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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
Bucureşti, 18.03.2014 
N r .   4  c - 1 9  /  1 8 6  
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

10 și 12 martie 2015 
 

 Marți, 10 martie 
 

I. Priorităţile preşedinţiei letone a Consiliului Uniunii Europene  
 

Invitați:
- E.S. dl. Ilgvars KLAVA,  Ambasadorul Letoniei acreditat în România  

                                                                                                                                         

- domnul George CIAMBA, Secretar de stat, Ministerul afacerilor externe 
- domnul Jans KEVIŠS-PETUŠKO, secretar III la Ambasada Letoniei  

 
Comisiile pentru afaceri europene ale Camerei Deputaților și Senatului, în ședință comună, 

l-au avut ca invitat pe domnul Ilgvars Klava, ambasadorul Letoniei acreditat în România, care a  
prezentat prioritățile și realizările Președinției letone a Consiliului Uniunii Europene.  

 
În același cadru, au fost abordate și alte subiecte de interes, cum sunt intensificarea 

dialogului instituțional între Legislativul din România și instituțiile partenere de la nivel european 
și obiectivul aderării României la Schengen. 

 
II. Examinarea propunerilor UE în fond sau în cadrul mecanismului de alertă timpurie 

(subsidiaritate) şi adoptarea unui proiect final de opinie, notă de informare / aviz 
motivat : 

 
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 

Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – 
Analiza anuală a creșterii pentru 2015 - COM (2014) 902, examinare în fond   
       

și documentele asociate:                
 
1.1 Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală  Europeană, 

Comitetul Economic și Social European – Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2015 – 
COM (2014) 904,  

1.2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală              
Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor: Evaluarea guvernanței 
economice - Raport privind punerea în aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1173/2011, 1174/2011, 
1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 și 473/2013 - COM (2014) 905,  

1.3 Proiectul de Raport Comun al Comisiei și al Consiliului privind Ocuparea Forței de 
Muncă - COM (2014) 906. 
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La dezbaterea Analizei anuale a creșterii pentru anul 2015 au participat: 

- domnul Viorel Dobrescu, director DSE-2020, Ministerul afacerilor externe 
- domnul Ștefan Harda, DSE-2020, Ministerul afacerilor externe 

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

cooperare a invitaților. 
 
Din dezbaterea pe fond a Analizei anuale a creșterii pentru anul 2015 și a documentelor  

asociate, membrii comisiei au subliniat următoarele aspecte: 
 
a) Radiografia creșterii economice prezentate în document este o sinteză cuprinzătoare 

a evoluției Uniunii, văzută în principal prin intermediul indicatorilor macroeconomici, dar că 
pentru a servi drept bază unui răspuns adecvat la factorii ce afectează situația socio-economică a 
Uniunii ar fi fost nevoie de  identificarea mai detaliată a  cauzelor dificultăților în revenire și 
stabilizare; 

 
b) Este de apreciat dorința Comisiei Europene de deschidere a procesului Semestrului 

European către alți actori și sporirea angajamentului acestora, pentru a spori legitimitatea 
democratică.  

Din această perspectivă, însă, o abordare a analizei dinspre dimensiunea politică a Uniunii, 
care să treacă dincolo de aspectele economice, ar fi facilitat un aport structurat al parlamentelor 
naționale la dezbatere. În acest sens, recomandă Comisiei Europene să includă în viitoarea sa 
analiză a creșterii o secțiune dedicată principalelor puncte de interes din  perspectivă parlamentară, 
ale cărei orientări să fie stabilite prin consultare timpurie cu parlamentele naționale și eventual cu 
Parlamentul European;   
 

c) Strategia Europa 2020 consideră investițiile necesare, inclusiv din perspectiva 
dezvoltării durabile și a necesarului pentru susținerea tehnologiilor din domeniul afacerilor  de 
mediu.  Ar fi, prin urmare, recomandabil ca strategia investițională să fie analizată și din acest 
punct de vedere în perspectiva viitorului semestru European; 

 
d) În privința coordonării consolidate a politicilor naționale, ritmul ajustărilor bugetare 

ar trebui să țină seama de situația fiecărui stat membru. De asemenea, sunt necesare reforme 
structurale în sistemul de educație, în cercetare și inovare - acestea fiind în prezent subfinanțate în 
unele cazuri. Atât cât este posibil și admisibil prin prisma tratatelor constitutive, ar fi indicat ca 
domeniile acestea să fie subiectul  unor inițiative la nivelul Uniunii, astfel încât să fie puse bazele 
de perspectivă pentru  Piața unică. 

