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AVIZ
referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.129/2021, privind implementarea 
formularului digital de intrarein România, cu modificările 

şi completările ulterioare

Analizând proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.129/2021, privind 
implementarea formularului digital de intrare în România, cu 
modificările şi completările ulterioare, transmis de Secretariatul 
General al Guvernului cu adresa nr.l 13 din 10.03.2022 şi înregistrat la 
Consiliul Legislativ cu nr.D262/l 0.03.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

în temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată, şi 
al art.46 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu 
următoarele observaţii şi propuneri:

1. Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului digital de intrare în România, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Potrivit preambulului, abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021, cu modificările şi completările ulterioare, are 
în vedere încetarea stării de alertă instituită pe teritoriul României, şi 
respectiv încetarea aplicabilităţii măsurilor adoptate pentru prevenirea 
şi combaterea pandemiei de COVID-19, aplicabile persoanelor care 
intră pe teritoriul României, referitoare la identificarea contacţilor unei



persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, precum şi măsurile 
referitoare Ia carantinarea persoanelor.

2, Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor Iegislativ^prec5ni^te7

3. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, titlul trebuie 
reformulat, astfel:

„Ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului 
digital de intrare în România”.

4. La preambul, pentru un spor de rigoare în prezentarea 
motivelor recurgerii la reglementarea prin ordonanţă de urgenţă, 
sugerăm ca paragraful al doilea să devină primul paragraf.

In ceea ce priveşte actualul prim paragraf, se impune reformularea 
acestuia, întrucât faptul că nerespectarea obligaţiei de a completa 
Formularul digital de intrare în România constituie contravenţie nu 
poate constitui un element al situaţiei extraordinare ce impune 
recurgerea la această cale de reglementare, aşa cum rezultă din 
formularea propusă.

5. Având în vedere exigenţele de tehnică legislativă, precum şi 
faptul că prin proiect nu se stabileşte abrogarea actului normativ de bază 
la o dată diferită de data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, 
articolul unic trebuie reformulat, astfel:

„Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 
România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.l 190 
din 15 decembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se 
abrogă,”.

6. Semnalăm că, potrivit prevederilor art.3 alin.(5) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021, în sistemul informatic instituit 
prin dispoziţiile art.i din acelaşi act normativ sunt prelucrate date cu 
caracter personal care sunt stocate pe o perioadă de 6 luni de la data 
completării formularului.

Având în vedere intenţia de abrogare a actului normativ de bază, 
se impune ca prin proiect să se prevadă norme tranzitorii referitoare 
la sistemul informatic instituit, precum şi la datele cu caracter 
personal stocate în prezent în respectivul sistem informatic, astfel încât 
să fie respectate şi dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
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caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare 
a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere 
în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 

^i ăl Consiliului din 27 aprilie 2016^1 vind’potecţiîTpersoahelorfm^ 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/,CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor).

în ceea ce priveşte necesitatea reglementării situaţiilor tranzitorii, 
precizăm şi faptul că, în Decizia nr.846/2020, ale cărei considerente 
sunt aplicabile mutatis mutandiSy Curtea Constituţională a reţinut că 
^^Omisiunea de a reglementa norme tranzitorii menite sâ asigure 
coerenţa cadrului normativ aplicabil în domeniu reprezintă, astfel, o 
încălcare a exigenţelor constituţionale care consacră principiul 
securităţii juridice şi a principiului încrederii legitime, principii care 
impun legiuitorului limite în activitatea de modificare a normelor 
juridice, limite care să asigure stabilitatea regulilor instituite*'.

Se impune, de aceea, completarea corespunzătoare a proiectului 
cu dispoziţiile necesare, cuprinse într-unul sau mai multe articole, 
marcate cu cifre romane. Pe cale de consecinţă, actualul articol unic va 
deveni art.I.

Bucureşti
Nr.234/11.03.2022
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