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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
 

 
 

 București, 14 noiembrie 2017 
 

Proiect de Opinie 

privind COMUNICAREA COMISIEI către PARLAMENTUL EUROPEAN Şi CONSILIU 
privind menţinerea şi consolidarea spaţiului Schengen 

 
COM(2017) 570  

 

 În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 
pentru a examina în fond propunerea privind COMUNICAREA COMISIEI către 
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU privind menţinerea şi consolidarea spaţiului 
Schengen COM(2017) 570.  
 

Având în vedere: 

-  Constituţia României, republicată, în special art.148, 

- Tratatul de la Lisabona ( în special art.5 şi 12 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană) şi Protocoalele nr.1 şi nr.2 anexate  tratatelor, 

- Legea nr.373/2013, privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în 
domeniul afacerilor europene. 

- Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în special art.160-185, 
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 Luând în considerare: 

- Fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană a 
Camerei Deputaţilor, 

- Analiza realizată de secretariatul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale,  

- Informaţiile prezentate de către doamna Daniela Ungureanu, reprezentanta 
Ministerului pentru Afaceri Interne, 

Examinând propunerea europeană, conform art.173 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu următoarele observaţii şi recomandări, Comisia 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a elaborat 
acest proiect de opinie: 

           1. Constată că sunt îndeplinite condiţiile stabilite prin tratate ca propunerea 

să facă obiectul controlului parlamentar. 

       2.  Salută  concluziile  de  punere  în  aplicare  a  foii  de  parcurs  „Înapoi  la 

Schengen”  şi  precum  şi  propunerea    celor  două  etape  pentru  consolidarea 

spaţiului  Schengen,  şi  anume:  o mai  bună  aplicare  a  normelor  actuale  şi  o 

actualizare  a  Codului  frontierelor  Schengen  [COM(2017)].  Totodată,  salută 

deschiderea spaţiului Schengen de liberă circulaţie pentru Bulgaria şi România, 

şi ulterior pentru Croaţia, de îndată de acest stat va îndeplini toate criteriile. 

     3.  Observă  că  era  necesară  evidenţierea  unor  deficienţe  în  sistemul 

Schengen, care sunt  induse, pe de o parte de presiunea exercitată  de afluxul 

masiv de migraţie neregulamentară, deci,  ilegală, alături de numărul mare al 

deplasărilor secundare necontrolate pe teritoriul Uniunii (în principal, dinspre 

Grecia  spre alte  state membre ale UE,  iar pe de altă parte, de multiplicarea 

atacurilor  teroriste  în  diferitele  state  membre,  ceea  ce  ar  impune  acţiuni 

suplimentare. 

       5.Propune şi reiterează sprijinul pentru includerea României şi Bulgariei în 

spaţiul Schengen. 

      6.Invită  Consiliul  să  ridice  controalele  la  frontiere  pentru  România  şi 

Bulgaria. 



3 
 

           7.  Atrage  atenţia  aspra  faptului  că  în  privinţa  României  este  foarte 

importantă  poziţia  Comisiei  Europene  de  susţinere  a  aderării  imediate  a  ţării 

noastre la spaţiul Schengen. 

     8. Recomandă  să  se  ţină cont de Decizia  (UE) 2017/1908 a Consiliului din 

aceeaşi dată privind punerea în aplicare‐ în Bulgaria şi în România – a anumitor 

dispoziţii ale acquis‐ului Schengen referitoare la Sistemul de informaţii privind 

vizele (VIS). 

 

* 
* * 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
întrunită în şedinţa din 14/11/2017, având prezenţi 10 deputaţi din numărul 
total de 12,  a hotărât cu 10 voturi, deci, în  unanimitate, să adopte 
prezentul proiect de opinie care să fie transmis Comisiei pentru Afaceri Europene 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară, conform Regulamentului 
Camerei Deputaţilor. 

  
 
 
 

Preşedinte, 
 

Iusein IBRAM  

Secretar, 
 

Petre-Florin MANOLE 
 


