
 

 

 

                          4c-5/793/19 noiembrie 2015 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                                                                     Bucureşti, 17 noiembrie 2015                  
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                                          PL-X  778/2015                                      
                                                                                 
  Domnului deputat 
   Ion MOCIOALCĂ 
  Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
     
  Domnului deputat 
   Liviu-Bogdan CIUCĂ 
  Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 
AVIZ 

                    asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul Permanent 
a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-X 778 din 4 
noiembrie 2015, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, proiectul de  Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul străinilor, înregistrat cu nr. 4c-5/793/09 noiembrie 2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În şedinţa din 17 noiembrie 2015, membrii comisiei au examinat proiectul de lege, în conformitate cu prevederile 

art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în urma dezbaterilor, au hotărât cu unanimitate de voturi să îi acorde aviz 
favorabil, cu amendamente admise, prezentate în anexă.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 
 

PREŞEDINTE, 
 

                                                                                 Deputat Nicolae Păun 
 
Întocmit: consilier parlamentar  Onesia Babeş 

elena.zorila
Original
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AMENDAMENTE ADMISE: 
 
Nr. 
crt. 

Text Senat  
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 
 

 
1. 

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera b) 
se introduce o nouă literă, lit.b1), cu 
următorul cuprins: 
“b1) solicitant care necesită garanţii procedurale 
sau de primire speciale - solicitant cu nevoi 
speciale din categoria persoanelor prevăzute 
la art.51, a cărui capacitate de a beneficia de 
drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile 
prevăzute de prezenta lege este limitată ca 
urmare a unor circumstanţe individuale;”  

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera b) se 
introduc două noi litere, lit.b1) şi lit.b2), cu 
următorul cuprins: 
“b1) solicitant care necesită garanţii procedurale 
speciale - un solicitant de protecţie 
internaţională a cărui capacitate de a beneficia 
de drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile 
prevăzute de prezenta lege este limitată ca 
urmare a unor circumstanţe individuale, care se 
pot datora, printre altele vârstei, sexului, 
orientării sexuale, identităţii de gen, a unei 
dizabilităţi, a unei boli grave, a unor afecţiuni 
sau tulburări mentale sau ca urmare a 
torturii, violului sau altor forme grave de 
violenţă psihologică, fizică sau sexuală ori alte 
asemenea circumstanţe; 
b2) solicitant care necesită condiţii de primire 
speciale: o persoană vulnerabilă în 
conformitate cu prevederile art.51 din 
prezenta lege, care are nevoie de garanţii 
speciale pentru a beneficia de drepturile şi de 
a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de prezenta 
lege. ”  
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

Pentru o 
reglementare 
corectă, având în 
vedere faptul că 
nu se pot pune sub 
semnul egalităţii 
cele două categorii 
de solicitanţi, 
respectiv 
“solicitant care 
necesită garanţii 
procedurale 
speciale” şi 
“solicitant care 
necesită garanţii 
primire  speciale”. 
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2. 2. Articolul 51 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

“Articolul 51 
Situaţia persoanelor vulnerabile 

....................................................................... 
(2) În categoria persoanelor vulnerabile sunt 
incluşi minorii, minorii neînsoţiţi, persoanele 
cu dizabilităţi, persoanele în vârstă, femeile 
însărcinate, persoanele care suferă de afecţiuni 
grave, persoanele cu afecţiuni mintale şi 
persoanele care au fost supuse torturilor, 
violurilor sau altor forme grave de violenţă 
psihologică, fizică sau sexuală, ori aflate în alte 
situaţii speciale, similare celor menţionate 
anterior. 
................................................................” 
 

2. Articolul 51 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

“Articolul 51 
Situaţia persoanelor vulnerabile 

....................................................................... 
“(2) În categoria persoanelor vulnerabile sunt 
incluşi minorii, minorii neînsoţiţi, persoanele cu 
dizabilităţi, persoanele în vârstă, femeile 
însărcinate, părinţii singuri însoţiţi de copiii lor 
minori, victimele traficului de persoane,  
persoanele care suferă de afecţiuni grave, 
persoanele cu afecţiuni mintale şi persoanele care 
au fost supuse torturilor, violurilor sau altor 
forme grave de violenţă psihologică, fizică sau 
sexuală ori aflate în alte situaţii speciale. 
......................................................................” 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

Pentru o 
reglementare 
corectă. 

