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Text speţă 

Persoană fizică vs Persoană fizică 

Cod ECLI ECLI:RO:JDGRG:2020:015.xxxxxx 

Operator de date cu caracter personal nr. 8756 

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX 

R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA G______ 

GENERALE 

SECTIA CIVILĂ 

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 834/2020 

Şedinţa publică de la 10 Martie 2020 

Co mpletul constituit din: 

PREŞEDINTE D______ S_____ 

Grefier I_____ D______ A_____ 

Pe rol judecarea cauzei Civil e privind pe petent A______ A___ F_____ S___ - la reşedinţă şi 

pe intimat M__ - I__ - DIRECŢIA A___ ŞI I________ - C______ REGIONAL DE 

PROCEDURI ŞI CAZARE PENTRU SOLICITANŢII DE A___ G______ , având ca obiect 

alte cereri LEGEA 122/2006 . 

Despre mersul dezbaterilor s-a consemnat în încheierea de şedinţă din data de 03.03.2020, 

care face corp comun cu prezenta, când s-au pus concluzii pe fond, iar instanţa, având nevoie 

de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, reţinând următoarele: 

INSTANŢA 

Deliberând asupra cauzei de faţă, reţine următoarele: 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei G______ la data de 

28.01.2020 sub numărul de dosar XXXXXXXXXXXXX petentul A______ A___ F_____ 

S___ a solicitat în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL GENERAL PENTRU 

IMIGRĂRI – C______ REGIONAL DE PROCEDURI ŞI CAZARE PENTRU 

SOLICITANŢII DE A___ G______, anularea hotărârii nr.xxxxxx/h/HL din data de 

17.01.2020 şi acordarea unei dintre formele de protecţie statuate de Legea nr.122/2006.

În fapt, petentul a susţinut că, în cadrul interviului, a arătat că este apatrid, de religie islamică 

musulman sunnit, născut la data de 01.01.1999 în localitatea Aljahra din Kuveit, iar din cauza 

faptului că nu are acte de identitate nu a putut fi înscris la şcoală, fiind analfabet. Lipsa 

documentelor de identitate a fost explicată de tatăl său prin prisma faptului că fac parte din 

clanul Alarizi, iar în Kuveit aceştia sunt trataţi m__ prejos decât animalele. 



În ceea ce priveşte hotărârea a cărei anulare se solicită, petentul a precizat că aceasta este 

lapidară, pur formală, prezentând la modul general aspecte legislative şi omiţând să analizeze 

în concret situaţia expusă, omiţându-se să se analizeze în ce categorie de apatridie face parte 

solicitantul - de jure sau apatridie de facto. 

Astfel, persoana care nu a primit cetăţenia automat sau printr-o decizie individuală prin 

aplicarea legilor oricărui stat sunt considerate apatride de jure: apatrizi prin prisma legislaţiei 

aplicabile, iar persoana care este incapabilă să demonstreze că este apatridă de jure, care nu 

deţine nicio naţionalitate efectivă şi nu se bucură de naţionalitate efectivă este considerată 

apatridă de facto. 

Petentul a menţionat că apatrizii şi persoanele lipsite de naţionalitate sunt deseori obligate să 

îşi părăsească locul obişnuit sau reşedinţa. Această legătură cu situaţiile refugiaţilor este cea 

care a determinat Adunarea Generală a Naţiunilor Unite să desemneze Biroul Înaltului 

Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi ca agenţie responsabilă pentru supravegherea 

prevenirii şi reducerii apatridiei, poate fi rezultatul disputelor între state cu privire la 

identitatea juridică a persoanelor, al succesiunii statale, al marginalizării prelungite a unor 

grupuri de persoane de propria naţionalitate. 

În temeiul art. 65 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România cererea este scutită de la 

plata taxei judiciare de timbru. 

Intimatul INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI – C______ REGIONAL DE 

CAZARE ŞI PROCEDURI PENTRU SOLICITANŢII DE A___ G______ a depus 

întâmpinare, solicitând respingerea plângerii ca fiind neîntemeiată şi menţinerea hotărârii 

contestate. 

În susţinere, s-a arătat că petentul nu se încadrează în dispoziţiile art.23 din Legea nr. 

122/2006 privind azilul în România, statutul de refugiat putând fi acordat, la cerere, străinului 

care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe considerente de rasă, religie, 

naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie publică, se află în afara ţării de 

origine şi care nu poate primi sau, ca urmare a acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări. 

