl=1
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Într-un răspuns din iulie 2021 la o întrebare adresată în Camera Deputaților12, Ministerul 

Afacerilor Externe confirma faptul că aderarea la spațiul Schengen rămânea un obiectiv politic 

major pentru România și un angajament asumat de țara noastră prin tratatul de aderare la UE. 

Era remarcată dobândirea de România a accesului (participarea) la noile sisteme interoperabile, 

pentru facilitarea unei mai bune securități interne a UE, ce reprezentau în fapt o nouă generație 

a acquis-ului Schengen, în aceleași condiții ca statele care sunt membri deplini ai spațiului 

Schengen13. În aceeași privință, într-un răspuns la o întrebare adresată în Camera Deputaților 

în 2017, MAE evoca imperativul caracterului unitar al abordării privind securitatea internă a 

UE, „indiferent de apartenența la spațiul Schengen”. 

Ca argumente pentru participarea deplină a țării noastre la spațiul Schengen, într-un răspuns 

din 15 martie 2022 la o întrebare adresată în Camera Deputaților, Ministerul Afacerilor Externe 

făcea referire, printre altele, la rolul României de „important furnizor de securitate pentru 

întreaga Uniune, asigurând de facto protejarea frontierei externe a UE”, la „măsurile rapide și 

eficiente de gestionare a frontierei implementate de România pe fondul situației din Ucraina” 

și la implicarea activă a țării noastre în reformarea spațiului Schengen14. Un alt răspuns din 

6 iulie 2022 al Ministerului Afacerilor Externe menționa și importanța „funcționării fără 

sincope a pieței interne”, sens în care România pledase „constant la nivel european pentru 

necesitatea unui spațiu de liberă circulație pe deplin funcțional și fără bariere în vederea 

consolidării pieței unice, de ale cărei beneficii trebuie să beneficieze toți cetățenii europeni”15. 

 

4. Aspecte procedurale privind evaluarea îndeplinirii criteriilor de aderare la spațiul 

Schengen 

Strategia națională privind aderarea la spațiul Schengen pentru perioada 2008-2011 (par. 131-

140) descria procesul de evaluare anterior punerii în aplicare a prevederilor aflate în legătură 

directă cu ridicarea controalelor la frontierele interne (denumite în strategie prevederi din 

„categoria a II-a”, în cadrul „etapei postaderare la spațiul Schengen”). Procesul de evaluare 

Schengen consta în verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor necesare implementării depline a 

acquis-ului Schengen, de către Grupul de lucru pentru evaluarea Schengen din cadrul 

Consiliului Uniunii Europene. Respectivul proces de evaluare este inițiat prin transmiterea unei 

declarații de pregătire prin care statul în cauză anunța domeniile și momentul în care era 

pregătit pentru demararea vizitelor de evaluare Schengen. România prezentase două declarații 

de pregătire – una din 28 iunie 2007, prin care își anunța disponibilitatea de a primi misiunile 

de evaluatori europeni în domeniul vizelor, al cooperării polițienești și al protecției datelor 

personale, începând cu a doua jumătate a anului 2008, iar a doua declarație de pregătire, 

prezentată la 2 iunie 2008, viza controlul frontierelor și SIS. A doua etapă a procesului de 

evaluare presupunea completarea unui chestionar extins (ce urma a fi remis României din 

partea Consiliului UE), care conținea întrebări detaliate despre toate aspectele relevante pentru 

punerea în aplicare a prevederilor acquis-ului Schengen de categoria a II-a. Consiliul UE, 

Comisia Europeană și celelalte state Schengen urmau a analiza răspunsurile la chestionar. A 

treia etapă debuta în momentul obținerii unor informații suficiente și consta în efectuarea unor 

vizite de evaluare de către experți din partea Consiliului UE, ai Comisiei Europene și ai statelor 

 
12 În același sens, întrebarea nr. 1817A din 2021. 

13 A se vedea, în aceeași direcție, răspunsul MAE la interpelarea nr. 1220B din 2018, adresată în Camera 

Deputaților. 

14 În sens similar, răspunsul MAE la întrebarea nr. 5202A din 2022. 

15 Cf. răspunsul MAE la întrebarea nr. 5486A din 2022. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63321&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=49419&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2022/r664B.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2022/r5092A.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63435&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=51431&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=67353&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=67652&idl=1
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membre pentru verificarea în teren a tuturor pregătirilor. Domeniile evaluate în cadrul 

procesului de evaluare Schengen au fost: a) frontiere maritime, aeriene și terestre; b) cooperare 

polițienească; c) vize; d) protecția datelor cu caracter personal; e) SIS. După finalizarea acelor 

vizite, urma etapa a patra în care trebuia redactat un raport care analiza stadiul pregătirii 

României pentru aplicarea prevederilor acquis-ului Schengen de categoria a II-a și care putea 

include recomandări pentru corectarea sau îmbunătățirea aspectelor mai puțin satisfăcătoare. 

De asemenea, puteau fi efectuate vizite suplimentare, după trecerea unei perioade de timp, 

pentru a verifica remedierea eventualelor aspecte negative. Etapa ultimă se referă la raportul 

final al Grupului de lucru pentru evaluarea Schengen, prezentat apoi Consiliului UE. Acesta va 

adopta decizia necesară prin care urma să autorizeze ridicarea controalelor la frontierele interne 

ale României, fapt ce va implica aplicarea de către România a prevederilor acquis-ului 

Schengen de categoria a II-a la data pe care o consideră adecvată. 

În perioada 2009-2010, România a fost vizată de 7 misiuni de 

evaluare, concluziile acestora, în privința tuturor domeniilor 

supuse aprecierilor de ordin tehnic, fiind pozitive. 

Rapoartele aferente vizitelor de evaluare a României au fost 

aprobate în cadrul Grupului de lucru pentru evaluarea Schengen al Consiliului UE. Din 

echipele de evaluare au făcut parte experți ai statelor membre Schengen, ai Comisiei Europene 

și ai Secretariatului General al Consiliului UE. 

Respectivele rapoarte de evaluare au fost aprobate după cum urmează: 

- iulie 2009 – în domeniul cooperării polițienești (doc. nr. 10423/1/09) și în domeniul protecției 

datelor cu caracter personal (doc. nr. 10608/1/09); 

- octombrie 2009 – în domeniul vizelor (doc. nr. 12133/2/09 și nr. 12134/2/09); 

- decembrie 2009 – în domeniul frontierelor maritime (doc. nr. 15343/1/09); 

- mai 2010 – în domeniul frontierelor aeriene (doc. nr. 7202/1/10); 

- iulie 2010 – în domeniul frontierelor terestre (doc. nr. 10116/1/10); 

- noiembrie 2010 – raport de reevaluare în domeniul frontierelor aeriene și terestre (doc. nr. 

17226/1/10); 

- ianuarie 2011 – în domeniul SIS/SIRENE (doc. nr. 18232/2/10). 

Principala concluzie a rapoartelor de evaluare Schengen era că România ajunsese într-un stadiu 

avansat în ceea ce privește punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și era pregătită să adere 

la acest spațiu. 

 

O cronologie detaliată este 
prezentată în anexa I, mai jos. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10423-2009-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10608-2009-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12133-2009-REV-2/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12134-2009-REV-2/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15343-2009-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7202-2010-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10116-2010-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17226-2010-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-18232-2010-REV-2/en/pdf


12 / 31 

5. Constatarea îndeplinirii criteriilor de aderare la spațiul Schengen (2011) și abordarea 

în două etape pentru aderarea la acest spațiu. Poziții ulterioare ale instituțiilor Uniunii 

Europene 

La 9 iunie 2011, Consiliul UE a adoptat concluzii privind încheierea procesului de evaluare a 

stadiului pregătirilor României pentru punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor acquis-ului 

Schengen (cf. comunicatul de presă), concluzii care 

precizau că România îndeplinea condițiile în toate 

domeniile acquis-ului Schengen – frontiere aeriene, 

frontiere terestre, cooperare polițienească, protecția 

datelor, SIS, frontiere maritime și vize. Concluziile 

notau, la pct. 12: „[...] România a dovedit în ansamblu că 

este suficient de pregătită pentru a aplica atât dispozițiile 

acquis-ului Schengen legate de SIS, cât și pe cele care nu 

sunt legate de acestea, într-o manieră satisfăcătoare. Cu 

toate că unele chestiuni necesită în continuare o activitate ulterioară suplimentară, acestea nu 

reprezintă un obstacol în calea aplicării depline a tuturor componentelor acquis-ului Schengen 

în România, cu condiția ca aceasta să se alăture Schengen împreună cu Bulgaria. Astfel au fost 

îndeplinite condițiile preliminare, astfel încât Consiliul să fie în măsură să ia decizia menționată 

la articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005, care permite eliminarea controalelor 

la frontierele interne pentru frontierele aeriană, terestră și maritimă. Consiliul ar trebui să revină 

asupra acestei chestiuni cât mai curând posibil și nu mai târziu de luna septembrie 2011”. 

Anterior, la 8 iunie 2011, prin rezoluție legislativă, Parlamentul European aprobase proiectul 

de decizie a Consiliului UE privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în 

Bulgaria și în România, vot ce avusese loc subsecvent prezentării de Comisia Europeană a 

rapoartelor ce constatau îndeplinirea de ambele țări a tuturor criteriilor de ordin tehnic și juridic 

pentru aderarea la spațiul Schengen. 

La reuniunea Consiliului UE din 22 septembrie 2011, două state membre (Țările de Jos și 

Finlanda) au blocat adoptarea deciziei privind aderarea României și Bulgariei la spațiul 

Schengen, decizie amânată atunci pe termen nedefinit16. În contextul absenței unanimității, 

președinția poloneză a Consiliului UE17 a prezentat, în cadrul Comitetului Reprezentanților 

Permanenți (Coreper), o propunere de compromis pentru o abordare „în două etape”. Amintita 

abordare presupune, într-o primă etapă, eliminarea controalelor privind persoanele la 

frontierele interne maritime și aeriene cu și între Bulgaria și Romania, precum și aderarea cu 

drepturi depline la Sistemul de informații Schengen (SIS), iar într-o a doua etapă, adoptarea 

unei decizii privind ridicarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne terestre. 