3. 3. La articolul 13 alineatul (1), litera b) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
“b) consultarea informaţiilor din ţara de origine 
şi, dacă este necesar, din ţările tranzitate, 
obţinute din diferite surse, necesare pentru 
evaluarea situaţiei personale a solicitantului de 
azil.” 

3. La articolul 13 alineatul (1), litera b) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
“b) consultarea informaţiilor din ţara de origine 
şi, dacă este necesar, din ţările tranzitate, obţinute 
din surse variate obiective, de încredere, exacte 
şi actualizate, necesare pentru evaluarea situaţiei 
personale a solicitantului de azil.” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

Pentru o corectă 
reglementare. 

4. 4. La articolul 16, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin.(21), cu 
următorul cuprins: 
“ (21) Minorul neînsoţit este informat, de 
îndată, cu privire la numirea reprezentantului 

4. La articolul 16, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin.(21), cu 
următorul cuprins: 
“ (21) Minorul neînsoţit este informat, de îndată, 
cu privire la numirea reprezentantului legal. 

Pentru o corectă 
reglementare. 
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legal.” Reprezentantul legal îşi îndeplineşte 
îndatoririle în conformitate cu principiul 
interesului superior al copilului  şi trebuie să 
aibă expertiza necesară în acest scop.” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

5. 5. La articolul 16, alineatul (4)  se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
“(4) Inspectoratul General pentru Imigrari 
informează reprezentantul legal şi 
solicitantul de azil minor neînsoţit, într-o 
limbă pe care acesta din urmă o cunoaşte, cu 
privire la posibilitatea efectuării unei 
expertize medicale pentru determinarea 
vârstei. Această informare trebuie să 
cuprindă, de asemenea, precizări referitoare 
la metodele de examinare medicală, 
posibilele consecinţe ale rezultatului acestei 
examinări şi efectele eventualului refuz de a 
se supune expertizei medicale.” 

5. La articolul 16, alineatul (4)  se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
“(4) Inspectoratul General pentru Imigrari 
informează: 
a) reprezentantul legal şi solicitantul de azil 
minor neînsoţit, într-o limbă pe care acesta 
din urmă o cunoaşte, despre semnificaţia şi 
posibilele consecinţe ale interviului personal 
şi, după caz, modul în care trebuie să se 
pregătească pentru interviul personal; 
b) reprezentantul legal şi solicitantul de azil 
minor neînsoţit, într-o limbă pe care acesta 
din urmă o cunoaşte despre prevederile art.17 
din prezenta lege, precum şi despre 
procedurile de retragere a protecţiei 
internaţionale, atât pentru minor, cât şi 
pentru reprezentantul legal; 
c) reprezentantul legal şi solicitantul de azil 
minor neînsoţit într-o limbă pe care acesta din 
urmă o înţelege sau se pesupune în mod 
rezonabil că o înţelege, cu privire la 
posibilitatea efectuării unei expertize medico-
legale de evaluare a  vârstei. Această 
informare trebuie să cuprindă, de asemenea, 
precizări referitoare la metodele de examinare 
medicală, posibilele consecinţe ale rezultatului 

Pentru o corectă 
reglementare. 
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acestei examinări şi efectele eventualului refuz 
de a se supune expertizei medico-legale.” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

6. 6. La articolul 17 alineatul (1) după litera p) 
se introduc patru noi litere, lit.q)-ş), cu 
următorul cuprins: 
............................................................................ 
s) dreptul de a i se furniza, la cerere, informaţii 
juridice şi procedurale, inclusiv informaţii 
privind procedura în faza administrativă, în 
condiţiile legislaţiei privind ajutorul public 
judiciar în materie civilă, luând în considerare 
situaţia personală a străinului; 
ş) dreptul de a i se furniza, la cerere, în 
condiţiile legislaţiei privind ajutorul public 
judiciar în materie civilă, luând în considerare 
situaţia personală a străinului, informaţii cu 
privire la motivele hotărârii de respingere a 
cererii de azil, la procedura de contestare a 
ordonanţei prin care a fost dispusă măsura 
plasării într-un spaţiu închis special amenajat, 
precum şi referitoare la posibilitatea de 
contestare a deciziei prin care a fost dispusă 
acordarea, limitarea sau retragerea condiţiilor 
materiale de primire.” 

