NOTĂ DE FUNDAMENTARE

1. Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006
2. Motivul emiterii actului normativ
2.1.
Descrierea
situaŃiei
actuale

În Planul strategic în materie de azil1, Comisia Europeană a propus realizarea celei dea doua faze a sistemului european comun de azil (SECA), prin îmbunătăŃirea standardelor de
protecŃie şi asigurarea aplicării lor coerente în ansamblul Uniunii Europene. Pactul european
privind imigraŃia şi azilul, adoptat la 16 octombrie 2008, a impulsionat acest obiectiv prin
formularea invitaŃiei de a se lua iniŃiative pentru finalizarea instituirii SECA, în vederea
oferirii unui nivel de protecŃie mai ridicat în materie de azil şi migraŃie.
În ultimii ani s-au realizat progrese considerabile în ceea ce priveşte dezvoltarea SECA,
fiind elaborate instrumente de politică şi de sprijin juridic şi financiar în domeniul azilului.
În acelaşi registru se înscrie şi efortul de îmbunătăŃire a instrumentelor juridice deja
existente la nivelul Uniunii Europene care tratează aspectele legate de acordarea şi
retragerea protecŃiei internaŃionale, respectiv, în ceea ce priveşte standardele de primire a
solicitanŃilor de protecŃie internaŃională.
Astfel, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr.180 au fost publicate la data de 29
iunie 2013, Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie
2013 privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecŃiei internaŃionale
(reformare), precum şi Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din
26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanŃilor de protecŃie
internaŃională (reformare).
Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului înlocuieşte Directiva
2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la
procedurile din statele membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.326 din 13 decembrie 2005, iar Directiva
2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului înlocuieşte Directiva 2003/9/CE a
Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea
solicitanŃilor de azil în statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
seria L nr.31 din 6 februarie 2003.
În contextul în care deplasările secundare ale solicitanŃilor de protecŃie internaŃională
între statele membre sunt cauzate, în mare măsură, de diferenŃele existente între normele
juridice aplicabile şi standardele de recepŃie diferite la nivelul statelor membre, apare
justificată necesitatea armonizării regulilor pentru recunoaşterea statutului de refugiat sau
pentru acordarea protecŃiei subsidiare şi garantarea unui nivel de trai şi condiŃii de viaŃă
comparabile în toate statele membre.
Directiva 2013/32/UE (denumită în continuare „Directiva proceduri de azil”) are ca
obiectiv principal eliminarea diferenŃelor de tratament în ceea ce priveşte analiza şi
soluŃionarea cererilor de protecŃie internaŃională, astfel încât să se asigure o procedură de
azil unitară la nivelul Uniunii Europene, iar străinii în nevoie de protecŃie internaŃională să
poată beneficia de aceleaşi drepturi şi garanŃii, indiferent de statul membru în care depun
cererea.
Directiva proceduri de azil instituie reguli comune pentru statele membre în ceea ce
priveşte modul de desfăşurare a procedurii de determinare a unei forme de protecŃie, atât în
faza administrativă, cât şi în cea judiciară.
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Potrivit directivei, statele membre pot opta pentru standarde mai favorabile pentru
solicitanŃii de protecŃie internaŃională, decât cele reglementate în cuprinsul acesteia.
Aspectele de noutate aduse de Directiva proceduri de azil vizează, în principal,
următoarele:
- instituirea obligaŃiei formării şi pregătirii profesionale corespunzătoare a
personalului autorităŃilor responsabile de examinarea cererii de protecŃie
internaŃională, şi al celor competente să primească astfel de cereri;
- îmbunătăŃirea condiŃiilor de acordare a accesului la procedura de azil prin
stabilirea de termene clare pentru înregistrarea cererilor de azil;
- termene clare pentru finalizarea procedurii în faza administrativă, care nu
depăşesc 6 luni de la data depunerii cererii, în cazuri normale şi 9 luni în cazuri
excepŃionale;
- reducerea numărului de situaŃii care pot sta la baza procesării unei cereri de azil în
procedură accelerată sau la frontieră;
- instituirea obligaŃiei pentru statele membre de a constitui un mecanism de evaluare
a nevoilor procedurale speciale ale solicitanŃilor de azil vulnerabili;
- instituirea obligaŃiei examinării medicale privind semnele care pot fi rezultatul
unor acte de persecuŃie sau risc serios, astfel încât să poată fi incluse în evaluarea
nevoii de protecŃie internaŃională;
- furnizarea de informaŃii procedurale, la cerere şi în anumite condiŃii, în mod
gratuit, pentru solicitanŃii de azil în faza administrativă, precum şi asistenŃă
juridică gratuită, la cerere şi în anumite condiŃii în faza judiciară a procedurii de
azil;
- garanŃii speciale pentru minorii neînsoŃiŃi şi victime ale torturii, violului şi altor
forme grave de violenŃă psihologică, fizică sau sexuală;
- mai multe posibilităŃi pentru statele membre de a combate abuzul la sistemul de
azil, prin diferenŃierea între cazurile în care nevoile de protecŃie intervin sur place
şi cele în care solicitanŃii care nu sunt în nevoie reală de protecŃie şi încearcă să
amâne îndepărtarea lor de pe teritoriu (în cazul cererilor ulterioare);
- mai multe posibilităŃi pentru statele membre de a îndepărta de pe teritoriul lor
solicitanŃii de azil care se sustrag şi evită contactul cu autorităŃile pe o perioadă
mai mare de 9 luni.
Directiva 2013/33/UE (denumită în continuare „Directiva condiŃii de primire”) are ca
obiectiv principal asigurarea unei asistenŃe solicitanŃilor de azil, care să garanteze un nivel
de trai şi condiŃii de viaŃă comparabile în toate statele membre. În acest sens, directiva
stabileşte că solicitanŃii de azil au dreptul se beneficieze de asistenŃă pentru cazare, hrană,
îmbrăcăminte, asistenŃă medicală şi psihologică.
Directiva condiŃii de primire este un document de reformă care a înlocuit Directiva
2003/9/CE a Consiliului, în scopul evitării unor situaŃii în care, prin practica neunitară la
nivelul statelor membre, unii solicitanŃi de azil nu au beneficiat de condiŃii de viaŃă
adecvate.
Potrivit directivei, statele membre pot opta pentru standarde mai favorabile pentru
solicitanŃii de protecŃie internaŃională, decât cele reglementate în cuprinsul acesteia.
Principalele elemente de noutate introduse de Directiva condiŃii de primire privesc
următoarele elemente:
- instituirea unor reguli comune, detaliate, privind libertatea de mişcare şi detenŃia
solicitanŃilor de azil, cu respectarea drepturilor fundamentale ale acestora;
- instituirea unor reguli comune de bază referitoare la eliberarea de documente de
identitate pentru solicitanŃii de azil;
- stabilirea unor modalităŃi concrete de asigurare a condiŃiilor materiale de primire,
incluzând cazarea, hrana şi îmbrăcămintea;
- pentru a respecta principiile prevăzute de directivă în ceea ce priveşte sprijinul
material acordat solicitanŃilor, statele membre trebuie să stabilească nivelul unui
astfel de sprijin pe baza unor referinŃe relevante;
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-