Această abordare a fost continuată în reuniunile Consiliului UE, pe fondul imposibilității 

atingerii unanimității în vederea adoptării unei decizii. 

În concluziile reuniunii sale din 9 decembrie 2011, Consiliul European a luat act de îndeplinirea 

tuturor condițiilor juridice pentru adoptarea deciziei privind aderarea Bulgariei și a României 

la spațiul Schengen; Consiliul European a solicitat Consiliului UE să adopte decizia respectivă 

cât mai curând posibil. Mai apoi, în contextul blocajului din Consiliul UE, Consiliul European 

a revenit asupra chestiunii în cadrul reuniunilor sale. 

Parlamentul European a cerut în mod constant aderarea celor două țări la spațiul Schengen, 

remarcând și investițiile făcute în sisteme integrate de gestionare a frontierelor și consolidarea 

 
16 Cf. și comunicatul de presă al reuniunii. 

17 Deținută de respectivul stat între 1 iulie și 31 decembrie 2011. 

Tot la reuniunea din 9 iunie 2011, 
Consiliul UE a adoptat concluzii ce 
vizau Bulgaria, care expuneau 
constatări similare în privința 
gradului de pregătire a țării 
pentru aderarea deplină la spațiul 
Schengen (pct. 12). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9166-2011-REV-4/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/122516.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0254_RO.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-139-2011-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/124713.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9167-2011-REV-4/ro/pdf


13 / 31 

vizibilă a cadrului juridic și instituțional; statele membre reticente erau chemate să își onoreze 

angajamentele asumate conform cadrului juridic din UE în privința criteriilor de aderare la 

spațiul Schengen și să nu dea întâietate populismului intern18. Apelul Parlamentului European 

a fost reafirmat, cel mai recent, într-o rezoluție din 18 octombrie 2022. Ca element de noutate 

în poziția amintitei instituții a UE, rezoluția „salut[a] disponibilitatea României și Bulgariei de 

a găzdui în mod voluntar o misiune de informare, ceea ce constitui[a] o expresie a principiului 

cooperării loiale și încrederii reciproce din partea acestor state, deși au îndeplinit deja toate 

cerințele legale și nu exist[au] motive pentru evaluări suplimentare”. 

La rândul său, Comisia Europeană a constatat în mai multe rânduri îndeplinirea de Bulgaria și 

România a criteriilor de aplicare integrală a acquis-ului Schengen și și-a afirmat sprijinul deplin 

pentru aderarea lor la spațiul Schengen19. 

 

6. Poziții ulterioare ale autorităților române privind îndeplinirea criteriilor de aderare la 

spațiul Schengen 

Pe acest fond, autoritățile române remarcau că, în vederea îndeplinirii condițiilor pentru 

punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor acquis-ului Schengen, România a făcut investiții 

considerabile pentru modernizarea echipamentelor și perfecționarea pregătirii resurselor 

umane. Niciunul dintre rapoartele de evaluare nu recomandase o reevaluare a României, ceea 

ce însemna că instituțiile statului implicate în procesul de pregătire tehnică pentru aderare 

luaseră din timp toate măsurile necesare, iar cerințele critice fuseseră îndeplinite20.  

Ulterior acelor evaluări nu au existat și alte criterii tehnice care să stea la baza amânării deciziei 

de aderare vizând România21. Un răspuns din 2018 al MAI la o întrebare adresată în Camera 

Deputaților arăta că, după finalizarea procesului de evaluare Schengen, în 2011, dosarul 

Schengen a intrat într-o „fază strict politică, fără legătură cu criteriile de aderare”, și evidenția 

blocajele procesului în Consiliul UE, „în condițiile în care, deși statele membre recunosc în 

unanimitate faptul că România și Bulgaria îndeplinesc condițiile de aderare, câteva dintre 

acestea resping în continuare avansarea dosarului pentru motive care țin de aspecte de politică 

internă ale propriilor state. Din septembrie 2011 până în prezent [i.e. decembrie 2018] proiectul 

deciziei a fost inclus pe agendele pregătitoare ale Consiliului Justiție și Afaceri Interne în 15 

rânduri”. Același răspuns remarca disponibilitatea și flexibilitatea autorităților române, 

demonstrate în mod permanent, în identificarea unei soluții, făcându-se referire la soluțiile de 

compromis acceptate de România: aderarea în doua etape: frontiere aeriene și 

maritime/frontiere terestre (deși România îndeplinea toate condițiile de aderare), respectiv 

 
18 A se vedea, de pildă, Rezoluția din 13 octombrie 2011 referitoare la aderarea Bulgariei și a României la spațiul 

Schengen; Rezoluția din 2 aprilie 2014 referitoare la evaluarea intermediară a Programului de la Stockholm; 

Rezoluția din 11 decembrie 2018 referitoare la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria 

și în România: eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene; Rezoluția din 19 iunie 

2020 referitoare la situația din spațiul Schengen în urma epidemiei de COVID-19; Rezoluția din 8 iulie 2021 

referitoare la Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen etc. 

19 Precum în al doilea raport semestrial privind funcționarea spațiului Schengen, pentru perioada 1 mai 2012-31 

octombrie 2012, COM(2012)686, 23 noiembrie 2012; în al cincilea raport semestrial privind funcționarea 

spațiului Schengen pentru perioada între 1 noiembrie și 30 aprilie 2014, COM(2014)292, 26 mai 2014; în noua 

strategie privind spațiul Schengen, COM(2021)277, 2 iunie 2021; în Raportul privind starea spațiului Schengen 

pentru 2022, COM(2022)301, 24 mai 2022. 

20 Răspunsul MAE la întrebarea 2995A din 2013, adresată în Camera Deputaților. 

21 Răspunsul MAI la întrebarea 4760A din 2014. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0364_RO.html
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=55314&idl=1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0443_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52014IP0276
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0497_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0175_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0350_RO.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2012/COM_2012_686_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2014/COM_2014_292_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_277_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_301_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=36823&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=39195&idl=1
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măsurile acompaniatorii din 2012 (flanking measures – măsuri de sprijin solicitate de Țările de 

Jos și consfințite de Consiliul European din martie 2012, finalizate in septembrie 2012). 

Poziția Parlamentului României, în reacție la imposibilitatea atingerii unanimității în Consiliul 

UE în vederea adoptării unei decizii favorabile României și Bulgariei, este ilustrată prin 

declarațiile privind aderarea României la spațiul Schengen, adoptate, la 21 septembrie 2011, 

de Camera Deputaților și de Senatul României22, texte având formulări virtual identice. 

Declarațiile criticau ca neîntemeiate decizii ale unor parlamente naționale din state ale Uniunii 

Europene privind blocarea aderării României la Acordul Schengen; subliniau statutul de 

cetățeni europeni, cu drepturi depline în spațiul comunitar, al cetățenilor români; arătau 

îndeplinirea integrală de România a criteriilor de la Copenhaga și a obligațiilor Schengen; 

subliniau caracterul constant și consecvent al vocației europene a României și importanța 

solidarității și unității europene; constatau îndeplinirea tuturor obligațiilor tehnice, solicitau 

statelor membre luarea unei decizii de finalizare a procesului de integrare a României în spațiul 

Schengen și încurajau Guvernul să își intensifice acțiunile în plan intern și internațional pentru 

finalizarea procesului de aderare a României la spațiul menționat. 

Mai recent, în pregătirea reuniunii Consiliului JAI din 3-4 martie 2022 și în contextul lucrărilor 

de adoptare a Regulamentului (UE) 2022/922 al Consiliului din 9 iunie 2022 privind instituirea 

și funcționarea unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării 

acquis-ului Schengen, România și Bulgaria au prezentat o declarație comună în care au amintit 

că procesul de evaluare în privința lor fusese realizat deja, în temeiul Actului de aderare la UE, 

că acea stare de lucruri fusese recunoscută în repetate rânduri de Consiliul UE și de Parlamentul 

European și confirmată de Consiliul European; se arăta că angajamentul puternic al celor două 

țări în sensul restabilirii funcționării adecvate a spațiului Schengen fusese asumat deja la 

momentul aderării la UE și dovedit în mod cotidian prin contribuțiile la securitatea Uniunii; 

întrucât acquis-ul Schengen se dezvoltase în cursul ultimilor ani și în scopul consolidării 

încrederii reciproce, cele două țări doreau să invite, în mod voluntar și în temeiul unor condiții 

convenite în comun, o echipă sub coordonarea Comisiei Europene, să evalueze aplicarea celor 

mai recente modificări aduse acquis-ului Schengen de la evaluările din 2011, punând accentul 

pe gestionarea frontierelor externe și pe cooperarea polițienească; se mai arăta că acel nou 

exercițiu nu aducea atingere procesului de verificare deja încheiat și nici adoptării deciziei 

Consiliului privind aplicarea deplină a acquis-ului Schengen celor două țări. 

 

7. O chestiune de vocabular? România și spațiul Schengen potrivit Serviciului juridic al 

Consiliului UE 

Un aviz din 2015 al Serviciului juridic al Consiliului UE confirma statutul României (asemenea 

Bulgariei, Croației, Ciprului) de membru al spațiului Schengen (a se vedea procesul-verbal al 

reuniunii Consiliului din 20 noiembrie 2015: „Serviciul juridic al Consiliului a confirmat că, 

în conformitate cu articolul 1 din Protocolul 19 privind acquis-ul Schengen și cu actele lor de 

aderare respective, Bulgaria, Croația, Cipru și România sunt deja membre ale zonei Schengen. 

Prin urmare, trimiterile la zona Schengen din Concluziile privind combaterea terorismului, mai 

ales la punctul 4 litera (c), includ și Bulgaria, Croația, Cipru și România, pentru care acquis-ul 

Schengen este deja obligatoriu, mai ales în ce privește frontierele externe. Frontierele externe 

ale acestora cu țări terțe sunt deja frontiere externe ale zonei Schengen. Singura diferență dintre 

aceste patru state membre și celelalte state Schengen privește părțile relevante ale acquis-ului 

 
22 Publicate în M.Of. nr. 679 din 23 septembrie 2011. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/131663
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/131664
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0922
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7304-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14451-2015-REV-1-COR-1/ro/pdf
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Schengen legate de eliminarea controalelor la frontierele interne, care nu a avut loc încă” 

(s.n.)). 