Intimatul contrazice susţinerile petentului, arătând că acesta a prezentat motivele pentru care 

a plecat şi nu doreşte să se întoarcă în ţara de origine într-o manieră coerentă şi logică, fără 

detalii care să circumstanţieze evenimentele şi consideră că acestea nu sunt în măsură să-l 

expună la pericole de natură să îi aducă atingere vieţii, integrităţii corporale ori să îl 

împiedice în mod evident să trăiască în ţara sa de origine. 

Referitor la motivele pentru care a solicitat protecţia statului român, petentul a precizat că nu 

are ţară, nu are acte, nu are identitate şi îşi doreşte să locuiască în siguranţă într-o ţară liberă. 

De asemenea, susţine că nu se poate întoarce în Kuveit, ţara natală, deoarece nu are 

documente, nu are pe nimeni în această ţară unde este vânat de autorităţi şi este discriminat 

de ceilalţi cetăţeni pentru simplul fapt că nu are documente. 

S-a subliniat că petentul a declarat că a plecat din Irak acum 3 luni, a trecut prin ţări ca 

Turcia, G_____, Albania, Serbia şi România. Nu a întâmpinat probleme din partea 

autorităţilor la ieşirea din ţară deoarece a trecut ilegal, iar în G_____ nu a solicitat a___ 

întrucât erau foarte mulţi solicitanţi, dar a vrut să meargă într-o altă ţară care să-i recunoască 

drepturile sale. 



Intimatul consideră că întreaga poveste a petentului nu este adevărată, intenţia clară fiind 

aceea de a-şi facilita şederea pe teritoriul României. În plus, în cazul în care petentul îşi 

simţea într-adevăr viaţa în pericol şi avea nevoie stringentă de protecţia unei alte ţări, ar fi 

avut ocazia să o facă de nenumărate ori prin ţările prin care le-a tranzitate. 

Au fost depuse la dosarul cauzei, în copii, cererea de a___, interviu preliminar, informaţii din 

ţara de origine, interviu, hotărâre, comunicare de respingere a cererii. 

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele: 

Prin hotărârea nr.xxxxxx/h/HL pronunţată la data de 17.01.2020 în dosarul nr. xxxxxx/2019 

(f. 10 – 15) a Inspectoratului General pentru Imigrări – Direcţia A___ şi I________ - 

C______ Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de A___ G______ petentului 

A______ A___ F_____ S___ i-a fost respinsă cererea de acordare a statutului de refugiat şi 

nu i s-a acordat protecţie subsidiară. 

Petentul a declarat în cadrul interviului că s-a născut în localitatea Aljahra, Kuweit, la data de 

01.01.1999, este de religie musulman sunnit, nu a frecventat cursuri şcolare şi este 

necăsătorit. Din cele relatate în cursul interviului, instanţa m__ reţine că reclamantul a 

declarat că familia sa, compusă din părinţii săi şi un frate, locuieşte în Irak, fiind apatrizi. 

Petentul a arătat că, înainte de a pleca din Kuweit, familia sa a locuit în Aljahra, iar tatăl său 

lucra la un patron, care îl asuprea, astfel că au decis să plece în Irak. În Irak, tatăl său avea 

grijă de o turmă de oi, însă jumătate din profit obţinut de-a lungul anului trebuia plătit 

persoanei care îi dăduse în grijă turma de oi 

În analizarea plângerii , instanţa va avea în vedere că statutul de refugiat în România se 

acordă conform art. 23 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi 

completările ulterioare. Astfel, statutul de refugiat în România se recunoaşte, la cerere 

cetăţeanului străin care în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de 

rasă, religie, naţionalitate, opinii politice sau apartenenţă la un grup social se află în afara ţării 

de origine şi care nu poate sau datorită acestei temeri nu doreşte protecţia acestei ţări, precum 

şi persoanei fără cetăţenie, care fiind în afara ţării în care îşi avea reşedinţa obişnuită, datorită 

aceloraşi motive menţionate m__ sus, nu poate sau nu doreşte să se reîntoarcă datorită acestor 

temerii. 

De asemenea, potrivit art. 26 din cuprinsul aceluiaşi act normativ, protecţia subsidiară se 

poate acorda cetăţeanului străin sau apatridului care nu îndeplineşte condiţiile pentru 

recunoaşterea statutului de refugiat şi cu privire la care există motive temeinice să se creadă 

că, în cazul returnării în ţara de origine, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor 

alin. 2 şi care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreşte protecţia acelei ţări. 