-

o atenŃie deosebită este acordată categoriilor vulnerabile de solicitanŃi de protecŃie
internaŃională, sens în care se introduce obligaŃia identificării şi evaluării
individuale a cazurilor vulnerabile de solicitanŃi de azil în scopul de a stabilii şi
asigura condiŃiile speciale de asistenŃă ale acestor categorii de persoane;
stabileşte condiŃiile în care solicitanŃii de azil au acces pe piaŃa forŃei de muncă;
prevede modalităŃi concrete de limitare a abuzului la sistemul de primire, stabilind
modalităŃile în care asistenŃa materială poate fi diminuată sau retrasă, garantând în
acelaşi timp un nivel de trai demn pentru toŃi solicitanŃii.

În plan intern, prevederile Directivei 2003/9/CE au fost transpuse prin Legea nr.
122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate
prin HG nr.1251/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Rezultă, astfel că
majoritatea elementelor de substanŃă păstrate de directivele reformatoare (Directiva
2013/32/UE şi Directiva 2013/33/UE) se regăsesc deja implementate în legislaŃia naŃională
precitată.
Prin proiectul de act normativ se are în vedere atât asigurarea transpunerii totale a
Directivei 2013/32/UE şi a Directivei 2013/33/UE (transpunerea parŃială fiind realizată prin
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
străinilor), cât şi asigurarea aplicării directe a unor regulamente caracterizate cu element de
noutate în procedura de determinare a statului membru responsabil de soluŃionarea cereri de
azil (prevăzute în SecŃiunea 2.11. a prezentului instrument de prezentare şi motivare).
2.2.
Schimbări
preconizate

Modificările şi completările propuse prin prezentul proiect vizează în principal, următoarele
elemente:
 reglementarea posibilităŃii de informare a solicitanŃilor de protecŃie internaŃională, în
anumite situaŃii, cu privire la aspectele relevante situaŃiei lor, inclusiv pe cale orală,
cu ocazia interviului preliminar;
 prevederea expresă a faptului că solicitantul are dreptul de a propune probe pe
cheltuiala proprie, corelativ cu obligaŃia funcŃionarului responsabil de caz de a se
pronunŃa asupra relevanŃei acestora;
 sunt stabilite condiŃiile în care solicitanŃii de azil cu nevoi speciale sau vulnerabili îşi
pot exercita dreptul la beneficiile sociale prevăzute de Legea nr. 292/2011 a
asistenŃei sociale;
 sunt reglementate aspecte legate de dreptul solicitanŃilor de azil de acces la serviciile
de mediere şi serviciile de informare şi consiliere profesională acordate, de agenŃiile
pentru ocuparea forŃei de muncă;
 sunt stabilite condiŃiile materiale de primire şi sumele acordate solicitanŃilor de azil
care nu beneficiază de mijloace materiale proprii de întreŃinere;
 stabileşte plafonul caloric (norma de hrană) care se acordă solicitanŃilor de azil aflaŃi
în spaŃiile închise special amenajate sau în centre speciale de primire şi cazare aflate
în apropierea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat; în egală măsură
sunt actualizate plafoanele calorice acordate solicitanŃilor de azil, la stabilirea
cuantumului sumelor aferente fiind avute în vedere datele comunicate de către
Institutul de Cercetare a CalităŃii VieŃii;
 instituie măsuri care se aplică în cazul refuzului solicitantului de a se supune
fotografierii şi amprentării; astfel, completarea prevederilor art. 18 din norme este
necesară pentru implementarea dispoziŃiilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul
Eurodac. În plus faŃă de preluarea amprentelor digitale, necesitatea preluării
fotografiei este determinată de obligaŃia autorităŃii de a elibera documentul temporar