6. La articolul 17 alineatul (1) după litera p) se 
introduc patru noi litere, lit.q)-ş), cu 
următorul cuprins: 
............................................................................ 
s) dreptul de a i se furniza informaţii juridice şi 
procedurale, inclusiv informaţii privind 
procedura în faza administrativă, în condiţiile 
legislaţiei privind ajutorul public judiciar în 
materie civilă, luând în considerare situaţia 
personală a străinului; 
ş) dreptul de a i se furniza, în condiţiile legislaţiei 
privind ajutorul public judiciar în materie civilă, 
luând în considerare situaţia personală a 
străinului, informaţii cu privire la motivele 
hotărârii de respingere a cererii de azil, la 
procedura de contestare a ordonanţei prin care a 
fost dispusă măsura plasării într-un spaţiu închis 
special amenajat, precum şi referitoare la 
posibilitatea de contestare a deciziei prin care a 
fost dispusă acordarea, limitarea sau retragerea 
condiţiilor materiale de primire.” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

Pentru o corectă 
reglementare. 

7. 7. La articolul 17, alineatele (2), (4) şi (7) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
“................................................................... 
(4) Minorii beneficiază de acceaşi protecţie 

7. La articolul 17, alineatele (2), (4) şi (7) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
“..................................................................... 
(4) Minorii beneficiază de acceaşi protecţie 

Pentru o corectă 
reglementare. 



 6

oferită, în condiţiile legii, minorilor români 
aflaţi în dificultate. 
.........................................................................” 
 
 

oferită, în condiţiile legii, minorilor români. 
.....................................................................” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

8. 8. La articolul 19, literele e), h) şi j) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
“e) obligaţia de a urmări stadiul procedurii şi de 
a informa Inspectoratul General pentru Imigrari 
cu privire la schimbarea reşedinţei, în termen 
de cel mult 5 zile de la ivirea situaţiei; 
..................................................................” 

8. La articolul 19, literele e), h) şi j) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
“e) obligaţia de a urmări stadiul procedurii şi de 
a informa Inspectoratul General pentru Imigrari 
cu privire la schimbarea reşedinţei, în termen de 
cel mult 5 zile de la ivirea situaţiei şi ţinând cont 
de circumstanţele individuale; 
......................................................................” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

Pentru o corectă 
reglementare. 

9. 9. Articolul 1911 

Garanţii specifice la plasarea în spaţii închise 
special amenajate 
.............................................................................. 
“(3) Solicitanţii de protecţie internaţională 
vulnerabili care sunt plasaţi în spaţii închise 
special amenajate sunt monitorizaţi în mod 
regulat şi beneficiază de sprijinul 
corespunzător, ţinând seama de situaţia lor 
individuală, inclusiv de starea lor de sănătate. 

9. Articolul 1911

Garanţii specifice la plasarea în spaţii închise 
special amenajate 
........................................................................ 
“(3) Solicitanţii de protecţie internaţională 
vulnerabili pot fi plasaţi în spaţii închise special 
amenajate numai în baza unei evaluări iniţiale 
a stării lor fizice şi psihice. Aceştia sunt 
monitorizaţi în mod regulat şi beneficiază de 
sprijinul corespunzător, ţinând seama de situaţia 
lor individuală, inclusiv de starea lor de sănătate, 
potrivit evaluărilor medicale şi psihologice 
periodice.” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 
 

Pentru o corectă 
reglementare. 
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10. ................................................................... 10. După art.1916  se introduce un nou articol, 
articolul 1917 cu următorul cuprins: 
“Articolul 1917 
Garanţii specifice la luarea în custodie publică
(1) Solicitanţilor luaţi în custodie publică li se 
comunică de îndată, în scris, într-o limbă pe 
care o înţeleg sau se pesupune în mod 
rezonabil că o înţeleg, motivele măsurii şi 
procedura pentru contestarea acesteia, 
posibilitatea de a solicita ajutor public 
judiciar în condiţiile legii, drepturile şi 
obligaţiile pe care le au pe durata luării în 
custodie publică, precum şi suspendarea sau 
încetarea măsurii, după caz. 
(2) Activităţile prevăzute la art.1913-1915 se 
realizează cu prioritate în cazul solicitanţilor 
de protecţie internaţională vulnerabili care 
sunt luaţi în custodie publică. 
(3)  Prevederile art. 1911  alineatul (3) se aplică 
în mod corespunzător.” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

Pentru o corectă 
reglementare. 

