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Către:  Comisia pentru afaceri europene 

Spre informare: Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 

Direcţiei de drept comunitar 

 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/2011 privind 

procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 

prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, vă 

înaintăm procesul-verbal privind dezbaterile în cadrul comisiei asupra propunerii de 

Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de 

şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare 

profesională remunerată şi neremunerată, servicii de voluntariat şi muncă au pair 

[Reformare] – COM (2013) 151, document transmis comisiei noastre pentru 

verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

 

 
PREŞEDINTE, 

Florin Iordache 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 



 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 

nr.11/2011, cu propunerea  de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, 

studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată şi neremunerată, servicii de 

voluntariat şi muncă au pair [Reformare] – COM (2013) 151, în vederea verificării 

respectării principiului subsidiarităţii. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat în 

şedinţa comisiei din data de 23 aprilie 2013. 

 În cadrul dezbaterilor s-a arătat că propunerea stabileşte condiţiile de intrare şi 

de şedere pentru cercetătorii, studenţii, elevii, stagiarii remuneraţi şi neremuneraţi, 

voluntarii şi lucrătorii au pair resortisanţi ai ţărilor terţe pe teritoriul statelor membre 

pentru o perioadă mai mare de trei luni.  

Propunerea introduce condiţiile de admisie pentru două categorii de resortisanţi 

ai ţărilor terţe care nu sunt reglementate în prezent de un cadru al UE cu caracter 

obligatoriu din punct de vedere juridic, şi anume lucrătorii au pair şi stagiarii 

remuneraţi, pentru a le asigura protecţia şi a garanta respectarea drepturilor lor 

legale.  

În cazul cercetătorilor resortisanţi ai ţărilor terţe, condiţiile de admisie a familiei 

devin mai favorabile, la fel ca accesul la piaţa forţei de muncă pentru membrii familiei 

şi mobilitatea acestora în interiorul UE. 

Propunerea prevede că unui solicitant care îndeplineşte toate condiţiile stabilite 

pentru admisia într-unul dintre statele membre i se acordă o viză de lungă şedere sau 

un permis de şedere. Propunerea facilitează şi simplifică mobilitatea în interiorul UE 

pentru studenţi şi cercetători, în special pentru cei care participă la programele 

Erasmus Mundus sau Marie Curie, care vor fi extinse şi vor înregistra o creştere a 

participării în contextul următorului cadru financiar multianual. Propunerea sporeşte 

drepturile studenţilor în ceea ce priveşte munca cu fracţiune de normă şi permite 

studenţilor şi cercetătorilor, după finalizarea studiilor/proiectului de cercetare, să 

rămână pe teritoriul UE pentru o perioadă de 12 luni pentru a-şi căuta un loc de 

muncă. 

 

 

 

Sub aspectul respectării principiului subsidiarităţii: 
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 Politica în domeniul imigraţiei este o competenţă partajată de Uniune şi statele 

membre. În consecinţă, se aplică principiul subsidiarităţii, ceea ce implică garantarea 

faptului că obiectivele acţiunii preconizate nu ar putea fi realizate în mod satisfăcător 

de către statele membre (criteriul necesităţii) şi luarea în considerare a întrebării dacă 

aceste obiective ar putea fi realizate mai bine printr-o acţiune a Uniunii şi a modului în 

care acest lucru ar putea fi realizat (testul valorii adăugate europene). 

Provocarea de a menţine şi de a îmbunătăţi capacitatea de a atrage talente din 

afara UE a crescut şi este comună tuturor statelor membre. Deşi fiecare stat membru 

ar putea continua să aibă propriul său sistem naţional de admisie a categoriilor de 

resortisanţi ai ţărilor terţe care sunt vizaţi de prezenta propunere, acest lucru nu ar 

îndeplini obiectivul general de creştere a atractivităţii UE ca destinaţie pentru imigranţi 

talentaţi. Opţiunea unui set comun de cerinţe de admisie şi de şedere, mai degrabă 

decât cea a unei situaţii fragmentare cu norme naţionale divergente, este în mod clar 

mai eficientă şi mai simplă pentru potenţialii solicitanţi, precum şi pentru organizaţiile 

implicate, decât situaţia în care aceştia ar trebui să aibă în vedere şi să se confrunte cu 

27 de sisteme diferite. În plus, promovarea mobilităţii în interiorul UE, unul dintre 

obiectivele-cheie ale prezentei propuneri, necesită un instrument la nivelul UE. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că principiul subsidiarităţii 

este respectat, întrucât initiaţiva privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor 

va fi complementară altor proiecte iniţiate la nivel naţional, inclusiv celor întreprinse 

cu sprijinul FSE, în vederea creării sau implementării schemelor de garantare pentru 

tineret, cum ar fi reforma instituţiilor şi a serviciilor relevante. 

Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proces-verbal, care va fi transmis 

Comisiei pentru afaceri europene şi, spre informare, Biroului permanent al Camerei 

Deputaţilor şi Direcţiei de drept comunitar. 

 

PREŞEDINTE, 
Florin Iordache 

 
 
 
 

    
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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