de identitate, ceea ce reprezintă un drept al solicitantului. La elaborarea propunerii
de text a fost avut în vedere şi Documentul de lucru al Comisiei Europene
SWD(2015) 150 referitor la implementarea Regulamentului Eurodac cu privire la
obligaŃia prelevării amprentelor digitale; documentul conŃine un set de bune practici
pentru ca statele membre să adopte măsuri unitare în ceea ce priveşte prelevarea
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amprentelor (astfel cum rezultă din documentul Comisiei Europene, în practică,
unele state membre s-au confruntat cu situaŃii de refuz ale solicitanŃilor provenind
din zone precum Eritreea sau Siria, de a se supune amprentării, astfel încât să poată
exista o evidenŃă clară a cererilor de azil depuse, astfel că au utilizat măsuri de
coerciŃie pentru obŃinerea amprentelor). Prelevarea amprentelor tuturor solicitanŃilor
este necesară în scopul limitării mişcărilor secundare ale acestora, fenomen care
afectează însăşi implementarea cu succes a SECA, aspect subliniat şi în documentul
Comisiei, precitat. În acest context, se sugerează, ca posibile metode de abordare,
inclusiv utilizarea graduală şi proporŃională a unor măsuri coercitive. Potrivit
proiectului, cu privire la aplicarea măsurii se va face menŃiuni într-un proces verbal,
pentru a fi opozabilă ulterior, iar măsurile se vor aplica, obligatoriu, în prezenŃa unui
martor-asistent (inclusiv documentul Comisiei sugerează ca în eventualitatea în care
se apelează la astfel de metode, să existe o evidenŃă a procedurii aplicate);
 reglementează aspecte referitoare la modul de desfăşurare a procedurii primei Ńări de
azil, a Ńării terŃe sigure şi a Ńării terŃe europene sigure;
 instituie aspecte legate de sumele care pot fi acordate solicitanŃilor de azil în scopul
închirierii unei locuinŃe şi pentru acoperirea cheltuielilor de întreŃinere în situaŃia în
care capacitatea de cazare în centrele de azil din subordinea Inspectoratului General
pentru Imigrări (IGI) este depăşită şi condiŃiile care trebuie îndeplinite de solicitanŃi
în acest sens;
 sunt stabilite condiŃiile în care IGI poate implica solicitanŃii de azil în desfăşurarea
unor activităŃi în folosul comunităŃii centrului de cazare, precum şi norma de hrană
acordată acestora suplimentar;
 sunt detaliate situaŃiile în care IGI poate limita sau retrage condiŃiile materiale de
primire, în aplicarea corespunzătoare a dispoziŃiilor reglementate prin proiectul de
lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor;
 sunt prevăzute aspecte legate de modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport
pentru solicitanŃii de azil care se deplasează la instanŃele de judecată aflate în altă
localitate decât cea în care se află centrul de primire şi cazare, în aplicarea dreptului
instituit la nivel de lege;
 sunt reglementate elemente privitoare la acordarea cazării şi/sau asistenŃei adecvate
solicitanŃilor de protecŃie internaŃională cu nevoi speciale de către autorităŃile
competente, cu atribuŃii pe această linie şi în colaborare cu IGI;
 au fost abrogate o serie de dispoziŃii ca urmare a transpunerii prin lege a prevederilor
directivelor şi creării cadrului necesar de aplicare a Regulamentului Dublin şi a
Regulamentului Eurodac; de asemenea, se propune abrogarea unora dintre
reglementările conŃinute în prezent de norme care nu mai corespund realităŃii, fiind
căzute în desuetudine sau care nu se mai justifică, în contextul preluării dispoziŃiilor
în corpul legii (prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul străinilor).
Nu este cazul.

