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PROIECT  DE  OPINIE 
asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie 
internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE- COM 

(2016) 467 
 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată prin adresa nr. 17/E din 20 
septembrie 2016, înregistrată cu nr. 4c-5/683/ 22 septembrie 2016, pentru 
examinarea subsidiarităţii şi a fondului Propunerii de Regulament al  
Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri 
comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a 
Directivei 2013/32/UE -COM (2016) 467. Termenul pentru aprobarea 
proiectului de opinie este 14.10.2016. 
         Documentul reprezintă o iniţiativă prioritară a Comisiei cu caracter 
legislativ care propune  instituirea unei proceduri comune de acordare şi de 
retragere a protecţiei internaţionale pentru cererile de protecţie internaţională 
prezentate pe teritoriul statelor membre, inclusiv la frontierele externe, în 
apele teritoriale sau în zonele de tranzit ale statelor membre. 
        În şedinţa din data de 4 octombrie 2016, membrii comisiei au examinat 
şi dezbătut propunerea de Regulament,  Fişa de informare realizată de 
Direcţia pentru Uniunea Europeană - Camera Deputaţilor şi  conţinutul 
Notei trimise de Ministerul Afacerilor Externe, urmărind atât fondul ei cât şi 
respectarea principiului subsidiarităţii. Din totalul de 12 membri ai comisiei 
au fost prezenţi  8 deputaţi. 



         Membrii Comsiei au luat la cunoştiinţă asupra faptului că această 
propunere face parte dintr-un pachet mai amplu publicat de Comisie la 13 
iulie 2016, care îl completează pe cel din 4 mai, şi au apreciat necesitatea 
finalizării reformei sistemului european comun de azil care să fie în 
concordanţă cu Convenţia de la Geneva.  
          Totodată, deputaţii din comisie au apreciat că prin alegerea  
instrumentului direct, regulamentul, care este aplicabil în toate statele 
membre, propunerea va conduce la un grad mai mare  de armonizare a 
procedurilor de azil, eliminând, astfel, introducerea de cereri multiple de azil 
precum şi deplasările secundare între statele membre. 
          De asemenea, membrii comisiei consideră că este oportună 
propunerea Comisiei Europene de a se realiza o trecere treptată la o 
armonizare deplină în domeniul protecţiei internaţionale şi înlocuirea listelor 
naţionale de ţări sigure cu liste sau desemnări la nivelul Uniunii Europene, în 
termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a regulamentului. 
         Deputaţii şi-au exprimat acordul pentru abrogarea Directivei 
2013/32/UE şi înlocuirea ei cu un regulament, şi ca urmare acesta nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor menţionate în 
propunere. În acelaşi timp,  prin instituţiile care sunt responsabile cu  
elaborarea poziţiei României, deputaţii vor urmări consecinţele concrete 
asupra sistemului naţional de azil, în special, din perspectiva atribuţiilor care 
vor reveni Agenţiei Europene în domeniul azilului precum şi modul de 
intervenţie al acesteia în procesarea procedurilor de azil de către statele 
membre. 
         În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât că 
documentul respectă principiul subsidiarităţii şi au decis, cu unanimitate 
de voturi, aprobarea prezentului proiect de opinie favorabil promovării 
Propunerii de Regulament al  Parlamentului European şi al Consiliului 
de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie 
internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE -COM 
(2016) 467.  
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