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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul migraţiei şi azilului – PLx. 404/2013 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru afaceri 
europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului – PLx. 404/2013. 
 
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât acest proiect de lege transpune în legislaţia 
naţională Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind modificarea 
Directivei 2003/109/CE în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii unei protecţii 
internaţionale. 
 
La nivelul legislaţiei Uniunii Europene, Directiva reglementează în sfera spaţiului de libertate, 
securitate şi justiţie prevăzut la art. 2 alin (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum şi în 
sfera liberei circulaţii a persoanelor şi se întemeiază pe prevederile articolului 79 alineatul (2) literele 
(a) şi (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
 
În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice şi 
urmează să fie adoptat în conformitate cu art. 76 alin. (1) din Constituţia României. 
 
Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(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 adoptat proiectul de lege în şedinţa din 21 octombrie 
2013, fără modificări de substanţă.  
 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 857 din 5 august 2013, a avizat favorabil proiectul de lege, cu 
observaţii privind unele aspecte de tehnică legislativă.  
 
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut 
proiectul de lege  în şedinţa din 6 noiembrie 2013. 
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 
acte normative naţionale din domeniul migraţiei şi azilului. 
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Analiza Comisiei pentru afaceri europene a stabilit pe de o parte valoarea adăugată a directivei in 
sine, iar pe de altă parte transpunerea corectă şi completă a directivei, în legea română. 
 
Comisia pentru afaceri europene a reţinut că încă din faza de adoptare, directiva nu a suscitat puncte 
de vedere contradictorii, astfel încât s-a ajuns rapid la un acord între Parlament şi Consiliu, iar poziţia 
Parlamentului European, care a fost adoptată în primă lectură la 14 decembrie 2010, corespunde cu 
actul legislativ final. 
 
În legătură cu valoarea adăugată a directivei, s-a reţinut că actul Uniunii era necesar deoarece 
Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor 
terţe care sunt rezidenţi pe termen lung nu se aplică beneficiarilor de protecţie internaţională, astfel 
cum sunt definiţi în  Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele 
minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau 
apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat. 
 
Beneficiarii de protecţie internaţională vor putea obţine statutul de rezidenţi pe termen lung în statul 
membru care le-a acordat protecţie internaţională, în aceleaşi condiţii ca şi cele aplicabile altor 
resortisanţi ai ţărilor terţe, aceştia beneficiind astfel de şansa integrării depline în statul membru în 
care locuiesc. 
 
Având în vedere dreptul beneficiarilor de protecţie internaţională de a locui în alt stat membru decât 
în cel care le-a acordat protecţia internaţională, directiva a creat condiţiile ca şi celelalte state 
membre să fie informate de situaţia anterioară în materie de protecţie a persoanelor respective, astfel 
încât să îşi poată îndeplini obligaţiile privind respectarea principiului nereturnării. 

Beneficiarul de protecţie internaţională într-un stat membru, altul decât cel în care persoana 
respectivă îşi are reşedinţa în prezent şi are statut de rezident pe termen lung, poate fi expulzat doar 
către statul membru care i-a acordat protecţia internaţională, iar respectivul stat membru este obligat 
să o readmită. Aceleaşi garanţii se aplică unui beneficiar de protecţie internaţională care s-a stabilit, 
dar nu a obţinut încă statutul de rezident pe termen lung într-un al doilea stat membru. 

În cazul în care expulzarea unui beneficiar de protecţie internaţională în afara teritoriului Uniunii este 
permisă în temeiul  Directivei 2004/83/CE, statele membre sunt obligate să se asigure că se obţin 
toate informaţiile din sursele relevante, inclusiv, dacă este cazul, de la statul membru care a acordat 
protecţia internaţională, precum şi că aceste informaţii sunt examinate în detaliu pentru a garanta că 
decizia de expulzare a beneficiarului respectiv este în conformitate cu articolul 4 şi cu articolul 19 
alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

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 proiectului de lege. 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 
Relu FENECHIU               Daniel Cătălin ZAMFIR 

 
 
 
 

Red. DM 
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