Mai recent, în octombrie 2016, un alt aviz al Serviciului juridic al Consiliului UE referitor la 

domeniul de aplicare teritorială a viitorului regulament de instituire a sistemului de 

intrare/ieșire (EES) expunea pe larg (pct. 22-25) considerații pentru care vocabularul folosit în 

mod curent în contextul Schengen era inexact atunci când făcea referire la extinderea spațiului 

Schengen cu România, Bulgaria, Croația, Cipru, întrucât acestea erau deja membre ale spațiului 

respectiv, acquis-ul Schengen fiind obligatoriu din punct de vedere juridic, mai ales partea care 

viza frontierele externe: „Aceste state membre participă la acquis-ul Schengen privind 

frontierele externe și se numără printre statele membre ale spațiului Schengen. Prin urmare, nu 

este corect să se facă referire la acestea ca fiind „state membre care nu fac parte din spațiul 

Schengen” sau „țări candidate la spațiul Schengen”.” Pe de altă parte, „punctele de pe ordinile 

de zi ale Consiliului și ale grupurilor de pregătire ale acestuia care se referă la stabilirea unei 

date pentru aplicarea, cu privire la statele membre respective, a tuturor părților restante din 

acquis-ul Schengen sau a unora dintre acestea, nu ar trebui formulate în termeni cum ar fi 

„extinderea spațiului Schengen” sau „aderare la spațiul Schengen”, ci ar trebui să mențină 

terminologia prevăzută la articolul 4 alineatul (2) din tratatele de aderare relevante și să facă 

referire în schimb la „punerea în aplicare” a acquis-ului menționat în statele membre respective 

sau la eliminarea controalelor la frontierele interne. În așteptarea unei astfel de decizii, ar fi de 

preferat să se facă referire la statele membre respective ca „state membre ale spațiului Schengen 

care nu fac încă obiectul titlului III din CFS”23. „Frontierele externe ale statelor membre 

respective reprezintă frontiere externe ale spațiului Schengen. Singura diferență esențială 

dintre aceste patru state membre și celelalte state Schengen privește părțile relevante ale acquis-

ului Schengen, legate de eliminarea controalelor la frontierele interne care nu a avut încă loc și 

face obiectul deciziilor prin unanimitate ale Consiliului privind „punerea în aplicare” a restului 

acquis-ului Schengen cu privire la statele membre respective. Termenul „frontiere interne” se 

referă la toate frontierele statelor membre, care, de la data aderării acestora la Uniune, au 

devenit „interne” în sensul geografic al termenului. Faptul că controalele la frontierele interne 

nu au fost încă eliminate (sau au fost reintroduse temporar) la anumite frontiere nu afectează 

încadrarea acestora drept „frontiere Schengen interne”. În special, nu este corect să se facă 

referire la astfel de frontiere ca „frontiere externe temporare”. În schimb, este de preferat să se 

facă referire la acestea ca „frontiere interne care nu fac (încă) obiectul titlului III din CFS”. 

 

8. Instrumente financiare ale Uniunii Europene. Facilitatea Schengen24 

Art. 32 din Actul de aderare a Bulgariei și a României la Uniunea Europeană a instituit 

Facilitatea Schengen și pentru fluxurile de numerar25 ca instrument provizoriu pentru 

sprijinirea Bulgariei și a României în vederea finanțării acțiunilor la noile frontiere externe ale 

UE, în perioada dintre data aderării și sfârșitul anului 2009, pentru punerea în aplicare a acquis-

 
23 i.e. Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la 

Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO 2016, 

L 77, p. 1), titlul III („Frontiere interne”). 

24 Secțiunea de față a preluat informații din Raportul Comisiei Europene privind punerea în aplicare a secțiunii 

Schengen a Facilității provizorii Schengen și pentru fluxurile de numerar (2007-2009) destinate Bulgariei și 

României, COM(2015)387, și din documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2015)157, 3 august 2015. 

25 Uneori acest instrument temporar este denumit „Facilitatea Schengen II”, pentru a o distinge de „Facilitatea 

Schengen I”, prin care șapte din cele zece țări care au aderat la UE în 2004 (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 

Slovacia, Slovenia, Ungaria) au beneficiat de sprijin pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și pentru 

modernizarea controalelor la noile frontiere externe ale UE. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13491-2016-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2005.157.01.0203.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2005%3A157%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32016R0399
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_387_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/SWD_2015_157_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf


16 / 31 

ului Schengen și controlul frontierelor externe și pentru a sprijini îmbunătățirea fluxurilor de 

numerar în cadrul bugetelor naționale. Sumele acordate țării noastre, sub forma plății unor 

sume globale în cadrul Facilității provizorii Schengen și pentru fluxurile de numerar, au fost 

stabilite prin art. 32 din Actul de aderare la 297,2 milioane euro în 2007, 131,8 milioane euro 

în 2008, respectiv 130,8 milioane euro în 2009. Același art. 32 din Actul de aderare a prevăzut 

că cel puțin 50 % din finanțarea furnizată de instrument trebuia utilizată pentru sprijinirea celor 

două state membre în îndeplinirea obligației lor de a finanța acțiuni la noile frontiere externe 

ale Uniunii pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și a controalelor la frontiera 

externă. 

Decizia C(2007)1417 a Comisiei din 4 aprilie 2007 privind gestionarea și controlul părții 

consacrate acquis-ului Schengen din cadrul Facilității Schengen și pentru fluxurile de numerar 

a prevăzut că următoarele tipuri de acțiuni erau eligibile pentru a beneficia de sprijin:  

- investiții în infrastructura de la punctele de trecere a frontierei;  

- investiții în echipamente necesare pentru controlul la frontiere;  

- formarea polițiștilor de frontieră;  

- participarea la costurile operaționale.  

Perioada de eligibilitate a început la 1 ianuarie 2007 și s-a încheiat la 31 decembrie 2010. 

Autoritățile române au elaborat programe indicative multianuale și anuale în care au prezentat 

necesitățile referitoare la punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și a controalelor la 

frontiere, strategia de soluționare a nevoilor, obiectivele care urmau să fie îndeplinite cu 

sprijinul Facilității Schengen II și măsurile specifice care urmau să beneficieze de finanțare în 

cadrul instrumentului. Programele indicative privind Facilitatea Schengen II pentru România 

au definit trei obiective:  

- Obiectivul 1: consolidarea controlului la frontierele externe, supravegherea zonei frontierelor 

externe și protecția împotriva criminalității transfrontaliere; 

- Obiectivul 2: consolidarea posibilității de control, prin creșterea capacității de furnizare de 

date și de acces la date 

- Obiectivul 3: participarea la costuri logistice și operaționale. 

Sumele totale s-au cifrat la 404 383 744 euro; totalul cheltuielilor declarate și certificate s-a 

ridicat la 353 593 864,85 euro. 

În cadrul obiectivului 1, România a achiziționat 33 de nave, 1 278 de vehicule, precum și 

echipamente pentru supravegherea frontierelor și efectuarea verificărilor la frontiere. Tot în 

cadrul obiectivului 1 fusese efectuată reabilitarea a 31 de posturi de poliție de frontieră și puncte 

de trecere a frontierei. În cadrul obiectivului 2, România a sprijinit diverse sisteme de informații 

și comunicații, inclusiv partea națională a Sistemului de informații Schengen de a doua 

generație, partea națională a Sistemului de Informații privind Vizele și sistemul de 

radiocomunicații digitale TETRA. 

Subsecvent evaluării ex post a Facilității Schengen II, efectuate în 2014 de un evaluator extern 

independent, Comisia Europeană a precizat că, la nivel global, instrumentul a jucat un rol 

esențial în asigurarea faptului că România și Bulgaria ar putea fi considerate pregătite din punct 

de vedere tehnic pentru a adera la spațiul Schengen în 2011. Investițiile finanțate prin acel 

instrument au modernizat supravegherea viitoarei frontiere externe a UE, verificările la 

frontiere, sistemele informatice și de comunicații și gestionarea vizelor; intervenția fusese 

relevantă pentru nevoile identificate, coerentă cu alte surse de finanțare și eficace în atingerea 
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obiectivelor sale; s-ar fi putut aduce îmbunătățiri în privința eficienței îndeplinirii acelor 

obiective, precum și a durabilității unora dintre investițiile care necesitaseră noi finanțări pentru 

a avea în continuare impact. Raportul publicat de Comisia Europeană în 2015 mai nota că, deși 

investițiile din cadrul acelui instrument contribuiseră la prevenirea migrației neregulamentare 

la viitoarele frontiere externe ale celor două țări și la securitatea lor, impactul investițiilor 

respective asupra securității în interiorul spațiului Schengen rămânea limitat până la aderarea 

celor două. În sfârșit, se arăta că, deși împrejurarea că Bulgaria și România nu aderaseră, până 

în acel moment, la spațiul Schengen avusese efecte limitate asupra eficacității investițiilor din 

cadrul Facilității Schengen II, amânarea în continuare a aderării lor la spațiul Schengen urma a 

conduce, cel mai probabil, la o situație în care părți ale investiției urmau a necesita actualizări 

semnificative. 

Instrumentul financiar Facilitatea Schengen a fost continuat prin Fondul pentru frontierele 

externe, parte a Programului general Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii26. 

Fondurile utilizate pentru aderarea României la spațiul Schengen și securizarea frontierelor 

externe ale UE au fost folosite de mai multe instituții: Ministerul Afacerilor Interne, Poliția de 

Frontieră, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Ministerul Afacerilor Externe. Cea mai mare 

parte din proiectele finanțate din această sursă au fost derulate de Ministerul Afacerilor Interne, 

beneficiar al majorității fondurilor europene destinate pregătirilor pentru aderarea la spațiul 

Schengen. 

 

9. Problematica raporturilor între mecanismul de cooperare și verificare și aderarea la 

spațiul Schengen. Poziția autorităților române și a instituțiilor Uniunii Europene 

Autoritățile române (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, anterior 

Ministerul Administrației și Internelor) au respins în repetate rânduri existența unor legături 

(„conexiuni juridice”) între MCV și aderarea României la spațiul Schengen27. Cele două 

procese de evaluare sunt paralele; angajamentele aferente MCV sunt total diferite de cele 

aferente acquis-ului Schengen, motiv pentru care cele două procese trebuie privite separat, 

neputând exista vreo legătură tehnică între ele28. 

