În perioada 28-31.03.2017 a avut loc la Sinaia, seminarul cu tema „Dezbatere privind
aspecte legislative, jurisprudenţiale şi de practică relevante în materia azilului” în cadrul
proiectului “Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România” dezvoltat
prin Programul Național – Fondul Azil, Migrație și Integrare, Proiectul FAMI 16.03.01.
La seminar au luat parte ofițeri de decizie, reprezentați IGI DAI, consilieri juridici din
partea CNRR și AIDRom, judecători, reprezentanți UNHCR.
Tematica seminarului a atins atât aspecte teoretice precum și practice:
Prezentare obiectivelor proiectului – FAMI 16.03.01 - CNRR
Modificari legislative recente referitoare la problematica azilului: la nivel național - IGI/DAI
și la nivelul Uniunii Europene – UNHCR. Dezbateri
Principiul statului membru responsabil prin prisma noilor evoluții europene. Procedura Dublin
derulată la nivelul Centrelor Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil.
Drepturi și garanții procedurale. IGI/DAI. Dezbateri
Standardul probei în evaluarea credibilității cazului. Rolul și utilizarea informatiilor din țara
de origine în procesul decizional cât și rolul expertizelor în materia azilului. JUDECĂTOR.
Dezbateri
Solidaritatea europeană în chestiunea migranţilor. Măsurile luate de România în vederea
gestionării problematicii migranţilor relocaţi. IGI/DAI /CNRR. Dezbateri
Documente recente de poziție ale UNHCR
Reanalizarea situației persoanelor care au primit o formă de protecție – principii generale și
aplicabilitatea specifică. Drepturi și garanții procedurale. Dezbateri
Poziția UNHCR fata de modificarea legislației românesti în domeniu, în perioada 2015-2017.
UNHCR. Dezbateri
Propuneri de revizuire a legislatiei europene în domeniul azilului; UNHCR
Jurisprudența Curtii Europene de Justitie si a Curtii Europene a Drepturilor Omului – 20152016, CNRR / UNHCR, Dezbateri
Elemente de noutate aduse de noul regulament de organizare şi funcţionare a aparatului
propriu a Inspectoratului General pentru Imigrări.

Prevederile regulamentului de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri și cazare a
solicitanților de azil; Măsurile restrictive;
Crearea și funcționarea spațiilor închise în centrele de proceduri și cazare. IGI/DAI Dezbateri
Sistemul European Comun de Azil. Activitatea BESA. IGI/DAI
Cererile de reunificare a familiei în cazul beneficiarilor unei forme de protecție internatională.
Priorități în consilierea juridică acordată în funcție de structura grupurilor și proveniența
persoanelor asistate în cadrul proiectului.