Prin risc, în sensul alin. 1 se înţelege: 

1. condamnarea la pedeapsa cu moartea ori executarea unei astfel de pedepse; 

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane sau degradante; 

3. o ameninţare serioasă, individuală la adresa vieţii sau integrităţii, ca urmare a violenţei 

generalizate în situaţii de conflict armat intern ori internaţional, dacă solicitantul face parte 

din populaţia civilă. 

Or, faţă de situaţia de fapt reţinută anterior şi având în vedere cele declarate de către petent, 

văzând şi înscrisurile aflate la dosarul cauzei, instanţa consideră că hotărârea prin care i s-a 



respins petentului acordarea statutului de refugiat în România şi nu s-a acordat protecţie 

subsidiară este temeinică şi legală. 

Din evaluarea datelor şi informaţiilor oferite de solicitant coroborate cu actele care au stat la 

baza hotărârii contestate şi cu informaţiile din ţara natală instanţa apreciază că acesta nu 

îndeplineşte condiţiile pentru acordarea statutului de refugiat sau a protecţiei subsidiare 

prevăzută de art. 23, respectiv art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. 

Prin urmare, analizarea situaţiei de fapt care a condus la părăsirea ţării natale, Kuweit, iar 

ulterior a Irakului, de către petent, nu relevă nici o temere de persecuţie pe vreunul din 

motivele prevăzute de art. 23 din Legea nr. 122/2006. Din declaraţiile petentului a reieşit că 

acesta a părăsit ţara natală, împreună cu familia sa, din motive economice, întrucât tatăl său 

era asuprit la locul de muncă, fără a avea alte probleme, cu excepţia celor cauzate de lipsa 

actelor de identitate. 

Petentul a precizat că aceleaşi probleme le-a întâmpinat şi în Irak, însă acesta a declarat că, 

deşi se afla în imposibilitate de a prezenta vreun document autorităţilor, nu a avut probleme, 

fiind nevoit doar să meargă pe jos pentru a ajunge acasă. 

De asemenea, petentul a subliniat că nu a avut niciodată probleme cu autorităţile sau cu alte 

persoane, nu face parte dintr-un partid politic, nu a desfăşurat activităţi politice, nu a avut 

probleme din cauza religiei, nu a fost reţinut, arestat, judecat sau condamnat. 

În final, petentul a susţinut că nu doreşte să se întoarcă în Irak, acolo unde se află familia 

acestuia, motivând că nu este ţara sa, însă nu doreşte să se întoarcă nici în Kuweit întrucât nu 

este acceptat. Cu toate acestea, petentul a recunoscut că au existat situaţii când şi membri ai 

clanului A______, din care face parte, au primit cetăţenie. 

Astfel, analizând declaraţiile petentului, se reţine că printre motivele care au stat la baza 

plecării sale din ţara natală sunt şi de natură economică, iar faţă de cele prezentate de către 

petent în cursul procedurii administrative, instanţa constată că acesta nu are o temere bine 

întemeiată. 

În plus, nu se poate ignora faptul că familia acestuia continuă să locuiască în Irak, fără a avea 

probleme. 

Totodată, instanţa reţine că motivele care au stat la baza plecării sale din ţara natală nu 

reprezintă situaţii de persecutare a sa ori motive de existenţă a unei temeri de persecutare şi 

nu există elemente care să evidenţieze existenţa vreunei stări de pericol la care acesta să fie 

expus. 

Având în vedere toate aceste elemente, instanţa observă şi că petentul nu a suferit vreo formă 

de discriminare sau persecuţie în ţara natală, neavând probleme cu autorităţile din Kuweit sau 

din Irak, pe aceste considerente. În plus, petentul a precizat că nici membrii familiei sale nu 

au întâmpinat astfel de situaţii. Trebuie subliniat faptul că acesta nu a solicitat în mod real 

acordarea protecţiei de către statul natal. 

Motivele pentru care a solicitat acordarea unei forme de protecţie de către statul român nu 

sunt reprezentate de evenimente care să se încadreze în prevederile art. 23 din Legea nr. 

122/2006. În plus, nu poate fi ignorat faptul că petentul a solicitat acordarea unei forme de 

protecţie în România doar ca urmare a faptului că a fost depistat de autorităţile acestui stat, el 

traversând şi teritoriul altor state sigure, dar fără a cere a___ în aceste ţări. 