Într-un răspuns din octombrie 2010 la o întrebare din Camera Deputaților, Ministerul 

Administrației și Internelor a respins „conexarea procesului de evaluare Schengen cu alte 

problematici (problema corupției și justiției, problema romilor)”, întâlnită în „contextul 

diferitelor abordări ale aderării României la spațiul Schengen care se vehiculează la nivelul 

statelor membre”, arătând că intensificase „procesul de comunicare și lobby extern, acționând 

într-un mod concertat, pentru a promova interesele României la nivel diplomatic și a prezenta 

progresele obținute în domeniul aderării la spațiul Schengen. În același timp, prin informările 

permanente pe tema luptei împotriva corupției și progreselor realizate în domeniul justiției, se 

 
26 Fondul pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013 a fost înființat potrivit Deciziei nr. 574/2007/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007; decizia amintită a fost abrogată ulterior prin 

Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în 

cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize. 

Referitor la primul act, a se vedea Raportul Comisiei Europene privind evaluarea ex post a Fondului pentru 

frontierele externe aferentă perioadei 2007-2010, COM(2014)235, 23.4.2014. În privința celui din urmă act, a se 

vedea Raportul Comisiei Europene privind evaluarea intermediară a Fondului pentru azil, migrație și integrare și 

a Fondului pentru securitate internă, COM(2018)464, 12.6.2018. 

27 A se vedea cu titlu exemplificativ răspunsul MAE la întrebarea 4423A din 2018; răspunsurile MAE și MAI din 

mai 2021 la întrebarea nr. 1343A. 

28 Cf. răspunsul la întrebarea 4320A din 2010. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=25672&idl=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32007D0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0515
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2014/COM_2014_235_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_464_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=53280&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62809&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=25672&idl=1
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dore[a] contracararea evoluțiilor negative pe această temă și a posibilelor conexiuni cu procesul 

de evaluare Schengen pe care unele state membre le realiz[au]”29. Un enunț similar se regăsește 

într-un răspuns mai recent, din 2016, al prim-ministrului din acel moment, răspuns care 

evidenția poziția constantă a autorităților române contrară conexării dosarelor MCV și 

Schengen, pornind de la „argumente solide, precum temeiurile juridice diferite, domeniile 

tehnice distincte sau lipsa unei prevederi de drept UE care să justifice interconectarea celor 

două dosare”30. 

Un răspuns al MAI din decembrie 2010 la o altă întrebare adresată în Camera Deputaților arăta 

caracterul paralel al celor două procese de evaluare „sub aspectul actorilor implicați, al 

legislației aplicabile, al domeniului de aplicare cât și al consecințelor fiecăruia. Procesul de 

evaluare Schengen are un caracter tehnic, urmărind respectarea cerințelor Schengen în 

domeniile supuse evaluării (protecția datelor cu caracter personal, cooperare polițienească, 

vize, frontiere și SIS/SIRENE). Consecința cea mai gravă a neîndeplinirii cerințelor, așa cum 

reiese din acquis-ul Schengen, este întârzierea aderării statului candidat până la remedierea 

aspectelor care ar afecta securitatea tuturor statelor membre. Prevederile acquis-ului Schengen 

nu vizează aspecte legate de combaterea corupției. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul 

că, în anul 2009, ca urmare a progreselor substanțiale înregistrate, în special din punct de vedere 

legislativ, dar și tehnic, Grupul de Lucru Evaluare Schengen a lansat procesul de revizuire și 

actualizare a Cataloagelor Schengen. În „Catalogul Schengen. Controlul frontierelor externe, 

extrădarea și readmisia: cele mai bune practici și recomandări”, astfel cum a fost aprobat în 

luna decembrie 2009, a fost inserat capitolul 13 - Prevenirea corupției, ce stabilește, în 

principal: necesitatea aplicării unor măsuri anticorupție, vizând, în mod special, acordarea unor 

salarii competitive pentru polițiștii de frontieră și rotirea personalului managerial de la un post 

la altul; efectuarea de controale inopinate în zonele de risc din punct de vedere al corupției; 

existența unui cod de conduită pentru polițiștii de frontieră. Pe parcursul procesului de evaluare 

Schengen la care este supusă România începând cu anul 2009, aspectele legate de combaterea 

corupției au fost abordate tangențial, fără a fi evidențiate probleme din acest punct de vedere. 

În proiectul raportului de evaluare Schengen al României în domeniul frontierelor terestre, 

Comitetul de Evaluare a inserat o recomandare generică anticorupție, fără a identifica, în 

cuprinsul raportului, deficiențe în această privință: „Comitetul de Evaluare recomandă 

continuarea inspecțiilor inopinate de la nivelul Inspectoratului Județean și al Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră la Sectoarele Poliției de Frontieră, independent de 

managementul local, pentru a se asigura că nu vor apărea cazuri de corupție pentru facilitarea 

migrației ilegale”. 

Ministerul Afacerilor Externe nota în 2013, într-un răspuns la o întrebare ridicată în Camera 

Deputaților, că finalizarea procesului de aderare la spațiul Schengen avea loc într-un context 

european complex, preelectoral, în care statele membre se confruntau cu dificultăți în 

gestionarea efectelor crizei economice (stagnare economică, creștere a șomajului etc). „Un 

astfel de context, marcat de o serie de evenimente care creează o presiune negativă asupra 

mediilor politice decidente în acest dosar a avut un efect de transferare a dosarului în zona unei 

noi abordări, în care condițiile impuse României au depășit cadrul acquis-ului Schengen. Acest 

moment a marcat, totodată, și intrarea procesului de aderare a României (și Bulgariei) la spațiul 

Schengen într-o nouă logică de amânare a deciziei politice, în pofida îndeplinirii tuturor 

condițiilor tehnice”. La aceasta se adăuga respingerea de autoritățile române a „oricărei 

încercări de asociere a unor noțiuni diferite și întreținerea unor confuzii voluntare, inclusiv de 

 
29 În sens similar, cu referire la demersuri politico-diplomatice, răspunsul la 2826A din 2013, răspunsul la 

întrebarea 2360A din 2013 etc. 

30 A se vedea și răspunsul MAE la întrebarea 9167A din 2016. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=45609&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=26763&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=35984&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=36644&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=35984&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=44782&idl=1
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către mass-media, între spațiul Schengen și alte teme care exced acquis-ul Schengen, care au 

propriile mecanisme de reglementare și implementare la nivel UE”. 

La rândul lor, Comisia Europeană și Parlamentul European au respins existența unor legături 

formale între cele două procese de evaluare. 

Comisia Europeană a exprimat această poziție, de pildă, în raportul privind progresele 

înregistrate de țara noastră în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, publicat la 

începutul anului 2017, COM(2017)44, 25.1.2017: „Comisia nu consideră că este oportun să se 

coreleze MCV cu deciziile adoptate în alte domenii, cum ar fi eligibilitatea pentru fondurile 

structurale și de investiții europene sau aderarea la spațiul Schengen”. 

Poziția Parlamentului European poate fi exemplificată prin Rezoluția din 11 decembrie 2018 

referitoare la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și în România: 

eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene (2018/2092(INI)), în 

care a fost exprimată opoziția față de condiționarea aderării respectivelor țări la spațiul 

Schengen de îndeplinirea obiectivelor precizate în MCV: „subliniază că, fără a aduce atingere 

Mecanismului de cooperare și verificare, în ceea ce privește aplicarea deplină a acquis-ului 

Schengen, nu ar trebui introduse criterii suplimentare sau legături cu alte mecanisme și politici 

ale Uniunii, altele decât condițiile prealabile specificate în Actul de aderare din 2005”; în plus, 

Parlamentul European „invit[a] statele membre să ia o decizie cu privire la extinderea spațiului 

Schengen doar pe baza îndeplinirii condițiilor pertinente pentru aplicarea acquis-ului Schengen 

în urma finalizării procesului de evaluare Schengen”.31 

 

10. Concluzii 

Se afirmă, deseori și în mod întemeiat, că România (alături de Bulgaria) este de facto membru 

al spațiului Schengen. În viitor, Consiliul UE ar urma să adopte o decizie privind aplicarea 

integrală a acquis-ului Schengen în România și Bulgaria. În așteptarea acelei decizii, mai multe 

documente provenite de la Serviciul juridic al Consiliului UE au clarificat în mod convingător 

chestiunea statutului juridic al celor două țări în raport cu spațiul Schengen: viitoarea decizie a 

Consiliului va consacra punerea în aplicare, în mod integral, a acquis-ului Schengen în cele 

două state membre, implicând eliminarea (ridicarea) controalelor la frontierele lor interne. 

Aceasta constituie singura diferență esențială dintre cele două și celelalte state Schengen. 

Amintita precizare de ordin juridic a motivat și alegerea titlului studiului de față: în cauză nu 

este aderarea României la spațiul Schengen, ci participarea ei, în mod deplin, cu drepturi 

depline, la acest spațiu. 

Noua strategie privind spațiul Schengen COM(2021)277, prezentată de Comisia Europeană în 

luna iunie 2021, arăta că finalizarea spațiului Schengen ar urma să aibă loc prin aderarea 

Bulgariei, României și Croației, state membre ce pun deja în aplicare în mod eficient cea mai 

mare parte a acquis-ului Schengen, fără însă a beneficia de toate avantajele aferente 

apartenenței lor la spațiul menționat. 

 
31 Notăm că, ulterior lunii octombrie 2019, MCV a fost ridicat în privința Bulgariei, Comisia Europeană apreciind 

că statul în cauză îndeplinise suficiente progrese în această privință (cf. comunicatul de presă al Comisiei Europene 

și raportul asupra situației din Bulgaria, ambele din 22 octombrie 2019). Pe de altă parte, din punct de vedere 

juridic, o decizie finală în acea privință urmează a lua forma unei decizii de abrogare a Deciziei 2006/929/CE a 

Comisiei din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progreselor realizate 

de Bulgaria în vederea atingerii unor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și 

al luptei împotriva corupției și a criminalității organizate [notificată cu numărul C(2006) 6570]. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_44_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0497_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2092(INI)
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_277_RO_ACT.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6136
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_498_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32006D0929
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La 9 decembrie 2021, Consiliul UE a adoptat concluzii ce au constatat, în privința Croației, 

îndeplinirea condițiilor necesare pentru aplicarea integrală a acquis-ului Schengen, adică a 

condițiilor prealabile pentru adoptarea, de Consiliul UE, a unei viitoare decizii de eliminare a 

controalelor la frontierele interne. Aceleași concluzii invitau Croația să continue punerea în 

aplicare în mod consecvent a acquis-ului Schengen și a angajamentelor legate de respectivul 

acquis. 

