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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Georgiei, semnat la Tbilisi, la 16 

octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului între Uniunea Europeană și Georgia privind readmisia 

persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2010  

 

 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale Acordul între Uniunea Europeană și Georgia privind readmisia 

persoanelor aflate în situație de ședere ilegală a fost semnat la 

Bruxelles, la 22 noiembrie 2010, denumit în continuare Acordul UE-

Georgia. 

Încheierea de tratate bilaterale în aplicarea Acordului UE-Georgia 

este unul dintre obiectivele pe care partea georgiană și le-a propus în 

vederea îndeplinirii angajamentelor asumate pe relația cu Uniunea 

Europeană. 

România, și implicit Ministerul Afacerilor Interne, susține Georgia în 

procesul mai amplu de aliniere la standardele UE, aspect care a fost 

discutat pe larg inclusiv pe timpul unor contacte la nivelul miniștrilor 

de resort din cele două state, fiind subliniate și în Declarația comună 

semnată cu acest prilej de către aceștia. 

Partea română aplică prevederile Acordului UE-Georgia în condiții 

generale bune încă din momentul intrării acestuia în vigoare. În plan 

tehnic, încheierea unui astfel de document asigură cadrul eficient 

pentru îmbunătățirea și consolidarea relațiilor de colaborare în 

domeniul afacerilor interne. 

Necesitatea încheierii Protocolului de aplicare rezidă inclusiv din 

perspectiva reglementării posibilității ca transmiterea cererilor de 

readmisie/tranzit și urmărirea stadiului primirii de răspunsuri la 

acestea să fie realizate inclusiv prin platforma RCMES (Readmission 

Case Management Electronic System). Încă din anul 2014, 

Inspectoratul General pentru Imigrări are acces la platforma RCMES, 

fiind alocate conturi pentru 2 reprezentanți, acest sistem fiind utilizat 

cu succes, fără să fie constatate încălcări ale termenelor asumate prin 

Acord de către părți. 

Negocierea şi semnarea Protocolului a fost aprobată prin 

Memorandumul MAI nr. 135656/10.04.2017. Negocierile cu 

partenerii din Georgia s-au desfăşurat prin corespondenţă. 

Protocolul a fost semnat la Tbilisi, la data de 16 octombrie 2018, de 

către domnul colonel Gheorghe Nucu MARIN, secretar de stat, și 
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doamna  Nino JAVAKHADZE, ministrul adjunct al afacerilor 

interne al Georgiei. 

          

2. Schimbări preconizate Protocolul reglementează aspecte de interes pentru părți, respectiv: 

- autoritățile competente pentru punerea în aplicare a Protocolului și 

Acordului (pentru partea română este Inspectoratul General pentru 

Imigrări); 

- punctele de trecere a frontierei folosite pentru implementarea 

prevederilor documentelor de cooperare; 

- stabilirea modalității de transmitere a cererii de readmisie și a 

răspunsului la aceasta; 

- descrierea procedurii de transfer a persoanei readmise;  

- desfășurarea interviului pentru stabilirea cetățeniei; 

- modalitatea de realizare a transferului sub escortă al persoanei ce 

face obiect al readmisiei; 

- realizarea unor întâlniri la nivel de experți; 

- limba de lucru; 

- modalitatea de intrare în vigoare a Protocolului, încetarea aplicării 

sau modificarea acestuia. 

 

3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2
1
. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2
2
.   Impactul asupra întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,  

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

1 
2018 2019 2020 2021 2022 

7 
2 3 4 5 6 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

     (i) impozit pe profit - - - - - - 

     (ii) impozit pe venit - - - - - - 
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b) bugete locale: - - - - - - 

     (i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - - - - - - 

     (i) contribuţii de asigurări - - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care:  

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

     (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

     (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

     (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

     (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - - - - - - 

     (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

     (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

- - - - - - 

a) buget de stat - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

7. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secţiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

 

          Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

1
1 

Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Alte acte normative şi/sau  
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documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secţiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este 

legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul de 

act normativ are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

 

 

Proiectul urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secţiunea a 7-a - Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ prezentat a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

fiind afişat pe pagina de internet a MAI la data de ....................... . 

 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 



5 
 

proiectului de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secțiunea a 8-a - Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

În forma prezentată, proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Protocolului între Guvernul 

României și Guvernul Georgiei, semnat la Tbilisi, la 16 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului 

între Uniunea Europeană și Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, 

semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2010 a fost însușit de către toate instituţiile interesate. 
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