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PROIECT  DE  OPINIE 
asupra Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de 
protecţie internaţională (reformare) 

 
         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 Directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor 
pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare)- 
COM (2016) 465. 
            Documentul reprezintă o iniţiativă prioritară a Comisiei cu caracter 
legislativ, termenul  pentru aprobarea proiectului de opinie fiind 14.10.2016 
iar scopul ei este gestionarea sustenabilă a migraţiei pe termen lung prin 
instituirea unui sistem solid, eficace şi echitabil atât pentru resortisanţii 
ţărilor terţe vizaţi precum şi pentru ţările de origine şi de tranzit. Propunerea 
are ca scop: o mai mare armonizare a condiţiilor de primire în UE; reducerea 
stimulentelor pentru deplasările secundare; sporirea autonomiei solicitanţilor 
şi a perspectivelor acestora de eventuală integrare. 
          În şedinţa din data de 4 octombrie 2016, membrii comisiei au 
examinat şi dezbătut propunerea de directivă,  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. 
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          Membrii comisiei apreciază că este necesară o reformare a  Directivei 
2013/33/UE a Parlamentului şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a 
standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională, în 
condiţiile persistenţei unor abordări diferite  la nivelul statelor membre. 
          În acelaşi timp, deputaţii din comisie şi-au exprimat acordul cu privire 
la măsurile prevăzute de procesul de reformare a directivei, considerându-le 
mai clare şi mai adecvate. Totodată, s-a remarcat faptul că propunerea de 
directivă nu impune sarcini financiare sau administrative, deci nu are 
implicaţii asupra bugetului Uniunii Europene. 
          La finalul discuţiilor, membrii comisiei au apreciat faptul că această 
propunere de directivă trebuie susţinută deoarece are un caracter constructiv 
prin aportul pe care îl aduce la reformarea şi adaptarea sistemului european 
comun de azil pentru a se putea aplica soluţii durabile în gestionarea 
migraţiei la nivelul UE.  
          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 Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de 
protecţie internaţională (reformare)- COM (2016) 465. 
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