 

  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14883-2021-INIT/ro/pdf


21 / 31 

 

Anexa I – Cronologia principalelor etape ale punerii în aplicare a acquis-ului Schengen 

în România32 

 

● 1 ianuarie 2007 – România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Potrivit art. 4 din 

Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările tratatelor 

pe care se întemeiază Uniunea Europeană (anexat Tratatului privind aderarea Republicii 

Bulgaria și a României la Uniunea Europeană33), acquis-ul Schengen enumerat în anexa II era 

obligatoriu și se aplica în Bulgaria și România de la data aderării; pe de altă parte, dispozițiile 

și actele care nu erau menționate în anexă, deși obligatorii pentru respectivele două state de la 

data aderării, urmau a se aplica în acelea numai în temeiul unei decizii adoptate de Consiliul 

UE (cu unanimitate), după verificarea, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen, a 

îndeplinirii pe teritoriul statului a condițiilor necesare aplicării tuturor părților în cauză din 

acquis. 

● 28 iunie 2007 – ministrul român de interne a transmis secretariatului general al Consiliului 

UE o primă declarație de pregătire privind aderarea la spațiul Schengen, prin care a confirmat 

faptul că țara noastră era pregătită pentru procesul de evaluare în domeniile protecției datelor, 

cooperării polițienești și vizelor, cu începere din a doua jumătate a anului 2008. Pe de altă parte, 

era preconizată încheierea lucrărilor în domeniile frontierelor aeriene, terestre și maritime, 

precum și al SIS/Sirene, în vederea declanșării procedurilor de evaluare și în respectivele 

domenii. (v. și ►2 iunie 2008, mai jos) 

● 24 octombrie 2007 – prin HG nr. 1314/2007, Guvernul a aprobat Strategia națională privind 

aderarea la spațiul Schengen34. 

● 25 ianuarie 2008 – semnarea de miniștrii român și bulgar de interne – în marja reuniunii 

Consiliului informal JAI (de la Brdo, Slovenia), a Declarației comune a României și Bulgariei 

de pregătire pentru aderarea la spațiul Schengen, în anul 2011. În acest sens, cele două țări se 

angajau să coopereze în privința lucrărilor pregătitoare de integrare în spațiul Schengen, să își 

coordoneze acțiunile în cursul evaluărilor Schengen și să se informeze reciproc în acest sens, 

să coopereze strâns cu președințiile următoare ale Consiliului UE. 

● 2 iunie 2008 – autoritățile române au prezentat a doua declarație de pregătire a României, 

prin care se confirma pregătirea pentru demararea procesului de evaluare Schengen în privința 

domeniilor rămase – respectiv frontiere terestre, aeriene, maritime și SIS/SIRENE.  

● 25 noiembrie 2008 – prin HG nr. 1540/2008, Guvernul a aprobat Strategia națională privind 

aderarea la spațiul Schengen pentru perioada 2008-201135, având ca termen asumat de 

autoritățile române pentru aderarea la spațiul amintit luna martie 2011. 

● 23 – 29 martie 2009 – prima vizită de evaluare Schengen în România, în domeniul cooperării 

polițienești, care a vizat verificarea în teren a îndeplinirii, de către România, a tuturor 

condițiilor necesare implementării acquis-ului Schengen în domeniu. 

 

32 Au fost utilizate și informații din pagina „Schengen Romania – Comunicate de presă”, respectiv din versiunea 

în limba engleză a aceleiași pagini. 

33 JO L 157, 21 iunie 2005. 

34 Publicată în M.Of. nr. 756 din 7 noiembrie 2007. 

35 Publicată în M.Of. nr. 832 din 10 decembrie 2008. 

http://www.schengen.mai.gov.ro/English/Documente/Declaratia%20de%20pregatire%20a%20Romaniei.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/86727
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6145-2008-INIT/en/pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/100156
http://www.schengen.mai.gov.ro/index09.htm
http://www.schengen.mai.gov.ro/English/index09.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2005:157:TOC
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● 29 aprilie – 1 mai 2009 – organizarea misiunii de evaluare Schengen în domeniul protecției 

datelor cu caracter personal. 

● 2-11 iunie 2009 – organizarea misiunii de evaluare Schengen în domeniul vizelor. 

● 29 iulie 2009 – la reuniunea grupului de lucru pentru evaluarea Schengen (SCH-EVAL)36 au 

fost aprobate rapoartele de evaluare Schengen ale României în domeniul cooperării polițienești 

(doc. nr. 10423/1/09) și în cel al protecției datelor cu caracter personal (doc. nr. 10608/1/09) 

(subsecvent misiunilor de evaluare Schengen desfășurate în lunile ►martie și ►aprilie 2009). 

● 3-7 septembrie 2009 – organizarea misiunii de evaluare Schengen în domeniul frontierelor 

maritime. 

● 6-7 octombrie 2009 – la reuniunea grupului de lucru pentru evaluarea Schengen (SCH-

EVAL) a fost aprobat raportul de evaluare Schengen al României în domeniul vizelor (ulterior 

misiunii de evaluare Schengen din ►iunie 2009) (doc. nr. 12133/2/09 și nr. 12134/2/09). 

● 15-18 noiembrie 2009 – organizarea misiunii de evaluare Schengen în domeniul frontierelor 

aeriene. 

● 15 decembrie 2009 – în cadrul reuniunii SCHEVAL a fost aprobat raportul misiunii de 

evaluare Schengen privind domeniul frontierelor maritime (doc. nr. 15343/1/09) (urmare a 

misiunii desfășurate în perioada ►3-7 septembrie 2009) 

● 26 martie-1 aprilie 2010 – organizarea misiunii de evaluare Schengen în domeniul 

frontierelor terestre. 

● 3 mai 2010 – grupul de lucru pentru evaluarea Schengen (SCH-EVAL) a adoptat raportul de 

evaluare Schengen al României în domeniul frontierelor aeriene (doc. nr. 7202/1/10) (urmare 

a vizitei evaluare Schengen desfășurate în luna ►noiembrie 2009; v. și ►15- 17 noiembrie 

2010, mai jos). 

● 29 iunie 2010 – Consiliul UE a adoptat Decizia 2010/365/UE privind aplicarea dispozițiilor 

acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen (SIS) în Republica 

Bulgaria și în România37, potrivit căreia dispozițiile menționate au început să se aplice în cele 

două țări de la 15 octombrie 2010, cu excepția anumitor restricții: obligația de a refuza intrarea 

sau șederea pe teritoriul lor a resortisanților țărilor terțe pentru care fusese emisă o semnalare 

de către un alt stat membru în scopul refuzării intrării sau șederii în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 

2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen din a doua 

generație (SIS II)38; obligația de a nu emite semnalări SIS și de a nu introduce informații 

suplimentare; și obligația de a nu face schimb de informații suplimentare privind resortisanții 

țărilor terțe în scopul refuzării intrării sau șederii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

1987/2006. (De menționat că aceste restricții au fost eliminate mai recent potrivit ►Deciziei 

(UE) 2018/934, mai jos). 

 
36 De menționat că respectivul grup de pregătire (al Consiliului UE) a încetat să funcționeze în 2010, atribuțiile 

sale fiind preluate de Grupul de lucru pentru chestiuni Schengen (cf. Lista grupurilor de pregătire ale Consiliului, 

doc. nr. 12319/10, 20 iulie 2010; cf., cel mai recent, Lista grupurilor de pregătire ale Consiliului, doc. nr. 

10360/1/21 REV 1, 7 iulie 2021). 

37 JO 2010, L 166, p. 17. 

38 SIS II a intrat în funcțiune la 9 aprilie 2013 (cf. comunicatele de presă ale Comisiei Europene IP/13/309 și 

MEMO/13/309). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10423-2009-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10608-2009-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12133-2009-REV-2/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12134-2009-REV-2/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15343-2009-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7202-2010-REV-1/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0934
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12319-2010-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10360-2021-REV-1/ro/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-309_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-309_en.htm
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Cu ocazia reuniunii Consiliului JAI din iunie 2009, Romania și Bulgaria au prezentat o 

declarație comună prin care se anunța intenția de conectare la Sistemul de informații Schengen 

prin intermediul soluției SISone4ALL39. 

● 15 iulie 2010 – la reuniunea grupului de lucru pentru evaluarea Schengen (SCH-EVAL) a 

fost aprobat raportul de evaluare Schengen a României în domeniul frontierelor terestre (doc. 

nr. 10116/1/10) (subsecvent vizitei de evaluare din perioada ►27 martie-1 aprilie 2010). 

● 8 septembrie 2010 – Guvernul a aprobat, prin memorandum, Planul de acțiune Schengen 

revizuit 2010; adoptat în conformitate cu Strategia națională privind aderarea la spațiul 

Schengen 2008-2011 (v. ►25 noiembrie 2008, mai sus), planul de acțiune a fost revizuit anual. 

● 16 septembrie 2010 – inaugurarea Biroului SIRENE național în cadrul Centrului de 

Cooperare Polițienească Internațională, drept structura specializată în cadrul Ministerului 

Administrației și Internelor care asigură realizarea schimbului de informații suplimentare cu 

birourile SIRENE din celelalte state membre, în cadrul cooperării polițienești internaționale 

derulate între statele membre Schengen, în conformitate cu prevederile Convenției de aplicare 

a Acordului de la Schengen. Biroul SIRENE național a fost instituit în temeiul Legii nr. 

141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic National de 

Semnalări și participarea României la Sistemul de informații Schengen. 

● 29 septembrie 2010 – Consiliul UE a prezentat proiectul de decizie privind aplicarea 

integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și în România, vizând eliminarea 

controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene, proiect aprobat ► la 8 iunie 

2011 de Parlamentul European. (v. și ►22 septembrie 2011, mai jos). 

