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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte                         Bucureşti, 8 martie 2016 
şi problemele minorităţilor naţionale                      COM(2015)  625 
                
            

 
 PROIECT  DE  OPINIE 

asupra  Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind combaterea terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului privind combaterea terorismului - COM(2015)625                 

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

Deputaţilor, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a  Protocolului 
nr.1 şi Protocolului nr.2, anexate TUE şi a Trattaului privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată prin adresa nr. 1/E din 4 februarie 2016, 
înregistrată cu nr. 4c-5/90/ 10 februarie 2016, cu examinarea fondului Propunerii de 
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea terorismului 
şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea 
terorismului - COM(2015) 625. 
          Documentul reprezintă o iniţiativă prioritară a Comisiei, are caracter legislativ, 
iar termenul  pentru aprobarea proiectului de opinie este 21.04.2016. Această 
propunere  înlocuieşte Decizia-cadru 2002/475/JAI  şi doreşte să instituie o legislaţie 
actualizată la nivelul UE care să stabilească norme minime cu privire la definirea 
infracţiunilor teroriste, a infracţiunilor legate de un grup terorist sau de activităţi 
teroriste şi a sancţiunilor aplicabile în acest domeniu. Terorismul este considerat ca 
fiind o infracţiune gravă cu o dimensiune transfrontalieră care rezultă din natura sa, 
impactul său şi din necesitatea de a fi combătut pornind de la o bază comună.      
Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus-menţionat în şedinţa 
din data de 8 martie 2016, la dezbateri participând în calitate de invitat domnul 
Tiberiu Trifan, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.  
         Domnul secretar de stat Tiberiu Trifan, reprezentantul Ministerului Afacerilor 
Interne, a arătat că prin revizuirea Deciziei-cadru privind combaterea terorismului, 
Comisia prevede măsuri echilibrate, agreate de majoritatea statelor membre, inclusiv 
de România, măsuri care pot fi clasificate în trei categorii distincte: prevederi care 
privesc definirea actelor teroriste, modalităţile de incriminare a acestora şi măsuri de 
protecţie a victimelor. 
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         Această propunere  înlocuieşte Decizia-cadru 2002/475/JAI  şi doreşte să 
instituie o legislaţie actualizată la nivelul UE care să stabilească norme minime cu 
privire la definirea infracţiunilor teroriste, a infracţiunilor legate de un grup terorist 
sau de activităţi teroriste şi a sancţiunilor aplicabile în acest domeniu. Terorismul este 
consiserat ca fiind o infracţiune gravă cu o dimensiune transfrontalieră care rezultă 
din natura sa, impactul său şi din necesitatea de a fi combătut pornind de la o bază 
comună.  
        În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unuiproiect de opinie, favorabil promovării Propunerii de 
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea 
terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind 
combaterea terorismului - COM(2015)625. 

 
 
 

            VICEPREŞEDINTE                                                          SECRETAR 

  Tamara Dorina CIOFU                                     Ioan Sorin ROMAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Dr. Marcela Monica STOICA, consilier parlamentar  
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