11. 11. După articolul 36 se introduce un nou 
articol, art.361 cu următorul cuprins: 

“ Articolul 361 

Înregistrarea cererilor de protecţie 
internaţională 

(1) Înregistrarea cererilor de protecţie 
internaţională depuse la Inspectoratul General  
pentru Imigrari se realizează în cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data depunerii cererii. 
(2) Înregistrarea cererilor de protecţie 

11. După articolul 36 se introduce un nou 
articol, art.361 cu următorul cuprins: 

“ Articolul 361 

Înregistrarea cererilor de protecţie internaţională 
(1) Înregistrarea cererilor de protecţie 
internaţională depuse la Inspectoratul General  
pentru Imigrari se realizează în cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data manifestării voinţei de a 
obţine protecţie internaţională. 
(2) Înregistrarea cererilor de protecţie 

Pentru o corectă 
reglementare. 
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internaţională depuse la celelalte autorităţi 
competente potrivit art.35 se realizează în cel 
mult 6 zile lucrătoare de la data depunerii 
cererii. 
(3) În cazul unui aflux masiv de cereri de 
protecţie internaţională depuse la oricare dintre 
autorităţile competente potrivit art.35, 
înregistrarea cererilor poate fi realizată în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii 
cererii.” 

internaţională depuse la celelalte autorităţi 
competente potrivit art.35 se realizează în cel 
mult 6 zile lucrătoare de la data manifestării 
voinţei de a obţine protecţie internaţională. 
(3) În cazul unui aflux masiv de cereri de 
protecţie internaţională depuse la oricare dintre 
autorităţile competente potrivit art.35, 
înregistrarea cererilor poate fi realizată în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data manifestării 
voinţei de a obţine protecţie internaţională.” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

12.  12. Articolul 51 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

“Articolul 51 
Renunţarea la cererea de azil în etapa 

administrativă 
.............................................................................. 
(4) În cazul renunţării la cererea de azil, 
funcţionarul prevăzut la art.48 alin.(2) emite o 
decizie de închidere a dosarului, care se 
comunică solicitantului în condiţiile prezentei 
legi şi care nu este supusă căilor de atac. 
.....................................................................” 
 

12. Articolul 51 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

“Articolul 51 
Renunţarea la cererea de azil în etapa 

administrativă 
.................................................................................
(4) În cazul renunţării la cererea de azil, 
funcţionarul prevăzut la art.48 alin.(2) emite o 
decizie de închidere a dosarului, care se 
comunică solicitantului în condiţiile prezentei 
legi. 
......................................................................” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

Pentru a se asigura 
reclamantului 
dreptul la un 
recurs efectiv, 
potrivit art.46 din 
Directiva privind 
procedurile de azil 
(reformare) 

13. 13. Articolul 52 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

“Articolul 52 
Termenul de soluţionare a cererii de azil 

.................................................................... 

13. Articolul 52 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

“Articolul 52 
Termenul de soluţionare a cererii de azil 

....................................................................... 

Pentru o corectă 
reglementare. 
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 (3) În situaţia în care termenul prevăzut la 
alin.(2) este depăşit, solicitantul este informat 
despre întârziere şi primeşte, la cerere, 
informaţii privind motivele întârzierii, precum 
şi cu privire la termenul în care se preconizează 
adoptarea unei decizii cu privire la cererea sa. 
..........................................................................” 

 (3) În situaţia în care termenul prevăzut la 
alin.(2) este depăşit, solicitantul este informat 
despre întârziere şi primeşte informaţii privind 
motivele întârzierii, precum şi cu privire la 
termenul în care se preconizează adoptarea unei 
decizii cu privire la cererea sa. 
..........................................................................” 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

14. 14. Articolul 84 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

“Articolul 84 
Solicitanţii de azil care necesită garanţii 

procedurale speciale 
(1) Cererile de azil ale solicitanţilor care au 
nevoie de garanţii procedurale speciale nu fac 
obiectul procedurii de frontieră, cu excepţia 
cazurilor în care, din motive întemeiate, 
solicitantul poate fi considerat un pericol 
pentru ordinea publică sau securitatea 
naţională. 
.......................................................................” 

14. Articolul 84 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

“Articolul 84 
Solicitanţii de azil care necesită garanţii 

procedurale speciale 
(1) Cererile de azil ale solicitanţilor care au 
nevoie de garanţii procedurale speciale şi/sau au 
nevoi speciale de primire, inclusiv minorii 
neînsoţiţi nu fac obiectul procedurii de frontieră. 
......................................................................” 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

Pentru o corectă 
reglementare. 

 
 
 
 