Astfel, deşi petentul a tranzitat şi alte ţări, nu a cerut a___, declarând că în G_____ erau 

foarte mulţi solicitanţi şi a vrut să meargă într-o altă ţară care să-i recunoască drepturile, ceea 

ce denotă că petentul nu îşi simţea viaţa pusă în pericol pentru a solicita protecţia unei alte 

ţări. 

Instanţa va reţine în acest sens argumentele intimatului expuse în întâmpinare, potrivit cărora 

dacă riscurile invocate erau imediate, directe şi reale, persoana în cauză ar fi apelat m__ 

devreme la instituţia azilului, m__ ales în statele pe care le-a tranzitat în drumul său, până ce 

a fost depistat de autorităţile române. 

Sub aspectul acordării protecţiei subsidiare, analizând plângerea prin prisma dispoziţiilor art. 

26 din Legea nr. 122/2006, instanţa apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile. 

În acest sens, instanţa reţine că petentul nu a învederat că ar fi săvârşit fapte pentru care legea 

din ţara natală prevede pedeapsa cu moartea şi nici nu există motive plauzibile pentru a se lua 

în considerare împrejurarea că dacă s-ar întoarce în ţara natală, acesta ar fi supus torturii sau 

tratamentelor inumane ori degradante. În ceea ce priveşte punctul al treilea al art. 26, acesta 

este inaplicabil, în cazul petentului neexistând o ameninţare serioasă individuală la adresa 

vieţii sau integrităţii urmare a violenţei generalizate în situaţii de conflict armat intern sau 

internaţional. 

Sub aspectul solicitării acordării statutului de refugiat, instanţa observă că: 

Noţiunea de temere bine întemeiată cuprinde un element subiectiv, corespunzător stării de 

spirit a celui în cauză şi un element obiectiv, legat de situaţia obiectivă pe care se bazează 

această temere. 

Prin persecuţie se înţelege o acţiune care este suficient de gravă prin ea însăşi sau prin 

repetarea faptelor, încât să constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului, 

în special a drepturilor de la care nu se pot face derogări conform art. 15 din Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau care alcătuiesc un ansamblu de 

măsuri diverse, inclusiv încălcări ale drepturilor omului, care sunt suficient de grave pentru a 

afecta o persoană în aceeaşi măsură (art. 9 din HG nr. 1251/2006 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006). 

Având în vedere cele de m__ sus, instanţa va respinge plângerea ca fiind neîntemeiată. 

Prin urmare, va fi menţinută hotărârea nr.xxxxxx/h/HL din 17.01.2020 pronunţată în dosarul 

nr.xxxxxx/2019 al Inspectoratului General pentru Imigrări - Direcţia A___ şi I________ - 

C______ Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de A___ G______. 

Având în vedere că la termenul de judecată s-a prezentat interpretul Mohammad Ousama, în 

temeiul prevederilor art. 7 alin. 1 şi alin. 10 alin.1 din Legea nr. 178/1997 raportat la art. 1

alin. 1 lit. a) şi alin. 2 Ordinul nr. 414/2009 privind stabilirea tarifelor pentru plata 

interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi, instanţa va dispune avansarea din fondurile 

Ministerului Justiţiei a sumelor cuvenite interpretului, respectiv 100 de lei onorariu. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂŞTE 

Respinge plângerea formulată de către petentul A______ A___ F_____ S___, cetăţean 

apatrid, născut la data de 01.01.1999, în localitatea Aljahra, Kuweit, cu reşedinţa în 

mun.G______, ________________, jud.G______, în contradictoriu cu INSPECTORATUL 



GENERAL PENTRU IMIGRĂRI C______ REGIONAL DE PROCEDURI ŞI CAZARE 

PENTRU SOLICITANŢII DE A___ G______, cu sediul în mun.G______, 

________________, jud.G______, ca fiind neîntemeiată. 

Menţine hotărârea nr.xxxxxx/h/HL pronunţată la data de 17.01.2020 în dosarul 

nr.xxxxxx/2019 al Inspectoratului General Pentru Imigrări - Direcţia A___ şi I________ - 

C______ Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de A___ G______. 

Stabileşte onorariul cuvenit interpretului Mohammad Ousama la suma de 100 lei, sumă ce va 

fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. 

Cu recurs în 5 zile de la pronunţare. 

Cererea de recurs se depune la Judecătoria G______. 

Pronunţată astăzi, 10.03.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei. 

. 

Preşedinte, Grefier, 

D______ S_____ I_____ D______ A_____ 

Tehnored. D.S. 

5 ex./10.03.2020 

Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer 

Romania pentru Fundatia RoLII. 

Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro 


