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 PROIECT  DE  OPINIE 

asupra  documentului Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul 
European, cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 

2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei  COM(2014 210 
 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11 din 19 aprilie 

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 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost 
sesizată în data de 22 aprilie 2014 cu examinarea fondului Comunicării Comisiei 
către Consiliu şi Parlamentul European, cu privire la orientările pentru punerea în 
aplicare a Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei  COM 
(2014) 210. 

Documentul are caracter nelegislativ, iar termenul pentru exprimarea opiniei este 
04.06.2014. 

Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat în 
şedinţa din data de 14 mai 2014. 

Obiectivul general al comunicarii este de a oferi orientări pentru statele membre 
cu privire la modul de aplicare a Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea 
familiei, de a consacra dreptul statelor membre ale UE de a păstra o anumită marjă de 
apreciere atunci când se aplică unele dintre dispoziţiile opţionale ale directivei. 
 Obiectivele specifice sunt respectarea şi garantarea drepturilor persoanelor 
fizice, asigurarea transparenţei regulilor de reîntregire a familiei şi a standardelor 
comune la nivelul UE, promovarea şi implementarea nemijlocită a principiilor 
generale referitoare la disponibilitatea informaţiilor, la interesul superior al copilului, 
la dreptul de a depune contestaţii şi la metodele de luptă  antifraudă şi împotriva 
oricărei forme de abuz. 

Punerea în practică a politicii comune în domeniul dreptului de azil, al protecţiei 
subsidiare şi al protecţiei temporare şi a politicii comune de imigrare, prin oferirea 
unui statut corespunzător oricărui resortisant dintr-o ţară terţă care are nevoie de 
protecţie internaţională, asigurarea respectării principiului nereturnării, gestionarea 
eficientă a fluxurilor de migraţie, tratamentul echitabil al resortisanţilor statelor terţe 
aflaţi în situaţie de şedere legală pe teritoriul statelor membre, precum şi prevenirea 
imigrării ilegale, reprezintă deziderate ale identităţii europene ale tuturor statelor 
membre ale Uniunii Europene. 
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Pentru cetăţenii non-UE, problema reîntregirii familiei pentru resortisanţii ţărilor 
terţe este reglementată de Directiva 2003/86/CE. Reîntregirea familiei ajută la crearea 
unei stabilităţi socio-culturale, la facilitarea integrării cetăţenilor non-UE în cadrul 
statelor UE şi la  promovarea coeziunii economice şi sociale.  

Liniile de interpretare a directivei trebuie să confere siguranţă juridică 
persoanelor vizate şi să ţină seama de interesul superior al copilului, să respecte  
principiile prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene privind protecţia familiei şi respectarea 
vieţii de familie,  să respecte jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi a Curţii de Justiţie şi să ia măsuri împotriva abuzurilor sau a fraudei cu 
privire la drepturile conferite de directivă; de asemenea, comunicarea prevede 
obligaţia statelor membre de a acorda căi de atac eficace împotriva deciziilor luate de 
autorităţile naţionale atât susţinătorului reîntregirii, cât şi membrilor familiei acestuia 
pentru a permite posibilitatea de exercitare efectivă a dreptului în cauză.  

Guvernul României prin Hotărârea nr.498 din 18 mai 2011 a aprobat Strategia 
naţională privind imigraţia pentru perioada 2011-2014 pentru a pune în aplicare o 
politică de imigraţie specifică, în funcţie de nevoile identificate la nivel naţional, şi în 
acelaşi timp concertată, ţinând seama de impactul pe care aceasta îl poate avea asupra 
celorlalte state membre ale Uniunii Europene, asigurând totodată un tratament 
echitabil al imigranţilor şi integrarea armonioasă a acestora în societatea gazdă. 

De asemenea, România a modificat şi completat legislaţia privind regimul 
strainilor, precum şi unele acte normative în domeniul migraţiei şi azilului, pentru a 
se alinia politicii Uniunii Europene, în vederea aplicării unor standarde comune cu 
celelalte state membre.  

Dreptul la viaţa familială şi privată sunt drepturi fundamentale, iar  
materializarea acestui drept pe deplin, ar trebui să permită susţinătorilor reîntregirii în 
sensul directivei să aibă dreptul să iniţieze procedurile de reunificare familială din 
momentul obţinerii permisului de şedere, fără a mai fi necesară  perioada minimă de 
şedere.  

Reîntregirea familiei ar trebui extinsă pentru a cuprinde categorii mai diverse, în 
special copiii care au împlinit 18 ani sau fraţii/surorile, luând-se în considerare 
factorii de risc din ţara de origine şi factorii culturali. De asemenea, ar trebui extinse 
termenele-limită pentru depunerea solicitării pentru reîntregirea familiei, astfel încât 
să permită posibililor susţinători contactarea membrilor familiei, pregătirea 
documentaţiei complete pentru procesul de reîntregire a familiei, precum şi alte 
probleme care ţin de situaţia acestora.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, în şedinţa din data de 14 mai 2014, întocmirea prezentului 
proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării, considerându-se că raportul 
prezentat vine în sprijinul statelor membre şi oferă informaţii foarte utile asupra 
progreselor înregistrate. 

                     
            PREŞEDINTE                                                          SECRETAR 

Nicolae PĂUN                                           Ioan Sorin ROMAN 
 

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeş 