2.3. Alte
informaŃii
3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
3.1. Impactul
macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3.11 Impactul
asupra mediului
concurenŃial şi
domeniului
ajutoarelor de
stat
3.2. Impactul
asupra mediului
de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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3.3. Impactul
social

Consolidarea juridică a drepturilor solicitanŃilor de protecŃie internaŃională
conduce la creşterea gradului de integrare a acestora în societatea românească şi, pe
cale de consecinŃă, la creşterea aportului pe care aceste persoane îl aduc în viaŃa socială,
economică sau culturală a României.

3.4. Impactul
asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3.5. Alte
informaŃii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent,
cât şi pe termen lung (5 ani)
Mii lei
Indicatori
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Media
curent
2016
2017
2018
2019
pe 5 ani
2015
1
2
3
4
5
6
7
4.1. Modificări ale
veniturilor
bugetare,
plus/minus, din
care:
a) buget de stat,
din acesta:
(i) impozit pe
profit
(ii) contribuŃie
pensie
b) bugete locale:
(i) impozit pe
profit
c) bugetul
asigurărilor sociale
de stat:
(i) contribuŃii de
asigurări
d) bugetul
asigurărilor sociale
de sănătate
(i) contribuŃii de
asigurări
e) fonduri externe
nerambursabile
4.2. Modificări ale
792
7005
7159
7317
7478
5950
cheltuielilor
bugetare,
plus/minus, din
care:
a) buget de stat,
din acesta:
792
7005
7159
7317
7478
5950
(i) cheltuieli de
personal
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(ii) bunuri şi
servicii
(iii) asistenŃă
socială
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi
servicii
c) bugetul
asigurărilor sociale
de stat:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi
servicii
4.3. Impact
financiar,
plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
c) bugetul
asigurărilor sociale
de sănătate
4.4. Propuneri
pentru acoperirea
creşterii
cheltuielilor
bugetare
4.5. Propuneri
pentru a compensa
reducerea
veniturilor
bugetare
4.6. Calcule
detaliate privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau
cheltuielilor
bugetare

