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AVIZ
asupra Proiectului de Lege privind aprobarea OG nr. 22/2014 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 122 / 2006 privind azilul în România, PL-x nr. 59/2015
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 cu Proiectul de Lege privind aprobarea OG nr. 22/2014 pentru modificarea
și
completarea Legii nr. 122 / 2006 privind azilul în România, PL-x nr. 59/2015.
În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare şi urmează să fie adoptat în conformitate cu art. 76 alin. (2) din Constituţia
României.
Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) 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 (nr. L
478 / 2014) în şedinţa sa din 12.02.2015.
Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 938 din 27.08.2014 a avizat favorabil proiectul de lege,
pentru care a formulat observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative, incluse apoi de
către Guvern, în proiectul de lege depus la Parlament.
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată deoarece proiectul de lege aprobă o ordonanţă
guvernamentală care a fost necesară pentru crearea cadrului legal în vederea aplicării directe:
-

a Regulamentului (UE) Nr. 603/2013 al Parlamentului European
și al Consiliului,
privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în
scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor
și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei
cereri de protecție internațională prezentate într -unul dintre statele membre de către
1

un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților
de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în
scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1077/2011 de instituire a Agen
ției europene pentru gestionarea operațională a
sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție
-

a Regulamentului (UE) Nr. 604/2013 al Parlamentului Europeanși al Consiliului, de
stabilire a criteriilorși mecanismelor de determinare a statului membru responsabil
de examinarea unei cereri de protec
ție internațională prezentate într -unul dintre
statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și

-

a Regulamentului (UE) Nr. 439/2010 al Parlamentului European
și al Consiliului,
privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil.

Întrucât regulamentele Uniunii Europene se aplică direct în fiecare stat membru, intrând în
vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau la data prevăzută în
cuprinsul lor, dar Legea nr. 122 / 2006 privind azilul în România preluase acquis-ul dinainte
de aderarea României, reformat prin noile regulamente, avizarea nu implică analiza noilor
prevederi ci doar constatarea că s-a realizat în mod corespunzător ”crearea cadrului legal
necesar aplicării regulamentelor europene”, prin modificarea
și completarea cadrului
normativ național privind azilul.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a
dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 24 februarie 2015.
Comisia a constatat că procesul tehnic de modificare și completare a Legii nr. 122 / 2006, cu
prevederile celor trei regulamente europene s-a realizat în mod corespunzător.
În urma dezbaterilor, în prezenţa a 12 din totalul de 23 de membri, Comisia pentru afaceri
europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, fără amendamente a acestui
proiect de lege.

Preşedinte,

Ana BIRCHALL

Vicepreședinte,

Vasile-Cătălin DRĂGUȘANU

Comisiei juridice, de disciplină și imunități
Comisei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
2

