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AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea  

Ordonanţei  Guvernului pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 122/2006 privind azilul în România și a Ordonanţei 

Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au 
dobândit o formă de protecţie sau un drept de ședere în România, 
precum și a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene și a 

Spaţiului Economic European  
PL-x nr. 132/2013 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri 
europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România și a 
Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care 
au dobândit o formă de protecţie sau un drept de ședere în România, precum 
și a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene și a Spaţiului Economic 
European - PL-x nr. 132/2013.  
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de 
lege transpune în dreptul intern Directiva 2011/95/UE, care la rândul ei 
clarifică mai multe concepte juridice utilizate pentru a defini motivele de 
acordare a protecţiei internaţionale, să asigure un nivel minim de drepturi la 
nivelul Uniunii, pentru cei vizaţi şi creează standarde de protecţie mai înalte 
faţă de directiva precedentă ce reglementa domeniul, anume Directiva 
2004/83/CE. Noua directivă tratează noile provocări în materie de integrare 
socială. 
 
 Pe planul dreptului intern, Directiva 2004/83/CE a fost transpusă prin 
Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 Termenul de transpunere a noii Directive 2011/95/UE este 31 
decembrie 2013. România a transpus Directiva prin Ordonanţa Guvernului nr. 
1 din 22 ianuarie 2014, ordonanţă ce face obiectul proiectului de lege supus 
avizării. 
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 Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat 
proiectul de lege, în şedinţa din 18 martie 2014. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 55 din 21.01.2014, a avizat 
favorabil proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii 
legislative.  
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru afaceri europene a dezbătut proiectul de lege  în 
şedinţa din  2 aprilie 2014. 
 
 Cadrul normativ aplicabil în materie de azil la nivelul Uniunii constă în 
5 instrumente legislative, anume: 

- Directiva 2011/95/EU 
- Regulamentul Dublin III - Regulamentul(UE) Nr. 604/2013 
- Directiva 2013/33/EU 
- Directive 2013/32/EU 
- Regulamentul Eurodac - Regulamentul (UE) Nr.  603/2013. 
 

 Modificările și completările propuse prin ordonanţă corespund 
Directivei transpuse, Directiva 2011/95/EU, ce stabilește un cadrul legislativ 
mai clar atât terminologic cât și prin utilizarea riguroasă a instrumentelor 
juridice specifice facilitării integrării sociale a străinilor care au dobîndit o 
formă de protecţie sau un drept de ședere în România, precum și a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene și ai Spaţiului Economic 
European. 
 

* 
* * 

 
 Analizând motivarea reglementării prin ordonanţă, Comisia pentru 
afaceri europene admite argumentele Guvernului, întrucât termenul de 
transpunere este 31 decembrie 2013. 
 
 Analizând acquis-ul european relevant, Comisia pentru afaceri 
europene ia act de justeţea reglementării propuse.   
 
 Din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene 
au fost prezenţi la dezbateri  14 deputaţi. 
 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative. 

 
 

    Preşedinte,       Secretar, 
 

  Bogdan Radu ŢÎMPĂU         Ana BIRCHALL 
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