● 15-17 noiembrie 2010 – Efectuarea unei vizite de reevaluare în domeniul frontierelor aeriene 

și terestre (doc. nr. 17226/1/10). Singurul raport care recomandase reevaluarea pregătirilor 

României a fost cel în domeniul frontierelor aeriene, din perspectiva verificării dezvoltării 

infrastructurii aeroporturilor. Cu ocazia vizitei au fost verificate două terminale nou construite 

la aeroporturile „Henri Coandă” (București) și „Traian Vuia” (Timișoara). În paralel, a fost 

vizitat și punctul de trecere a frontierei rutier și feroviar de la Stamora Moravița, revizitarea 

fiind motivată de împrejurarea că, în momentul vizitei de evaluare privind frontierele terestre, 

din perioada ►26 martie-1 aprilie 2010, lucrările erau încă în construcție. În momentul 

revizitării, lucrările fuseseră finalizate, iar punctul de trecere a frontierei era complet dotat și 

utilat. (cf. răspunsul MAI la întrebarea nr. 5145A din 2010) 

● 6-10 decembrie 2010 – organizarea misiunii de evaluare Schengen în domeniul Sistemului 

Informatic Schengen/SIRENE. 

● 9 decembrie 2010 – Raportul privind evaluarea frontierelor aeriene ale României a fost 

apreciat favorabil și aprobat, în cadrul reuniunii grupului de lucru pentru evaluarea Schengen. 

(cf. răspunsul MAI la întrebarea nr. 5145A din 2010) 

● 28 ianuarie 2011 – la reuniunea grupului de lucru evaluare Schengen a fost adoptat raportul 

de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE, aferent ultimei misiuni de evaluare 

desfășurate în perioada ►6-10 decembrie 2010, moment ce marca încheierea cu succes de 

România a procesului de evaluare Schengen (doc. nr. 18232/2/10). 

 
39 Respectiva constituia o inițiativă portugheză pentru o soluție temporară, anterior punerii în practică a SIS II, 

programată pentru 17 decembrie 2008; a se vedea studiul de fezabilitate, doc. nr. 13540/06; pct. 23 din concluziile 

președinției la Consiliul European de la Bruxelles, 21-22 iunie 2007; concluziile Consiliului privind SIS, doc. nr. 

10586/07. 

http://www.schengen.mai.gov.ro/Documente/declaratie%20comuna%20SISOne4ALL.pdf
http://www.schengen.mai.gov.ro/Documente/declaratie%20comuna%20SISOne4ALL.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10116-2010-REV-1/en/pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120724
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14142-2010-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17226-2010-REV-1/en/pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=26763&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=26763&idl=1
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-18232-2010-REV-2/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13540-2006-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11177-2007-REV-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10586-2007-INIT/en/pdf
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● 8 iunie 2011 – Prin rezoluție legislativă, Parlamentul European a aprobat ►proiectul de 

decizie a Consiliului privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în 

Bulgaria și în România. Votul avea loc ulterior prezentării de Comisia Europeană a rapoartelor 

ce constatau că ambele țări îndeplineau toate criteriile de ordin tehnic și juridic pentru aderarea 

la spațiul Schengen. (cf. și dosarul OEIL 2010/0820(NLE)) 

● 9 iunie 2011 – pornind de la concluzii pozitive ale Grupul de lucru pentru chestiuni Schengen 

din 3 mai 2011, Consiliul UE a adoptat concluzii privind încheierea procesului de evaluare a 

stadiului pregătirilor României pentru punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor acquis-ului 

Schengen (cf. comunicatul de presă)40; s-a precizat că respectivele două țări îndeplineau 

condițiile în toate domeniile acquis-ului Schengen referitoare la frontierele aeriene, frontierele 

terestre, cooperarea polițienească, protecția datelor, SIS, frontierele maritime și vize. 

Concluziile notau, la pct. 12: „[...] România a dovedit în ansamblu că este suficient de pregătită 

pentru a aplica atât dispozițiile acquis-ului Schengen legate de SIS, cât și pe cele care nu sunt 

legate de acestea, într-o manieră satisfăcătoare. Cu toate că unele chestiuni necesită în 

continuare o activitate ulterioară suplimentară, acestea nu reprezintă un obstacol în calea 

aplicării depline a tuturor componentelor acquis-ului Schengen în România, cu condiția ca 

aceasta să se alăture Schengen împreună cu Bulgaria. Astfel au fost îndeplinite condițiile 

preliminare, astfel încât Consiliul să fie în măsură să ia decizia menționată la articolul 4 

alineatul (2) din Actul de aderare din 2005, care permite eliminarea controalelor la frontierele 

interne pentru frontierele aeriană, terestră și maritimă. Consiliul ar trebui să revină asupra 

acestei chestiuni cât mai curând posibil și nu mai târziu de luna septembrie 2011”. 

●21 septembrie 2011 – Camera Deputaților și Senatul României au adoptat, fiecare, câte o 

declarație privind aderarea României la spațiul Schengen, texte având formulări virtual 

identice41; declarațiile criticau ca neîntemeiate decizii ale unor parlamente naționale din state 

ale Uniunii Europene privind blocarea aderării României la Acordul Schengen; subliniau 

statutul de cetățeni europeni, cu drepturi depline în spațiul comunitar, al cetățenilor români; 

arătau îndeplinirea integrală de România a criteriilor de la Copenhaga și a obligațiilor 

Schengen; subliniau caracterul constant și consecvent al vocației europene a României și 

importanța solidarității și unității europene; constatau îndeplinirea tuturor obligațiilor tehnice, 

solicitau statelor membre luarea unei decizii de finalizare a procesului de integrare a României 

în spațiul Schengen și încurajau Guvernul să își intensifice acțiunile în plan intern și 

internațional pentru finalizarea procesului de aderare a României la spațiul menționat. 

● 22 septembrie 2011 – la reuniunea Consiliului UE, două state membre (Țările de Jos și 

Finlanda) au blocat adoptarea deciziei privind aderarea României și Bulgariei la spațiul 

Schengen, ea fiind amânată pe termen nedefinit (cf. și comunicatul de presă al reuniunii). În 

contextul absenței unanimității, președinția poloneză a Consiliului a prezentat, în cadrul 

Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper), o propunere de compromis pentru o 

abordare „în două etape”. Abordarea în două etape presupune, într-o primă etapă, eliminarea 

controalelor privind persoanele la frontierele interne maritime și aeriene cu și între Bulgaria și 

Romania, precum și aderarea cu drepturi depline la Sistemul de informații Schengen (SIS); în 

etapa a doua, ar urma să fie adoptată o decizie privind ridicarea controalelor asupra persoanelor 

la frontierele interne terestre. 

● 12 octombrie 2011 – cu ocazia unei ședințe comune a guvernelor bulgar și român, a fost 

convenită o declarație comună a celor doi prim-miniștri privind aderarea la spațiul Schengen, 

text care nota finalizarea, de ambele state, a pregătirii pentru implementarea regulilor 

 
40 A se vedea documentul similar ce viza Bulgaria. 

41 Ambele publicate în M.Of. nr. 679 din 23 septembrie 2011. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0254_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0820(NLE)&l=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9166-2011-REV-4/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/122516.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/131663
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/131664
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/124713.pdf
http://arhiva.gov.ro/declaratia-comuna-convenita-de-emil-boc-primul-ministru-al-romaniei-i-boyko-borissov-primul-ministru-al-bulgariei-privind-aderarea-la-spatiul__l1a114750.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9167-2011-REV-4/ro/pdf
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Schengen, recunoașterea, de către Parlamentul European, la ►8 iunie 2011, și de către 

Consiliul UE, la ►9 iunie 2011, a îndeplinirii criteriilor de aderare, dar și imposibilitatea 

ajungerii la un acord la reuniunea Consiliului UE, din ►22 septembrie 2011, pentru adoptarea 

deciziei privind aderarea Bulgariei și României la Schengen. Se menționa contribuția celor 

două state la o gestionare eficientă a frontierelor externe ale UE și dorința celor două guverne 

de a continua și consolida cooperarea bi- și multilaterală în vederea protecției frontierelor 

externe ale Uniunii. Erau exprimate „așteptări puternice” pentru revenirea asupra acestei 

probleme la reuniunea Consiliul European din octombrie 2011 și găsirea unei soluții 

acceptabile pentru toate părțile, care să permită luarea fără întârziere a unei decizii pozitive 

pentru extinderea spațiului Schengen cu Bulgaria și România. 

● 13 octombrie 2011 – în Rezoluția referitoare la aderarea Bulgariei și a României la spațiul 

Schengen, Parlamentul European a solicitat aderarea celor două țări la spațiul Schengen, 

remarcând investițiile celor două în sisteme integrate de gestionare a frontierelor și 

consolidarea vizibilă a cadrului juridic și instituțional; Parlamentul European a solicitat tuturor 

statelor membre să își onoreze angajamentele asumate conform cadrului juridic din UE în 

privința criteriilor de aderare la spațiul Schengen și să nu acorde prioritate populismului 

național. 

● 9 decembrie 2011 – reamintind discuțiile sale din iunie și octombrie 2011, concluziile 

reuniunii Consiliului European au luat act de îndeplinirea tuturor condițiilor juridice pentru 

luarea deciziei privind aderarea Bulgariei și a României la spațiul Schengen; Consiliul 

European a solicitat Consiliului UE să adopte acea decizie cât mai curând posibil. În cazul în 

care acest lucru era necesar, Consiliul European urma a reveni asupra acelei chestiuni în cadrul 

reuniunii sale din ►martie 2012. 

●13 decembrie 2011 – Consiliul UE a luat în discuție subiectul aderării României și Bulgariei 

la spațiul Schengen, fără a se putea adopta însă o decizie, nefiind atinsă unanimitatea (dată fiind 

opoziția ministrului olandez). Propunerea de decizie preconiza – la 25 martie 2012 – eliminarea 

controalelor la frontierele interne maritime și aeriene, precum și aderarea deplină la SIS; 

referitor la eliminarea controalelor la frontierele terestre, o decizie ar fi urmat să fie adoptată 

până cel târziu la 31 iulie 2012. (cf. comunicatul de presă al reuniunii) 

● 1-2 martie 2012 – Consiliul European a convenit ca aspectul aderării Bulgariei și României 

la spațiul Schengen să fie abordat la reuniunea Consiliului UE, cel din urmă fiind chemat să 

adopte o decizie în septembrie 2012. Reamintind discuțiile sale din 2011, Consiliul European 

a reafirmat îndeplinirea de cele două state a tuturor condițiilor juridice în vederea adoptării 

deciziei de aderare la spațiul Schengen și au fost recunoscute eforturile continue depuse de cele 

două. Consiliul European a solicitat Consiliului UE identificarea și aplicarea, până în 

septembrie 2012, a unor măsuri care să contribuie la extinderea cu succes a spațiului Schengen 

pentru a include cele două state (a se vedea concluziile reuniunii; cf. și doc. nr. 15063/12 al 

Consiliului UE, 18 octombrie 2012). 