0

806

824

824

861

666

792

6199

6335

6475

6617

5884

792

7005

7159

7317

7478

5950

792

7005

7159

7317

7478

5950

I. Costuri generate de alinierea la standardele europene pe linia condiŃiilor materiale
de primire pentru solicitanŃii unei forme de protecŃie aflaŃi în centrele de cazare şi
proceduri din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări:
Notă: Valorile materiale maxime ale asistenŃei de care poate beneficia un solicitant
de azil iau în calcul durata medie a procedurii de azil estimată la 10 luni, după cum
urmează:
1. Costuri pe solicitant de azil
a) Costuri privind asigurarea hranei şi a necesarului de îmbrăcăminte:
hrană: 10 lei/zi x 30 zile x 10 luni = 3.000 lei
îmbrăcăminte de vară (perioada aprilie - septembrie) = 67 lei
îmbrăcăminte de iarnă (perioada octombrie - martie) = 100 lei
servicii: 6 lei/zi x 30 zile x 10 luni = 1.800 lei
Total = 4.967 lei/solicitant de azil, pentru o perioadă de 10 luni
b) Costuri privind suplimentarea alocaŃiei de hrană în situaŃia prestării de
activităŃi în folosul comunităŃii centrului:
Suplimentare alocaŃie hrană: 5lei/zi x 30 zile x 10 luni = 1.500 lei
6

c) Costuri privind cazarea, în situaŃia în care capacitatea de cazare IGI este
depăşită:
chirie: 450 lei/lună X 10 luni = 4.500 lei
întreŃinere vară: 120 lei/lună X 5 luni = 600 lei
întreŃinere iarnă: 155 lei/lună X 5 luni = 775 lei
Total = 5.875 lei/solicitant de azil, pentru o perioadă de 10 luni
2. Costuri totale anuale*
Pentru anul 2015:
- 4.967 lei x 400 solicitanŃi de azil = 1.986.800 lei (hrana şi îmbrăcăminte)
- 1500 lei x 100 solicitanŃi de azil = 150.000 lei (alocaŃie suplimentare hrană)
- 0 lei pentru solicitanŃi de azil cazaŃi în afara centrelor IGI (cazare)
Total = 2.136. 800 lei
- cheltuieli materiale – 167x400 = 66.800
- asistenŃă socială - (3000+1800) x400 = 1.920.000
- asistenŃă socială - 1500 x 100=150.000
Necesar estimat de asistenŃă socială pentru anul 2015 = 2.070.000x6/10 = 1245.000
buget anul 2015 - 907.000/2 = 453.500
Necesar suplimentare buget pentru anul 2015 = 1.245.000-453500 =791.500 lei
Necesar cheltuieli materiale cu încadrare în buget.
Total influenŃă bugetară pentru anul 2015 – 792,00 mii lei - asistenŃă socială
TOTAL BUGET DE STAT - 792,00 MII LEI
Pentru anul 2016:
- 4.967 lei x 1200 solicitanŃi de azil = 5.960.400 lei (hrană şi îmbrăcăminte)
- 1500 lei x 200 solicitanŃi de azil = 300.000 lei (alocaŃie suplimentare hrană)
- 5875 lei x 100 solicitanŃi de azil = 587.500 lei (cazare)
Total = 6.847.900 lei (6.847.900 x 1,023 = 7.005.402 lei)
-

cheltuieli materiale – 587.500+ 197 X1200 = 787.900 X 1.023=806.022
asistenŃă socială - (3000+1800) x1200 = 5.760.000
asistenŃă socială - 1500 x 200= 300.000
total asistenŃă materială =6.060.000 x 1,023= 6.199.380.994

