
TABEL COMPARATIV  

Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul 

în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006  

 

Nr. 

crt. 

Text în vigoare Text propus 

(completare/modificare) 

Motivare 

1.  

 

 

- 

La articolul 51, după alineatul (4) se introduce 

un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: 

„(5) În funcție de opțiunea beneficiarului de 

protecție internațională, permisul de ședere se 

ridică de la formațiunea teritorială a Inspectoratului 

General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea, 

sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la 

reședința titularului, cu suportarea de către acesta a 

cheltuielilor de expediție.” 

 

În contextul creșterii 

exponențiale a volumului 

muncă în ceea ce privește 

activitatea de primire și 

soluționare a cererilor de 

acordare a unei forme de 

protecție, precum și pe fondul 

pandemiei generate de 

COVID-19, se 

reglementează posibilitatea 

expedierii acestor documente 

prin servicii de curierat, la 

reşedinţa din România a 

solicitantului, cu suportarea 

de către acesta a cheltuielilor 

de expediţie. 

2.  

 

 

- 

La articolul 53, după alineatul (4) se introduce 

un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: 

„(5) În funcție de opțiunea beneficiarului de 

protecție internațională, documentul de călătorie se 

ridică de la formațiunea teritorială a Inspectoratului 

General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea, 

sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la 

reședința titularului, cu suportarea de către acesta a 

cheltuielilor de expediție.” 

 

 

Idem pct. 1 



3. Art.55 

…………………………………………. 

(4) Pentru solicitanții de azil aflați în 

situația prevăzută la art. 17 alin. (8) din 

lege, Inspectoratul General pentru 

Imigrări poate acorda, la cerere, asistență 

materială pentru închirierea unei locuințe, 

în valoare de 450 lei/persoană/lună, şi 

asistență materială pentru acoperirea 

cheltuielilor de întreținere, în valoare de 

120 lei/lună/persoană pe perioada 

sezonului de vară şi de 155 

lei/lună/persoană pe perioada sezonului de 

iarnă. În cazul familiilor cu 2 membri, 

suma acordată lunar unei persoane pentru 

închirierea unei locuințe scade cu 30%. În 

cazul familiilor compuse din 3 membri sau 

mai mult, suma acordată lunar unei 

persoane pentru închirierea unei locuințe 

scade cu 40%; 

La articolul 55, alineatul (4) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„(4) Pentru solicitanții de azil aflați în situația 

prevăzută la art. 17 alin.(8) din lege, Inspectoratul 

General pentru Imigrări poate acorda, la cerere, sub 

forma unor sume forfetare, asistență materială 

pentru închirierea unei locuințe, în valoare de 808 

lei/persoană/lună, şi asistență materială pentru 

acoperirea cheltuielilor de întreținere, în valoare de 

145 lei/lună/persoană pe perioada sezonului de vară 

şi de 185 lei/lună/persoană pe perioada sezonului 

de iarnă. În cazul familiilor cu 2 membri, suma 

acordată lunar unei persoane scade cu 30%. În 

cazul familiilor compuse din 3 membri sau mai 

mult, suma acordată lunar unei persoane scade cu 

40%.” 

 

Sumele prevăzute de textul în 

vigoare au fost aplicabile în 

anul 2016, acestea fiind 

introduse în cuprinsul actului 

normativ prin intrarea în 

vigoare a Hotărârii 

Guvernului nr. 14/2016 

pentru modificarea și 

completarea Normelor 

metodologice de aplicare a 

Legii nr. 122/2006 privind 

azilul în România, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului 

nr.1251/2006.  

Astfel, este necesară o 

actualizare a cuantumului 

cheltuielilor efectuate pentru 

solicitanții de azil în faza de 

recepție, în conformitate cu 

sumele stabilite și transmise 

de Institutul de Cercetare a 

Calității Vieții, în luna iulie 

a.c. 

 

4.  La articolul 55, după alineatul (4) se introduc 

șapte noi alineate, alin. (41) – (47), cu următorul 

cuprins: 

„(41) Prin capacitate de cazare depășită în sensul 

art.17 alin.(8) din lege, se înțelege situația în care 

gradul de ocupare al spațiilor de cazare în centrele 

regionale de proceduri și cazare a solicitanților de 

azil depășește 90%, constatată de Inspectoratul 

Legislația în vigoare nu 

stipulează în mod expres 

modalitatea de aplicare a 

sintagmei „capacitatea de 

cazare în centrele regionale 

de proceduri și cazare a 

solicitanților de azil este 

depășită”, astfel că este 

necesară stabilirea gradului 



General pentru Imigrări prin decizie emisă în acest 

sens. 

