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În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost 
sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 
privind azilul în România, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa 
nr. PL-x 59 din 16 februarie 2015, înregistrat cu nr. 4c-11/164 din 17 februarie 2015 şi 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu adresa nr. PL-x 59 din 
16 februarie 2015, înregistrat cu nr. 4c-12/36 din 17 februarie 2015. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 12 februarie 2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile 
art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în 
România, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul creării cadrului legislativ 
necesar aplicării directe a Regulamentului (UE) nr.604/2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare 
a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională 



prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de 
către un apatrid (reformare), precum şi a Regulamentului (UE) nr.603/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului 
“Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a 
Regulamentului (UE) nr.604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie 
internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei 
ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din 
statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării 
respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.1077/2011 de 
instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la 
scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (reformare). 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 
propuneri, conform adresei cu nr.938 din 27 august 2014. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
a avizat favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-
5/91/25.02.2015. 

Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 
proiectul de lege în şedinţa din data de 3 martie 2015, cu majoritate de voturi, conform 
adresei cu nr.4c-17/297/03.03.2015. 

Comisia pentru afaceri europene a avizat favorabil proiectul de lege în şedinţa 
din data de 24 februarie 2015, cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-
19/91/24.02.2015. 
          Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul de lege în 
şedinţa din data de 3 martie 2015, cu majoritate de voturi, conform adresei cu nr.4c-
7/80/04.03.2015. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două comisii sesizate 
pentru dezbatere în fond au examinat iniţiativa legislativă în şedinţe separate.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii  Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională au examinat proiectul de lege în şedinţa din  4 
martie 2015. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Bogdan Tohăneanu, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

La lucrări au fost prezenţi, din totalul de 26 de deputaţi, 20 de membri ai  Comisiei. 
În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu  unanimitate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 122/2006 privind azilul în România. 



  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa din data de 5 mai 2015. 

  La şedinţă au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
  La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, doamna 

chestor Irina Alexe, secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne şi domnul 
Mircea Babău, director al Direcţiei Azil şi Integrare din cadrul Inspectoratului General 
pentru Imigrări. Domnul director a prezentat membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi punctul de vedere al instituţiei reprezentate şi a susţinut aprobarea unui raport 
de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România. 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un raport de adoptare a iniţiativei 
legislative. 

Membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 122/2006 privind azilul în România, în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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