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Stimate solicitant, 

Vă scriu în legătură cu cererea dvs. curentă pentru acordarea statutului de refugiat/protecției 

subsidiare. 

Vă informez că în legea privind protecția internațională (Legea din 2015), care urmează să 

fie pusă în aplicare de Tánaiste și Ministerul Justiţiei și Egalităţii pe 31 decembrie 2016, 

vor fi introduse noi modificări privind examinarea și stabilirea deciziilor referitoare la 

cererile de protecție internațională (statutul de refugiat și protecția subsidiară) și 

permisiunea de a rămâne pe teritoriul statului. 

 
În baza legii din 2015, Oficiul Comisarului pentru Cererile de Refugiat (ORAC) se 

desființează, responsabilitatea examinării cererilor de acordare a protecției internaționale 

fiind transferată noului Oficiu pentru Protecție Internațională (IPO) din cadrul Serviciului 

Irlandez pentru Naturalizare și Imigrație. Tribunalul de Apel pentru Cererile Refugiaților 

(RAT) este înlocuit cu Tribunalul de Apel pentru Cererile de Protecție Internațională. 

Legea din 2015 conține dispoziții tranzitorii privind (i) cererile de acordare a statutului de 

refugiat și a protecției subsidiare depuse la ORAC și (ii) contestaţiile depuse la RAT înainte 

de intrarea în vigoare a legii din 2015. 

 
În baza dispoziţiilor tranzitorii și în măsura în care noile proceduri din legea pe 2015 se 

aplică în cazul cererii sau contestației dvs. existente, vă vom contacta în luna ianuarie 

2017. De asemenea, la acel moment veți fi solicitat/ă să furnizați informații 

suplimentare care să ajute la procesarea cererii dvs. Vă rugăm să rețineți că până în 

momentul în care veți fi contactat/ă, nu trebuie să luați niciun fel de măsuri. 
 

În cazul schimbării adresei, vă rugăm să ne comunicați contactând Centrul de Servicii 

Clienți, ORAC/IPO, 79/83 Lower Mount Street, Dublin 2. 

 
Acest document informativ este transmis în copie reprezentanţilor legali. 
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O COPIE A ACESTUI DOCUMENT INFORMATIV, CARE NU VIZEAZĂ SĂ 

FURNIZEZE O INTERPRETARE JURIDICĂ A LEGII PE 2015 PRIVIND PROTECȚIA 

INTERNAȚIONALĂ, SE GĂSEȘTE ÎN MAI MULTE LIMBI PE SITE-UL ORAC 

(www.orac.ie) SUB OFICIUL PENTRU PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ. 
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