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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
Bucureşti, 19.02.2014 
N r .   4  c - 1 9  /  7 7  
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

din 17 februarie 2015 
 
 
 

În ziua de 17 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene şi-a desfăşurat lucrările având 
următoarea ordine de zi: 

 
 

I. Avizarea unor proiecte de lege  
 

1. Avizarea în procedură de urgență a p roiectului de Lege pentru aprobarea unor măsuri în 
domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, PL-x nr. 
27/2015 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a acestui proiect de lege și transmiterea avizului către Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, pentru raport. 

 
  
2. Avizarea în procedură de urgență p roiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

apelor nr. 107/1996, PL-x nr. 28/2015 
 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a acestui proiect de lege și transmiterea avizului către Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic pentru raport. 

 
 
3. Avizarea în procedură de urgență a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, 
precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, PL-x nr. 50/2015 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a acestui proiect de lege și transmiterea avizului către Comisia pentru politică 
economică, pentru raport. 

 
 

II. Examinarea Programului de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015, în vederea selecţiei 
proiectelor de acte ale Uniunii Europene propuse spre examinare parlamentară prioritară pe fond şi 
respectiv a proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, propuse pentru verificarea respectării 
principiului subsidiarităţii, în cadrul sistemului de alertă timpurie 
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Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor : Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 – Un nou 
început / COM (2014) 910 . 

 
La dezbaterea acestui punct au participat:
- doamna Ioana BIVOLARU, director general al Departamentului UE din  Ministerul afacerilor 

externe; 

  

- doamna Angela FILOTE, șef al Reprezentanței Comisiei Europene în România; 
- doamna Mădălina MIHALACHE, director al Biroului de Informare al Parlamentului 

European în România; 
- doamna Dorina Maria NĂSTASE, șef al Departamentului politic al Reprezentanței Comisiei 

Europene în România; 
- doamna Valentina UNGUROIU, asistent pentru informații și comunicare  în cadrul Biroului 

de Informare al Parlamentului European în România; 
- domnul Dan Laurențiu Tocuț, secretar al Comisiei pentru politică externă. 

 
Membrii comisiei au salutat prezența la dezbateri și deschiderea către comunicare și cooperare a 

invitaților, transparența și implicarea Comisiei Europene în relația cu parlamentele naționale, precum și 
existența canalelor instituționale de comunicare a parlamentului național cu Parlamentul European. 

 
Dezbaterile au vizat, primordial: 

- Planul de investiții al Comisiei, pentru care s -a propus programarea unor discuții aplicate, în 
parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene la București, în urma cărora vor exista teme 
europene care vor putea fi aduse în dezbateri publice române ști; 

- Necesitatea unor soluții financiare pentru infrastructura în transporturi, ca re vor aduce și 
multe locuri de muncă, în special în rândul tinerilor; 

- Actele legislative din Planul Comisiei Europene pe care Comisia pentru afaceri europene le va 
examina cu prioritate. În această privință, definitivarea listei cu acte de examinat se va face în 
următoarea ședință de comisie. Lista documentelor va fi transmisă Biroului Permanent, pentru 
aprobare. 

 
Au fost făcute propuneri pentru evenimente publice cu privire la Planul de investiții al lui Juncker, 

facilitarea de întâlniri cu, comisari europeni la sediul Reprezentanței Comisiei Europene în București și/sau 
la Comisia pentru afaceri europene, precum și alte teme de interes..  

 
 
 Lucrările au fost conduse de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei.  

 
 La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Birchall Ana, Drăguşanu Vasile 

Cătălin, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Burlacu Ştefan, Căprar Dorel Gheorghe, Ghera Giureci 
Slobodan, Korodi Attila, Lubanovici Mircea, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, 
Rădulescu Cătălin Marian, Tararache Mihai, Ţîmpău Radu Bogdan. 
 

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Zamfir Daniel Cătălin, Ciubotaru Lucian 
Manuel, Iacob-Ridzi Monica Maria, Nazare Alexandru, Silaghi Ovidiu Ioan, Stroe Ionuț Marian, 
Teju Sorin, Tîlvăr Angel și Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 
 

Preşedinte,     Vicepreședinte, 
 
 

Ana BIRCHALL    Bogdan NICULESCU DUVĂZ 
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