Total influenŃe bugetare pentru anul 2016 - 806,00 mii lei - cheltuieli materiale
Total influenŃe bugetare pentru anul 2016 – 6.199,00 mii lei - asistenŃă socială
TOTAL BUGET DE STAT- 7.005,00 MII LEI
Pentru anul 2017:
- 4.967 lei x 1200 solicitanŃi de azil = 5.960.400 lei (hrană şi îmbrăcăminte)
- 1500 lei x 200 solicitanŃi de azil = 300.000 lei (alocaŃie suplimentare hrană)
- 5.875 lei x 100 solicitanŃi de azil = 587.500 lei (cazare)
Total = 6.847.900 lei (7.005.402 x 1,022 = 7.159.521 lei)
Total influenŃe bugetare pentru anul 2017 - 806,00 x1,022 = 824,00 mii leicheltuieli materiale
Total influenŃe bugetare pentru anul 2017 - 6.199,00 x1,022 = 6.335,00 mii lei
asistenŃă socială
TOTAL BUGET DE STAT- 7.159,00 MII LEI
Pentru anul 2018:
- 4.967 lei x 1200 solicitanŃi de azil = 5.960.400 lei (hrană şi îmbrăcăminte)
- 1.500 lei x 200 solicitanŃi de azil = 300.000 lei (alocaŃie suplimentare hrană)
- 5.875 lei x 100 solicitanŃi de azil = 587.500 lei (cazare)
Total = 6.847.900 lei (7.159.521 x 1,022 = 7.317.030 lei)
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Total influenŃe bugetare pentru anul 2018 - 824,00 x1,022 = 842,00 mii leicheltuieli materiale
Total influenŃe bugetare pentru anul 2018 – 6.335,00 x1,022 = 6.475,00 mii lei
asistenŃă socială
TOTAL BUGET DE STAT- 7.317,00 MII LEI
Pentru anul 2019:
- 4.967 lei x 1200 solicitanŃi de azil = 5.960.400 lei (hrană şi îmbrăcăminte)
- 1500 lei x 200 solicitanŃi de azil = 300.000 lei (alocaŃie suplimentare hrană)
- 5875 lei x 100 solicitanŃi de azil = 587.500 lei (cazare)
Total = 6.847.800 lei (7.317.030 x 1,022 = 7.478.005 lei)
Total influenŃe bugetare pentru anul 2018 - 842,00 x1,022 = 861,00 mii lei cheltuieli materiale
Total influenŃe bugetare pentru anul 2018 – 6.475,00 x1,022 = 6.617,00 mii lei
asistenŃă socială
TOTAL BUGET DE STAT- 7.478,00 MII LEI
*Notă:
- Estimarea bugetului a fost realizată pornind de la numărul de 400 de solicitanŃi de
azil în a doua jumătate a 2015 şi 1200 solicitanŃi de azil, anual în perioada 20162019.
- Anual aproximativ 80% din solicitanŃii de azil solicită asistenŃă constând în hrană şi
îmbrăcăminte.
- Datele estimate pot fi influenŃate de situaŃiile din Ńările de origine şi conflictele ce
pot apărea ca urmare a unei instabilităŃi geopolitice. Astfel, numărul solicitanŃilor de
azil poate varia faŃă de valorile de referinŃă luate în calcul mai sus.
4.7. Alte informaŃii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaŃiei în vigoare
5.1. Măsuri
normative necesare
pentru aplicarea
prevederilor
proiectului de act
normativ:
a) acte normative în
vigoare ce vor fi
modificate sau
abrogate, ca urmare
a intrării în vigoare a
proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce
urmează a fi
elaborate în vederea
implementării noilor
dispoziŃii.
5.11 Compatibilitatea
proiectului de act
normativ cu
legislaŃia în domeniul

a) Ordin al viceprim-ministrului pentru securitate naŃională, ministrul afacerilor

interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi
reformei administrative nr.269/2007 privind asigurarea asistenŃei materiale pentru
persoanele cazate în centrele din subordinea Inspectoratului General pentru
Imigrări

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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achiziŃiilor publice
5.2. Conformitatea
proiectului de act
normativ cu
legislaŃia
comunitară în cazul
proiectelor ce
transpun prevederi
comunitare
a) tipul, titlul,
numărul şi data
actului comunitar ale
cărui cerinŃe sunt
transpuse de
proiectul de act
normativ;

b) obiectivele actului
comunitar;

Proiectul de act normativ este conform cu legislaŃia Uniunii Europene relevante.

a): - Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie
2013 privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecŃiei
internaŃionale (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria
L nr.180 din data de 29 iunie 2013;
- Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie
2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanŃilor de protecŃie
internaŃională (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria
L nr.180 din data de 29 iunie 2013.
b): - Directiva 2013/32/UE are ca obiectiv principal eliminarea diferenŃelor de
tratament în ceea ce priveşte analiza şi soluŃionarea cererilor de protecŃie
internaŃională, astfel încât să se asigure o procedură de azil unitară la nivelul
Uniunii Europene, iar străinii în nevoie de protecŃie internaŃională să poată
beneficia de aceleaşi drepturi şi garanŃii, indiferent de statul membru în care
depun cererea.
- Directiva 2013/33/UE are ca obiectiv principal asigurarea unei asistenŃe a
solicitanŃilor de azil care să garanteze un nivel de trai şi condiŃii de viaŃă
comparabile în toate statele membre.

c): Directiva 2013/32/UE: transpunere totală
c) tipul de
Directiva 2013/33/UE: transpunere totală
transpunere a
prevederilor
comunitare în cauză,
precizându-se dacă
transpunerea este
totală sau parŃială;
în situaŃia
transpunerii parŃiale,
se vor preciza
termenul şi
modalitatea de
transpunere totală;
d) termenele-limită
pentru transpunerea
actelor comunitare
vizate - termenullimită pentru
adoptarea
proiectului de act
normativ şi
justificarea acestui
termen.
5.3. Măsuri
normative necesare

d) Directiva 2013/32/UE: 20 iulie 2015, potrivit art.51 alin.(1) din directivă
Directiva 2013/33/UE: 20 iulie 2015, potrivit art.51 alin.(1) din directivă

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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aplicării directe a
actelor
normative
comunitare
5.4. Hotărâri ale
CurŃii de JustiŃie a
Uniunii Europene
5.5. Alte acte
normative şi/sau
documente
internaŃionale din
care decurg
angajamente
5.6. Alte informaŃii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Nu este cazul.

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1. InformaŃii privind procesul
de consultare cu organizaŃii
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate
6.2. Fundamentarea alegerii
organizaŃiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a
modului în care activitatea
acestor organizaŃii este legată
de obiectul proiectului de act
normativ
6.3. Consultările organizate cu
autorităŃile administraŃiei
publice locale, în situaŃia în
care proiectul de act normativ
are ca obiect activităŃi ale
acestor autorităŃi, in condiŃiile
Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor
asociative ale autorităŃilor
administraŃiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte
normative
6.4. Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale
permanente
6.5. InformaŃii privind avizarea
de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de

Cu privire la proiectul de act normativ se consultă Înaltul Comisariat al
NaŃiunilor Unite pentru RefugiaŃi (UNHCR).

Conform statutului său, UNHCR îşi desfăşoară activitatea în legătură
cu persoanele în nevoie de protecŃie internaŃională, iar prin prezentul
proiect de act normativ este avută în vedere reglementarea unor aspecte
ce privesc situaŃia acestor persoane.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Este necesar avizul:
a) Consiliului Legislativ.
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Apărare a łării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul ConcurenŃei
e) Curtea de Conturi
6.6. Alte informaŃii

Nu este cazul.

7.ActivităŃi de informare publica privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice, în temeiul Legii nr.52/2003
7.1. Informarea
privind
transparenŃa decizională în administraŃia publică, fiind postat pe site-ul
societăŃii civile cu
Ministerului Afacerilor Interne la data de __________.
privire la
necesitatea
elaborării
proiectului de act
normativ
7.2. Informarea
societăŃii civile cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
privire la
eventualul impact
asupra mediului
în urma
implementării
proiectului de act
normativ, precum
şi efectele asupra
sănătăŃii şi
securităŃii
cetăŃenilor sau
diversităŃii
biologice
Nu este cazul.
7.3. Alte
informaŃii
8.Măsuri de implementare
8.1. Măsurile de
punere in aplicare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
a proiectului de
act normativ de
către autorităŃile
administraŃiei
publice centrale
şi/sau locale înfiinŃarea unor
noi organisme sau
extinderea
competentelor
instituŃiilor
existente
Nu este cazul.
8.2. Alte
informaŃii
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În forma prezentată, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin HG nr.
1251/2006, a fost însuşit de toate instituŃiile interesate.
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