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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Lege 

pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  

 

 2.1. Sursa proiectului de act normativ 

Inițiativa Ministerului Justiției 

 

 

2.2. Descrierea situației actuale  

 Art.11 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, 

cuprinde o cauză de nepedepsire și are următorul conținut: „Nu se pedepsesc faptele de intrare sau 

ședere ilegală pe teritoriul României, comise de persoanele cărora li s-a acordat o formă de 

protecție conform prezentei legi.” 

Astfel, persoana care a intrat sau s-a aflat ilegal pe teritoriul României nu va mai fi pedepsită în 

situația în care solicitarea de acordare a unei forme de protecție internațională în România a fost 

admisă de autorități. 

Cu toate acestea, reglementarea în vigoare lasă posibilitatea ca solicitantul unei forme de protecție 

internațională în România să nu beneficieze de cauza de nepedepsire în timpul procesului penal, 

deoarece s-a constatat că în unele cazuri emiterea unei decizii cu privire la forma de protecție 

solicitată se prelungește, iar dispozițiile legale nu permit suspendarea procesului penal până la 

emiterea unei astfel de decizii.  

Prin actuala reglementare solicitanților de protecție internațională li se creează o situație mai dificilă 

decât aceea care decurge din însăși statutul lor, fiind angajați într-un proces penal în același timp cu 

desfășurarea procedurii de obținere a unei protecții internaționale în România, procedură care 

presupune prezentarea de probe de către solicitant asupra situației sale și a riscurilor pe care le-ar 

prezenta expulzarea/returnarea sa în țara de origine.  

Complexitatea unor situații și a verificărilor ce trebuie efectuate din oficiu de către autorități, între 

altele, pentru stabilirea identității persoanelor, a împrejurărilor excepționale invocate de solicitanți, 

împiedică uneori rezolvarea cu celeritate a acestor cereri de acordare a protecției internaționale, 

înainte de soluționarea cauzelor penale în care solicitanții sunt cercetați pentru trecerea ilegală a 

frontierei statului român. 

 

În consecință, pentru garantarea drepturilor solicitanților de azil și evitarea dispunerii unor soluții 

față de aceștia, în cauzele penale, sub aspectul infracțiunii prevăzute de art. 262 din Legea 
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nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, anterior soluționării 

cererii de protecție internațională, se impune modificarea art. 11 din Legea nr.122/2006, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Reglementarea națională urmează și liniile Convenției O.N.U. privind statutul refugiaților, încheiată 

la Geneva la 28 iulie 1951, la care România a aderat prin Legea nr. 46/1991, art. 31 din Convenție 

reglementând faptul că „statele contractante nu vor aplica sancțiuni penale, pe motivul intrării sau 

șederii lor ilegale, refugiaților care, sosind direct din teritoriul unde viața sau libertatea lor erau 

amenințate în sensul prevăzut de art. 1, intră sau se găsesc pe teritoriul lor fără autorizație, sub 

rezerva prezentării lor fără întârziere la autorități pentru a le expune motivele, recunoscute ca 

valabile, ale intrării sau prezentei lor ilegale". 

 

2.3. Schimbări preconizate  

Prezentul proiect de act normativ are în vedere modificarea art. 11 din Legea nr. 122/2006, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Astfel, au fost incluse prevederi exprese, care să permită suspendarea urmăririi penale, respectiv a 

judecății în cazul infracțiunii de intrare în țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, 

prevăzută la art. 262 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

În plus, pentru cazurile în care s-a pronunțat, totuși, o hotărâre definitivă de condamnare, de 

renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, pronunțată pentru infracțiunea 

de intrare în țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, a fost introdusă o normă expresă 

care permite aplicarea cazului de revizuire prevăzut la art. 453 alin. (1) lit. a) din Legea nr.135/2010 

privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare („fapte sau împrejurări 

ce nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în 

cauză”).  

 

2.4. Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

 

 3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a 

actului normativ 

Nu este cazul. 

 

3.2. Impactul social 

Nu este cazul. 

 

3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

Nu este cazul. 
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3.4. Impactul macroeconomic 

Nu este cazul. 

 

3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici 

Nu este cazul. 

 

3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat  

Nu este cazul. 

 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

Nu este cazul. 

 

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător 

Nu este cazul. 

 

3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

Nu este cazul. 

 

3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

Nu este cazul. 

 

3.9. Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 4-a 

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

curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri 

 

 - în mii lei (RON) - 

 Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media pe 

cinci ani 

 1 2 3 4 5 6 7 

 4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

Nu este 

cazul. 

     

 1. buget de stat, din acesta: 

1. impozit pe profit 

2. impozit pe venit 
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 1. bugete locale 

1. impozit pe profit 

      

 1. bugetul asigurărilor sociale de stat: 

1. contribuții de asigurări 

      

 d) alte tipuri de venituri 

(Se va menționa natura acestora.) 

      

 4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

 1. buget de stat, din acesta: 

1. cheltuieli de personal 

2. bunuri și servicii 

      

 1. bugete locale: 

1. cheltuieli de personal 

2. bunuri și servicii 

      

 1. bugetul asigurărilor sociale de stat: 

1. cheltuieli de personal 

2. bunuri și servicii 

      

 d) alte tipuri de cheltuieli 

(Se va menționa natura acestora.) 

      

 4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

      

 b) bugete locale       

 4.4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

      

 4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

 4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

 4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

1. fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 

modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 

2. declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și 

prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu 

plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

 4.8. Alte informații 
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Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare  

 5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

 

5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice 

Nu este cazul. 

 

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce 

transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 

Nu este cazul. 

 

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

Nu este cazul. 

 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

Nu este cazul. 

 

5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene 

Nu este cazul. 

 

5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente 

asumate 

Nu este cazul. 

 

5.6. Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ  

 

 6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 

Nu este cazul. 

 

6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme implicate 

Nu este cazul. 

 

6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale 

Nu este cazul. 
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6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite 

prin acte normative 

Nu este cazul. 

 

6.5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul necesită avizul Consiliului Legislativ. 

 

6.6. Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act 

normativ  

 

 7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ prezentat a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

fiind afișat pe pagina de internet a MAI la data de ____________.  

 

7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității biologice  

Nu este cazul. 

 

 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ  

 

 8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

 

8.2. Alte informații 

Nu este cazul. 
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Față de cele prezentate, proiectul Legii pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 122/2006 

privind azilul în România, a fost însușit de instituțiile interesate. 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

Lucian Nicolae BODE 

 

 

 

 

AVIZAT:  

MINISTRUL JUSTIȚIEI  

 

Marian Cătălin PREDOIU 

 

 

 

 

 

 


