GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea
Ministerului Afacerilor Externe şi din folosința exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în
administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări
Având în vedere situația geopolitică din regiunea Orientului Mijlociu, în special de perpetuare a conflictelor
din Siria şi Irak ce au ca efect deplasarea internă sau internațională a unui număr important de persoane,
în considerarea faptului că este imperativă îndeplinirea, de către România, a obligațiilor asumate pe plan
internațional şi european cu privire la relocare intra - şi extra - UE a persoanelor aflate în nevoie de protecție
internațională,
în contextul în care fluxul migrator ilegal a devenit tot mai provocator la adresa României, în anul 2017,
manifestându-se printr-o creștere continuă a numărului cererilor de azil,
dat fiind că sistemul de azil şi migrație din România este supus unei presiuni constante şi ascendente, cu
repercusiuni atât asupra capacității de cazare, recepție şi procesare a cererilor de azil, cât şi a centrelor de custodie
publică,
în condițiile creșterii numărului cererilor de azil, începând cu a doua jumătate a lunii martie a anului 2017
care a generat depășirea capacității de cazare disponibilă, de 900 de locuri, în cursul lunilor mai, august şi
septembrie, înregistrând un maxim de 106,3%, la data de 22.09.2017,
pe fondul depășirii capacității normale de cazare a IGI de 900 de locuri, înregistrate şi pe parcursul lunilor
octombrie, respectiv noiembrie, sistemul de azil din România fiind supus, în continuare, unei presiuni constante
asupra capacității de cazare a solicitanților de azil, având în vedere situația la frontiera cu Serbia, existând, astfel,
un risc continuu în acest sens,
apreciind că cele de mai sus constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, din
cauza efectelor negative ce ar putea afecta imaginea României în plan internațional, precum şi a nemulțumirilor ce
ar putea fi generate în rândul societății civile din România
În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:
Art. 1 – Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului
Afacerilor Externe şi din folosința exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi în administrarea Ministerului
Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări, având datele de identificare prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
Art. 2 – Predarea – preluarea imobilelor transmise, potrivit dispozițiilor art. 1, se face pe bază de protocol încheiat
între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Art. 3 – Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Afacerilor Interne își vor actualiza în mod corespunzător datele
din evidența cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, vor opera modificarea
corespunzătoare a anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență încetează dreptul de folosință exclusivă al
Institutului Eudoxiu Hurmuzachi asupra imobilelor prevăzute la art. 1, constituit prin Legea nr. 299/2007 privind
sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22
aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5 – Regimul juridic al imobilelor prevăzute la art. 1 se supune dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare.
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