(42) Contractarea serviciilor de specialitate 

conform art.17 alin.(8) și (11) din lege se realizează 

pe o perioadă determinată și doar în situația 

prevăzută la alin.(41). 

(43) Pentru serviciile de specialitate contractate de 

către Inspectoratul General pentru Imigrări, 

conform art.17 alin.(8) din lege, se alocă sume în 

limita celor prevăzute la alin.(4). 

(44) Plata serviciilor prevăzute la alin.(42) se 

realizează lunar pentru spațiile contractate. 

Inspectoratul General pentru Imigrări gestionează 

fluxul persoanelor cazate în spațiile contractate, în 

limita capacității de cazare a prestatorului. 

(45) În cazul scăderii gradului de ocupare sub 

procentul prevăzut la alin. (41), Inspectoratul 

General pentru Imigrări emite o decizie de reluare 

a cazării în centrele regionale de proceduri și cazare 

a solicitanților de azil, a persoanelor față de care a 

fost aplicat anterior art.17 alin.(8) din lege, teza 

finală. Decizia de reluare a cazării se comunică 

solicitanților de azil cu cel puțin 30 de zile anterior 

încetării serviciilor de specialitate contractate de 

către Inspectoratul General pentru Imigrări. 

(46) În cazul scăderii gradului de ocupare sub 

procentul prevăzut la alin. (41), Inspectoratul 

General pentru Imigrări comunică o decizie de 

reluare a cazării persoanelor față de care a fost 

aplicat art.17 alin. (8) din lege, care au închiriat 

spații de locuit.  

(47) Persoanele prevăzute la alin. (46) au obligația 

de a rezilia contractul de închiriere în termen de 30 

de ocupare maxim la nivelul 

centrelor, la atingerea căruia 

vor fi demarate activitățile 

aferente aplicării art. 17 

alin.(8) din Legea 

nr.122/2006 privind azilul în 

România, cu modificările și 

completările ulterioare 

respectiv, acordarea de bani 

solicitanților de azil în scopul 

închirierii unor spații de 

locuit sau contractarea de 

către IGI de servicii de 

specialitate pentru recepția și 

cazarea solicitanților de azil 

în locații individuale sau 

colective. Modificarea este 

justificată inclusiv de faptul 

că măsurile se 

implementează doar în 

situația expres prevăzută de 

lege cu luarea în calcul a 

timpului necesar aducerii la 

îndeplinire, astfel încât să 

poată fi prevenită orice 

situație de presiune asupra 

sistemului de azil care ar 

putea avea impact asupra 

climatului general de ordine 

și siguranță publică. 



de zile de la data primirii deciziei de reluare a 

cazării în centrele regionale de proceduri și cazare 

a solicitanților de azil.” 

 

5.  După articolul 551 se introduce un nou articol, 

art. 552, cu următorul cuprins: 

„Art.552  - (1) Pentru acordarea sumelor prevăzute 

la art.55 alin.(1), (2) și (4) pe dispozitive bancare 

de tip card nominal, Inspectoratul General pentru 

Imigrări poate încheia, la nivel naţional sau local, 

contracte de achiziţii publice şi/sau acorduri-cadru, 

după caz, cu furnizorul de servicii, cu respectarea 

prevederilor legale privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică. 

(2) Cheltuielile ocazionate de emiterea și 

administrarea dispozitivelor prevăzute la alin.(1) 

sunt suportate din bugetul Inspectoratului General 

pentru Imigrări, aprobat în condițiile legii.” 

 

Acordarea sumelor pe 

dispozitive de tip bancar este 

necesară în vederea 

simplificării modalității de 

acordare de către IGI a 

asistenței financiare pentru 

solicitanții de protecție 

internațională și contribuie la 

îndeplinirea obiectivului 

privind digitalizarea și 

eliminarea barierelor 

birocratice.   

Totodată, această modalitate 

de acordare a asistenței 

financiare va conduce la 

limitarea abuzului la 

procedura de azil, prin 

posibilitatea blocării 

fondurilor sau sistării 

asistenței.  

De asemenea, prin acordarea 

sumelor pe dispozitive 

bancare, fără distribuirea 

acestora în numerar, se 

limitează răspândirea bolilor 

contagioase, în special, în 

contextul pandemic actual 

cauzat de  virusul SARS-

COv-2. 



 