●23 noiembrie 2012 – Comisia Europeană a prezentat al doilea raport semestrial privind 

funcționarea spațiului Schengen, pentru perioada 1 mai 2012-31 octombrie 2012, 

COM(2012)686. Comparativ cu raportul anterior, elementul de noutate rezida în menționarea 

în mod explicit a statutului României (și Bulgariei) într-o secțiune distinctă: „Eliminarea 

controlului la frontierele interne cu Bulgaria și România”, care arăta îndeplinirea de cele două 

state a criteriilor de aplicare integrală a acquis-ului Schengen. 

● 25 octombrie 2012 – a fost abordată problematica aderării României și Bulgariei la spațiul 

Schengen, fără însă a putea fi atinsă unanimitatea în vederea adoptării deciziei. Propunerea de 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0443_RO.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-139-2011-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/126932.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-4-2012-REV-3/ro/pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2012/oct/eu-council-frontex-romania-bulgaria-15063-12.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2012/COM_2012_686_RO_ACTE_f.pdf
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decizie urma aceeași abordare în două etape, arătată mai sus. (cf. comunicatul de presă al 

reuniunii). 

● 7-8 martie 2013 – Consiliul UE a dezbătut chestiunea aplicării depline a dispozițiilor acquis-

ului Schengen în privința celor două state, președinția irlandeză a Consiliului arătând că 

problematica urma a fi dezbătută în continuare până la sfârșitul anului 2013, în vederea 

analizării căii de urmat pe baza unei abordări în două etape (cf. comunicatul de presă al 

reuniunii). 

● 18 iunie 2013 – prin Hotărârea nr. 47/2013, Parlamentul României a constituit Comisia 

specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru aderarea României la spațiul 

Schengen42, în scopul sprijinirii, la nivel parlamentar, a acțiunilor Guvernului României și ale 

altor autorități publice în vederea îndeplinirii condițiilor pentru aderarea României la spațiul 

Schengen. Comisia urma să funcționeze până la aderarea României la spațiul Schengen. La 

finalul fiecărei sesiuni parlamentare, Comisia trebuia să prezinte Parlamentului un raport 

asupra activității desfășurate. 

● 5 decembrie 2013 – Consiliul UE a reluat chestiunea aderării celor două state la spațiul 

Schengen, fiind amintit rezultatul reuniunii Consiliului European din decembrie 2012, precum 

și „toate concluziile relevante ale Consiliilor Europene anterioare și ale Consiliului JAI”. 

Consiliul a decis abordarea respectivei chestiuni „cât mai curând posibil, în vederea analizării 

căii de urmat pe baza unei abordări în două etape” (cf. comunicatul de presă al reuniunii). 

Cu acea ocazie, Bulgaria și România au prezentat o declarație comună, anexată procesului-

verbal al reuniunii, în care au arătat că luau act „cu cea mai mare dezamăgire” de faptul că 

decizia privind aderarea lor la Schengen nu a putut fi adoptată la acea reuniune, în pofida 

concluziilor repetate ale Consiliului European și ale Consiliului UE, a sprijinului considerabil 

în cadrul Consiliului UE și a sprijinului Parlamentului European și al Comisiei Europene, 

precum și a eforturilor intense în vederea respectivului obiectiv depuse de președinții succesive 

ale Consiliului UE; era reamintit nivelul lor complet de pregătire pentru aderarea la Schengen, 

bazat pe investiții considerabile din banii contribuabililor și pe eforturi masive ale respectivelor 

două administrații, ce fusese deja pe deplin examinat și evaluat pozitiv și recunoscut ca atare 

de către Consiliul UE și Parlamentul European încă din 2011; se arăta că nu exista niciun motiv, 

nici în dreptul UE, nici în situația din teren, pentru amânarea deciziei privind Schengen; era 

criticată abordarea „fără precedent” în două etape a aderării la Schengen; se menționa 

continuarea angajamentului celor două state în vederea aderării la spațiul Schengen și 

menținerea unei colaborări strânse cu statele membre; partenerii erau invitați să își reconsidere 

pozițiile care să aducă cât de curând posibil un răspuns pozitiv la așteptările lor legitime de a 

adera la Schengen în conformitate cu dispozițiile relevante ale tratatelor lor de aderare 

respective. 

● 2 aprilie 2014 – în Rezoluția referitoare la evaluarea intermediară a Programului de la 

Stockholm, Parlamentul European și-a reafirmat poziția favorabilă extinderii fără întârziere 

a spațiului Schengen pentru a include România și Bulgaria. 

● 26 mai 2014 – Comisia Europeană a prezentat al cincilea raport semestrial privind 

funcționarea spațiului Schengen pentru perioada între 1 noiembrie și 30 aprilie 2014, 

COM(2014)292, în care, într-o secțiune distinctă („Eliminarea controlului la frontierele interne 

cu Bulgaria și România”), s-a menționat imposibilitatea Consiliului UE de a lua o decizie cu 

privire la eliminarea controlului la frontierele interne cu cele două țări, dar și continuarea 

sprijinirii pe deplin, de Comisia Europeană, a aderării lor la spațiul Schengen. 

 
42 Publicată în M.Of. nr. 364 din 19 iunie 2013. 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133241.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/135901.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149070
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17342-2013-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17518-2013-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17518-2013-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52014IP0276
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2014/COM_2014_292_RO_ACTE_f.pdf
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●19 iunie 2014 – Conferința ministerială a Forumului Salzburg43, organizată la Modra 

(Slovacia), la invitația președinției slovace a respectivei structuri, a adoptat o declarație 

comună, în care, printre altele, miniștrii și-au reafirmat susținerea constantă pentru aderarea 

Bulgariei și României la spațiul Schengen; s-a solicitat o decizie a Consiliului privind data 

aplicării depline a acquis-ului Schengen de către cele două state, reamintindu-se îndeplinirea 

de mult timp a tuturor condițiilor juridice pentru adoptarea deciziei; s-a reamintit că aplicarea 

deplină a acquis-ului Schengen nu constituie doar un drept, ci și o obligație pentru cele două 

state, ce decurge din tratatele UE, iar prin imposibilitatea convenirii asupra unei date în acea 

privință, Consiliul le împiedica să își îndeplinească obligațiile ce decurgeau din statutul de 

membru al UE. 

● 13 septembrie 2017 – în discursul privind starea Uniunii, președintele Comisiei Europene, 

Jean Claude Juncker, a reafirmat sprijinul pentru aderarea (imediată a) României și Bulgariei 

la spațiul Schengen, ca element esențial pentru consolidarea protecției frontierelor externe ale 

UE. 

● 12 octombrie 2017 – Consiliul UE a adoptat Decizia (UE) 2017/1908 privind punerea în 

aplicare a anumitor dispoziții ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații 

privind vizele (VIS) în Republica Bulgaria și în România44; în temeiul ei, Bulgaria și România 

dobândeau dreptul de a consulta, într-un mod care permitea numai citirea, datele din Sistemul 

de informații privind vizele (VIS) fără drept de a introduce, modifica sau șterge date din VIS, 

acces menit să faciliteze procedura de solicitare a vizelor lor naționale în vederea prevenirii 

fraudei. Decizia urma a se aplica de la o dată care trebuia stabilită de Comisia Europeană, 

ulterior notificării de Bulgaria și România că testele cuprinzătoare se încheiaseră cu succes. (v. 

►25 iulie 2021, mai jos). 

● 25 iunie 2018 – Consiliul UE a adoptat Decizia (UE) 2018/934 privind punerea în aplicare 

a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen 

(SIS) în Republica Bulgaria și în România45, cu obiectivul eliminării restricțiilor rămase privind 

utilizarea SIS, care să contribuie la creșterea nivelului de securitate în spațiul Schengen și la 

eficientizarea luptei împotriva criminalității grave și a terorismului; Bulgaria și România urmau 

a fi obligate să refuze intrarea sau șederea pe teritoriul lor a resortisanților țărilor terțe pentru 

care fusese emisă o interdicție de intrare de către un alt stat membru, precum și obligația de a 

emite astfel de semnalări SIS. Decizia se aplica din 1 august 2018. 

● 11 decembrie 2018 – în Rezoluția referitoare la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-

ului Schengen în Bulgaria și în România: eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, 

maritime și aeriene (2018/2092(INI)), Parlamentul European a reamintit îndeplinirea, în 

2011, de cele două țări, a tuturor condițiilor necesare pentru aplicarea deplină a acelui acquis 

și a reafirmat apelul său adresat Consiliului UE de a adopta o decizie privind aplicarea integrală 

a acquis-ului Schengen în Bulgaria și România; se arăta că propunerea pentru divizarea 

eliminării controalelor la frontierele interne în două acte juridice, pentru a stabili calendare 

diferite în vederea eliminării controalelor la frontierele terestre, maritime și aeriene, constituia 

o îndepărtare semnificativă de la textul ►proiectului de decizie a Consiliului din 29 septembrie 

2010, ►aprobat de către Parlament (la 8 iunie 2011); imposibilitatea adoptării unei decizii în 

Consiliul UE scotea în evidență tratamentul inegal al statelor membre și al cetățenilor lor și 

 
43 Structură ce reunește Austria, Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Croația, România; între 1 

iulie și 31 decembrie 2013, România, prin Ministerul Afacerilor Interne, a asigurat președinția semestrială a 

Forumului.  

