În perioada 08-11 noiembrie 2016 a avut loc la Sinaia, seminarul cu tema „Pregătirea
specifică a avocaților, reprezentanților legali și consilierilor juridici implicați în cadrul
procedurii de azil” din cadrul proiectului “Asistenţă juridică specializată pentru
solicitanţii de azil din România” dezvoltat în cadrul Programului Național – Fondul
Azil, Migrație și Integrare, Proiectul FAMI 16.03.01.
La seminar au luat parte reprezentanți legali, avocați, consilieri juridici din partea CNRR
și AIDRom, judecători, reprezentanți UNHCR, Poliția de Frontieră și IGI DAI Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcția Azil și Integrare.
Tematica seminarului a atins atât aspecte teoretice precum și practice: Dinamica
problematicii azilului in Romania in actualul context al migratiei CNRR, Specificitatea
temerii de persecutie in cazul grupurilor vulnerabile, din perspectiva analizarii
informatiilor din tara de origine,

Roccord, Principii fundamentale si garantii

procedurale in domeniul azilului, CNRR, Studiu legislativ comparativ – competentele
reprezentatilor legali, IGI/DAI, Recomandarile UNHCR referitoare la asistenta minorilor
neinsotiti, UNHCR, Cazuistica relevanta si practica aferenta centrelor de cazare si
proceduri de la Galati, Radauti si Maramures, Reprezentanti legali/CNRR/AIDROM,
Cazuistica relevanta si practica aferenta centrelor de cazare si proceduri de la Bucuresti,
Giurgiu si Timisoara, Reprezentanti legali/CNRR/AIDROM, Situatia migrationista la
frontierele Romaniei, in Europa de S-E, Balcanii de vest si marea Mediterana, IGPF,
Pozitia si rolul UNHCR la nivel european si national. Recomandari si principii
directoare UNHCR, Evaluarea credibilitatii si probatoriul in procedura de determinare a
statutului de refugiat Judecator, Rolul reprezentatilor legali, Judecator, Modificari
legislative in domeniul azilului, IGI/DAI, Relevanta utilizarii informatiilor din tara de
origine in cadrul procedurii de azil, ROCCORD, Principii si garantii procedurale pentru
solicitantii de azil aflati in centre inchise UNHCR/CNRR,

Aplicarea clauzelor de

includere si a clauzelor de excludere UNHCR, Solutionarea studiilor de caz supuse
discutiei, Avocat raportor pentru fiecare grup de lucru, Concluziile in
clauzelor de includere si a clauzelor de excludere CNRR/ UNHCR

aplicarea

