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Comisia pentru drepturile omului, culte                            Bucureşti, 24 februarie 2015                  
şi problemele minorităţilor naţionale                                              PL-X 59/2015 
     
                              Domnului deputat 
         Bogdan Liviu CIUCĂ      
           Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
                               Domnului deputat 
                                Ion MOCIOALCĂ 
           Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

 
AVIZ 

asupra Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  
problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-X 59/2015 din 16 februarie 2015, 
spre dezbatere şi avizare,  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în 
România, înregistrat cu nr. 4c-5/91/17 februarie 2015. 
           Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În şedinţa din 24 februarie 2015, membrii comisiei, au examinat proiectul de Lege, 
în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
          La dezbaterea acestui proiect de Lege au participat, ca invitaţi, doamna secretar de 
stat Irina Alexe, din partea Ministerului Afacerilor Interne, şi domnul prof. Adrian 
Bulgaru, din partea Institutului Român pentru Drepturile Omului. Invitaţii au susţinut 
oportunitatea adoptării acestui proiect de lege în vederea 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, 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 urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, în forma prezentată. 
         În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor organice. 
                                                                                                                                           

   PREŞEDINTE, 
 

                                                                               Deputat 
                                                                                 Nicolae Păun 

Întocmit: Consilier parlamentar dr. Marcela Monica STOICA         
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