44 JO 2017, L 269, p. 39. 

45 JO 2018, L 165, p. 37. 

http://www.salzburgforum.org/files/Joint_Declaration_2014_06_19.pdf
http://www.salzburgforum.org/files/Joint_Declaration_2014_06_19.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/SPEECH_17_3165
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introducerea unor linii artificiale de divizare în cadrul Uniunii; se sublinia că funcționarea și 

extinderea spațiului Schengen nu ar fi trebuit afectată în mod negativ de deficiențele din alte 

politici ale UE, precum sistemul european comun de azil; a fost salutată adoptarea ►deciziei 

Consiliului din 12 octombrie 2017; era subliniat faptul că acquis-ul Schengen nu a fost 

conceput pentru a cuprinde state membre cu statute juridice diferite, iar în acel context a fost 

exprimată, printre altele, îngrijorarea posibilității de codificare, prin legislația UE, a unei 

existențe paralele de facto a unui spațiu Schengen cu liberă circulație și a unui spațiu Schengen 

fără liberă circulație, cu riscul apariției unor lacune în schimbul de informații, a unor deficiențe 

legislative și a unei lipse de conectivitate între sistemele de justiție și afaceri interne; 

Parlamentul s-a pronunțat împotriva condiționării aderării celor două state la spațiul Schengen 

de îndeplinirea obiectivelor precizate în mecanismul de cooperare și verificare („subliniază că, 

fără a aduce atingere Mecanismului de cooperare și verificare, în ceea ce privește aplicarea 

deplină a acquis-ului Schengen, nu ar trebui introduse criterii suplimentare sau legături cu alte 

mecanisme și politici ale Uniunii, altele decât condițiile prealabile specificate în Actul de 

aderare din 2005; invită statele membre să ia o decizie cu privire la extinderea spațiului 

Schengen doar pe baza îndeplinirii condițiilor pertinente pentru aplicarea acquis-ului Schengen 

în urma finalizării procesului de evaluare Schengen”). 

● 6-7 februarie 2019 – la reuniunea informală a Consiliului UE (JAI) de la București, unul 

dintre subiectele de pe ordinea de zi a secțiunii afaceri interne a fost spațiul Schengen („Să 

facem Schengen să funcționeze”), în legătură cu eliminarea controalelor la frontierele interne 

și impactul reintroducerii lor asupra libertății de circulație, alături de măsuri pe termen scurt și 

mediu necesare pentru restabilirea funcționării spațiului Schengen. Ministrul român afacerilor 

interne a subliniat importanța subiectului, atât la nivel european, cât și pentru România, din 

perspectiva faptului că participarea la un spațiu de liberă circulație funcțional reprezintă 

obiectivul pentru care au fost depuse eforturi și au fost făcute investiții considerabile. Cu acea 

ocazie, o parte a intervenienților (printre care comisarul european pentru migrație, afaceri 

interne și cetățenie, președintele Comisiei LIBE din Parlamentul European și reprezentanți ai 

unor state membre) au reafirmat sprijinul pentru aderarea României (și Bulgariei) la Schengen. 

(cf. comunicatul de presă al reuniunii). 

●19 iunie 2020 – în Rezoluția referitoare la situația din spațiul Schengen în urma epidemiei de 

COVID-19, Parlamentul European și-a reafirmat susținerea pentru aderarea Bulgariei, 

României și Croației la spațiul Schengen. 

● 2 iunie 2021 – în noua strategie privind spațiul Schengen (Strategia pentru realizarea unui 

spațiu Schengen pe deplin funcțional și rezilient, COM(2021)277), Comisia Europeană a 

susținut finalizarea spațiului menționat, prin aderarea Bulgariei, României și Croației, 

remarcând că respectivele statele membre în cauză puneau în aplicare în mod eficient cea mai 

mare parte a acquis-ului Schengen, fără însă a beneficia de toate avantajele care decurg din 

apartenența la spațiul menționat. 

● 8 iulie 2021 – Rezoluția referitoare la Raportul anual privind funcționarea spațiului 

Schengen, a reafirmat susținerea Parlamentului European pentru aderarea deplină a 

Bulgariei, României și Croației la acest spațiu. 

● 25 iulie 2021 – constituie data de la care se aplică ►Decizia (UE) 2017/1908, potrivit 

Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/995 a Comisiei din 18 iunie 2021 de stabilire a datei 

de la care începe să se aplice Decizia (UE) 2017/1908 a Consiliului privind punerea în aplicare 

https://www.romania2019.eu/2019/02/07/reuniunea-informala-a-consiliului-de-justitie-si-afaceri-interne-concluzii-dupa-sesiunea-afaceri-interne/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0175_RO.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_277_RO_ACT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0350_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0995
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a anumitor dispoziții ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind 

vizele în Republica Bulgaria și în România46. 

● 9 decembrie 2021 – Consiliul UE a adoptat Concluziile privind îndeplinirea condițiilor 

necesare pentru aplicarea integrală a acquis-ului Schengen în Croația. În concluzii s-a constatat 

îndeplinirea condițiilor prealabile încât Consiliul UE să fie în măsură să adopte decizia 

menționată la art. 4 alin. (2) din Actul de aderare a Croației, ce permite eliminarea controalelor 

la frontierele interne. În vederea aderării la spațiul Schengen, Croația era invitată să continue 

să lucreze în mod consecvent la punerea în aplicare a acquis-ului Schengen, precum și a 

angajamentelor legate de acest acquis. (Ulterior, la 29 iunie 2022, Consiliul UE a solicitat 

avizul Parlamentului European referitor la un proiect de decizie a celei dintâi instituții privind 

aplicarea integrală a acquis-ului Schengen în Croația. La 11 octombrie 2022 a fost prezentat 

proiectul de raport în cadrul comisiei LIBE și la 17 octombrie 2022 au fost depuse 

amendamente; 2022/0806(NLE)). 

● 2 martie 2022 – România și Bulgaria au prezentat o declarație comună, în pregătirea 

reuniunii Consiliului JAI din 3-4 martie 2022, care reafirma asumarea angajamentului lor față 

de spațiul Schengen încă de la aderarea la UE, precum și voința lor de a se supune voluntar 

unui exercițiu de evaluare a aplicării evoluțiilor acquis-ului Schengen ulterior anului, cu accent 

asupra gestionării frontierelor externe și cooperării polițienești. 

● 24 mai 2022 – în Raportul privind starea spațiului Schengen pentru 2022, COM(2022)301, 

cel dintâi document de acest tip, Comisia Europeană a solicitat încă o dată Consiliului UE „să 

ia măsurile necesare pentru consolidarea spațiului Schengen prin adoptarea deciziei care să 

permită Bulgariei, Croației și României să facă parte în mod oficial din acesta”. 

● 9 iunie 2022 – Consiliul UE a adoptat Regulamentul (UE) 2022/922 privind instituirea și 

funcționarea unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-

ului Schengen și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1053/201347; actul în cauză (în 

considerentul (43) din preambul și art. 1 alin. (2) lit. (b)) arată că, întrucât verificarea 

îndeplinirii condițiilor necesare pentru aplicarea întregului acquis Schengen în ceea ce privește 

Bulgaria, România și Croația fusese deja încheiată în temeiul actelor de aderare la UE, ea nu 

mai trebuia relansată. 

● 14 septembrie 2022 – a fost pusă în dezbatere publică Strategia națională pentru 

managementul integrat al frontierei de stat a României 2022-2027; ea ar urma să succeadă 

documentului similar pentru perioada 2018-2020. Unul dintre obiectivele sale specifice vizează 

măsuri după aderarea României la spațiul Schengen (în cadrul unui obiectiv strategic referitor 

la consolidarea frontierei de stat/frontierelor externe ale UE). Cele două direcții de acțiune ale 

acelui obiectiv specific sunt: intensificarea controalelor polițienești, pe întreg teritoriul 

național, în contextul eliminării controalelor la frontiera internă și pentru 

prevenirea/combaterea migrației ilegale; respectiv recalibrarea, din punct de vedere 

organizatoric și operațional, a activității specifice la frontierele interne, după aderare. 

● 18 octombrie 2022 – o rezoluție a Parlamentului European reafirma apelul adresat 

Consiliului UE de a adopta o decizie privind aplicarea integrală a acquis-ului Schengen în 

Bulgaria și România. 

 
46 JO 2021, L 219, p. 37. 

47 JO 2022, L 160, p. 1. 
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https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/06/29/espace-schengen-le-conseil-demande-l-avis-du-parlement-europeen-sur-un-projet-de-decision-relative-a-la-pleine-application-de-l-acquis-de-schengen-en-croatie/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0806(NLE)&l=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7304-2022-INIT/en/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_301_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0922
https://webapp.mai.gov.ro/frontend/documente_transparenta/492_1663146750_Strategia.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0364_RO.html
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● 26 octombrie 2022 – Grupul de lucru pentru chestiuni Schengen a luat în discuție rezultatele 

misiunii voluntare desfășurate în Bulgaria și România de experți ai statelor membre sub 

coordonarea Comisiei Europene (v. ordinea de zi a reunii). 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/working-party-schengen-matters/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-5011-2022-REV-1/en/pdf
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Anexa II – Alte resurse relevante 

 

- Schengen Romania – site al MAI (și versiunea în limba engleză)  

- Schengen evaluation of ROMANIA – Answers to the questionnaire with a view to the 

evaluation of Romania's preparations for the application of the Schengen Acquis, 21 noiembrie 

2008, doc. 15533/08 

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui 

mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen (documentul 

16664/10) Temei juridic - Procedura comitetelor, 13 mai 2011, doc. nr. 10148/11 

- document de lucru al serviciilor Comisiei Europene, evaluarea impactului referitoare la 

propunerea de regulament privind instituirea și funcționarea unui mecanism de evaluare și 

monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 1053/2013, SWD(2021)119, 2 iunie 2021 

- Udo Bux, Safeguarding the Schengen acquis Achievements during the legislative term 2014-

2019: the role of the European Parliament, notă pentru Parlamentul European 

- Laura B. Muns și Lisanne de Blok, The Politics of Differentiated Integration: What do 

Governments Want? Country Report - The Netherlands, Institutul Universitar European, 

articol, 2021 

- Schengen Visa - Comprehensive information about EU Visa 

 

http://www.schengen.mai.gov.ro/index.htm
http://www.schengen.mai.gov.ro/English/index.htm
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15533-2008-EXT-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10148-2011-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/1_EN_impact_assessment_part1_v5.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/608875/IPOL_BRI(2019)608875_EN.pdf
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/70355/RSC%202021_29.pdf
https://www.schengenvisainfo.com/

