
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte                   Bucureşti,  4 octombrie 2016 
şi problemele minorităţilor naţionale                         E 17/2016 - COM(2016) 466
                                        

 
 PROIECT  DE  OPINIE 

 
asupra  

 
Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii 
ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un 
statut uniform pentru refugiaţi sau persoanele eligibile pentru protecţie subsidiară şi 
la conţinutul protecţiei acordate  şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a 
Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care 
sunt rezidenţi pe termen lung - COM(2016)466  

 
În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată pentru examinarea subsidiarităţii şi fondului, 
Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii 
ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un 
statut uniform pentru refugiaţi sau persoanele eligibile pentru protecţie subsidiară şi 
la conţinutul protecţiei acordate  şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a 
Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care 
sunt rezidenţi pe termen lung - COM(2016)466, trimisă cu adresa nr.17/E din 
20.09.2016, înregistrată cu nr. 4c-5/683 din 22 septembrie 2016.  

 
Documentul supus examinării este o iniţiativă prioritară a Comisiei, cu caracter 

legislativ, iar termenul  pentru examinarea şi dezbaterea documentului legislativ de 
către Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale este 
07.10.2016. 

Propunerea legislativă vizează instituirea unui sistem de standarde referitoare la 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii 
pentru a beneficia de protecţie internaţională şi face parte din pachetul publicat de 
Comisie la 13 iulie 2016, alături de alte trei propuneri de acte normative care 
finalizează reforma sistemului european de azil.  

 
De la adoptarea Agendei europene privind migraţia, Comisia Europeană a depus 

numeroase eforturi pentru a pune în aplicare măsuri menite să răspundă atât 
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provocărilor imediate, cât şi celor pe termen lung generate de gestionarea fluxurilor de 
migraţie, într-un mod eficace şi cuprinzător. 

Totuşi, chiar dacă s-au constatat progrese semnificative în dezvoltarea sistemului 
european comun de azil, există în continuare diferenţe semnificative între statele 
membre în ceea ce priveşte tipurile de proceduri utilizate, condiţiile de primire a 
solicitanţilor, ratele de recunoaştere şi tipul de protecţie acordată beneficiarilor de 
protecţie internaţională. Aceste divergenţe alimentează deplasările secundare şi 
introducerea de cereri multiple de azil, creează o serie de alţi factori care în cele din 
urmă, conduc la o distribuţie inegală între statele membre a responsabilităţii de a oferi 
protecţie celor care au nevoie de aceasta. 

Date fiind necesitatea demonstrată de armonizare şi sfera de aplicare a 
modificărilor propuse, se propune înlocuirea actualei directive - Directiva privind 
condiţiile de obţinere a protecţiei internaţionale - cu un regulament, care, dată fiind 
aplicabilitatea sa directă, va contribui în sine la îmbunătăţirea convergenţei şi va 
asigura coerenţa şi cu Propunerea de regulament privind procedurile de azil.  

Obiectivul principal al prezentului regulament este să se asigure că toate statele 
membre utilizează criterii comune pentru identificarea persoanelor care au o nevoie 
reală de protecţie internaţională şi că respectivele persoane se bucură de un set comun 
de drepturi în toate statele membre, lăsând însă statelor membre libertatea de a acorda 
alte forme de protecţie prevăzute în dreptul lor intern. 

Membrii comisiei au examinat şi dezbătut  documentul mai sus-menţionat,  Fişa de 
informare întocmită de Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor şi 
Nota Ministerului Afacerilor Externe, atât în ansamblu, cât şi prin prisma respectării 
principiului subsidiarităţii, în şedinţa din data de 4 octombrie 2016, din totalul de 12 
membri ai comisiei fiind prezenţi  8 deputaţi. 

Membrii comisiei consideră că pentru gestionarea migraţiei la nivelul Uniunii 
Europene este nevoie ca sistemul european comun de azil să fie reformat şi adaptat 
realităţilor curente şi susţin de principiu propunerea legislativă, pentru respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului şi a principiilor recunoscute, în special, de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au constatat că documentul 
european supus dezbaterii respectă principiul sibsidiarităţii şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, aprobarea prezentului proiect de opinie favorabil asupra 
propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii 
ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un 
statut uniform pentru refugiaţi sau persoanele eligibile pentru protecţie subsidiară şi 
la conţinutul protecţiei acordate  şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a 
Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care 
sunt rezidenţi pe termen lung - COM(2016)466. 

   
               PREŞEDINTE                                                   SECRETAR 

    Iusein IBRAM                                       Ioan Sorin ROMAN 
 

 

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeş 


