INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA
DREPTURILOR CETĂȚENILOR

21 iunie 2022

√ Hotararea Senatului nr. 93/2022 referitoare la propunerea de Directivă a
Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi
a violenţei domestice - COM(2022) 105 final, publicată in Monitorul Oficial 607 /21.06.2022
Art. 1
Senatul României constată că propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a
Consiliului privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice COM(2022) 105 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
Art. 2
Senatul României:
1. consideră că prezenta propunere are o abordare cuprinzătoare privind combaterea
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, mai precis, sunt întreprinse măsuri
multiple, care urmăresc:
a)prevenirea unor acte de violenţă;
b)protejarea şi sprijinirea victimelor;
c)asigurarea accesului la justiţie;
d)asigurarea coordonării între toţi actorii relevanţi;
2. apreciază că soluţiile propuse în cadrul propunerii de directivă vin în întâmpinarea statelor
membre care au semnalat o serie de dificultăţi în ceea ce priveşte ratificarea Convenţiei de la
Istanbul şi creează premisa unui dialog real care va putea facilita adoptarea unei asemenea
directive;
3. consideră că prezenta propunere asigură complementaritatea cu măsurile legislative
actuale şi astfel se creează un cadru unitar şi coerent, la nivelul UE, în ceea ce priveşte
stabilirea unor standarde minime în abordarea problematicii violenţei împotriva femeilor şi a
violenţei domestice.
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√ Hotararea Senatului nr. 100/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul
Regiunilor - Solidaritatea europeană cu refugiaţii şi cu persoanele care fug de războiul din
Ucraina - COM(2022) 107 final, publicată in Monitorul Oficial 607/21.06.2022
Art. 1
Senatul României
1. constată că:
a)prezenta comunicare centralizează şi prezintă în mod explicit măsurile de sprijin luate de
UE pentru a veni în sprijinul Ucrainei, al refugiaţilor şi al statelor membre, în urma invaziei
militare a Ucrainei de către Rusia;
b)sunt incluse măsurile de sprijin pentru Republica Moldova, singurul stat ne-membru UE
afectat direct de criza refugiaţilor;
2. susţine că:
a)România a răspuns pozitiv, încă de la izbucnirea conflictului, solicitărilor de sprijin ale
Ucrainei formulate prin Mecanismul Uniunii de Protecţie Civilă şi NATO şi s-a implicat activ în
gestionarea fluxului de persoane deplasate din Ucraina, atât pe linie umanitară, cât şi în
domeniul migraţiei şi azilului;
b)autorităţile române au decis să trimită o a doua tranşă de ajutoare în valoare totală de 3
milioane de euro, după o primă tranşă de medicamente şi echipamente sanitare donate de
România;
c)România a devenit bază logistică pentru o mare parte din ajutorul umanitar internaţional
adresat Ucrainei;
d)o colectare şi o distribuire centralizată a ajutoarelor umanitare oferă coerenţă şi stabilitate
în acordarea asistenţei şi vor facilita accesarea acesteia de către Ucraina pe termen lung,
inclusiv în faza postconflict;
e)România şi-a arătat aprobarea pentru măsurile de protecţie ale Uniunii Europene, pe care
le apreciem drept necesare şi cuprinzătoare, fiind nevoie de o actualizare permanentă a
sprijinului acordat, raportat la evoluţia situaţiei;
3. apreciază:
a)că autorităţile române cu responsabilităţi în domeniul gestionării frontierei cu Ucraina şi cu
Republica Moldova au adoptat măsurile necesare pentru întărirea controlului şi supravegherii
sporite;
b)şi salută semnarea Planului operaţional semnat de Agenţia pentru Azil a UE şi România
privind protecţia temporară, primirea refugiaţilor şi transferul persoanelor strămutate;
c)că autorităţile române au luat măsuri punctuale referitoare la serviciile publice - inclusiv
serviciile în materie de sănătate, de educaţie, precum şi de locuinţe şi protecţie socială pentru a răspunde noilor cereri ale persoanelor care fug din Ucraina.
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√ Hotararea Senatului nr. 95/2022 referitoare la propunerea de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953
privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile
privind vaccinarea, testarea şi vindecarea de COVID-19 (certificatul digital al UE privind
COVID), pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 - COM(2022) 50
final, publicat in Monitorul Oficial 607/21.06.2022
Art. 1
Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea,
verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile privind vaccinarea, testarea şi
vindecarea de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID), pentru a facilita libera
circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 - COM(2022) 50 final respectă principiile
subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
Art. 2
Senatul României:
1. apreciază includerea testelor antigenice de înaltă calitate printre tipurile de teste în baza
cărora se poate elibera un certificat de testare;
2. consideră că perioada de 1 an, propusă de Comisia Europeană, pentru prelungirea
perioadei de aplicare prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2021/953 este mare,
dat fiind faptul că vaccinurile actuale nu acoperă noile tulpini circulante şi că până anul viitor
pot apărea şi alte tulpini;
3. recomandă, conform avizului Comisiei pentru sănătate, ca termenul perioadei de aplicare
să nu depăşească data de 30 iunie 2022.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în
prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene.
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