 

Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte proiectul 
final de opinie care să fie transmis Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliu lui privind Fondul 
european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 
1316/2013 - COM(2015) 10, examinare subsidiaritate 
 
Invitați:

-  domnul Gyorgy Attila, secretar de stat, Ministerul finanțelor publice 
  

-  doamna Antoaneta Barta, director DAGFIJ, Ministerul afacerilor externe 
 

   Analizând propunerea de Regulament, membrii comisiei au hotărât că se respectă 
principiul subsidiarităţii şi au aprobat consemnarea acestei decizii, printr-o notă de informare. 
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III. Avizarea unor proiecte de legi naționale 
 

1. Proiect de Lege privind administratorii de fonduri de investiții alternative – PLx nr. 93 / 
2015 - avizare în procedură de urgență. 

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

să emită aviz favorabil, care să fie transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci pentru raport. 
 
 

2. Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr. 3 din Legea nr. 43 / 2014 privind protecția 
animalelor utilizate în scopuri științifice – PLx. 97 / 2015. 

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

să emită aviz favorabil, care să fie transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport pentru raport. 

 
 

3. Proiect de Lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204 / 2006 privind pensiile 
facultative și a art. nr. 23 alin. (1) din Legea nr. 411 / 2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat – PLx nr. 123 / 2015. 

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

să emită aviz favorabil, care să fie transmis Comisiei pentru muncă și protecție socială pentru 
raport. 

 
 

4. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr. 82 / 13 iunie 2012 privind reținerea datelor 
generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de 
servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 506 / 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții 
private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 406 / 18 iunie 
2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare – PLx nr. 142 / 2015. 

 
Analizând situația de fapt, Comisia pentru afaceri europene constată că prin depășirea 

termenului constituțional de 45 de zile prevăzut în art. 147 alin. (1) al Constituției României, 
Legea își încetează de drept efectele juridice, nemaifiind necesare alte măsuri de ordin legislativ. 

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

să emită aviz negativ asupra propunerii legislative, care să fie transmis Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități și Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor pentru raport. 

 
 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2014 privind 
modificarea art. VII din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare – PLx nr. 72/2015. 

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

să emită aviz favorabil, care să fie transmis Comisiei pentru Buget, finanțe și bănci pentru raport. 
 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2014 pentru 
modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 – PLx nr. 73/2015 

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

să emită aviz favorabil, care să fie transmis Comisiei pentru Buget, finanțe și bănci pentru raport. 
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IV. Organizare internă / Diverse 

 
 

1. Alegerea unui vicepreședinte și a unui secretar în Biroul Comisiei 
 

 
Propunerile au fost făcute conform algoritmului stabilit după alegerile parlamentare din 

2012 şi nominalizărilor Grupului parlamentar PSD, care a solicitat înlocuirea în funcția de 
vicepreședinte, a domnului deputat Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz cu domnul deputat Cătălin 
Marian RĂDULESCU, precum și numirea domnului deputat Dorel Gheorghe CĂPRAR în funcția 
vacantă de secretar, în locul doamnei deputat Ana Birchall, aceasta devenind președinte al 
Comisiei pentru afaceri europene din data de  3.02.2015. 
 

În urma scrutinului, au fost aleși: 
 

- domnul deputat Cătălin Marian RĂDULESCU în funcția de vice -președinte, cu 12 
voturi ”pentru”, nici un vot împotrivă și nicio abținere; 
 

- domnul deputat Dorel Gheorghe CĂPRAR în funcția de secretar, cu 12 voturi 
”pentru”, nici un vot împotrivă și nicio abținere. 
 

 
2. Adoptarea Programului de activități al Comisiei pentru afaceri europene pentru 

perioada 10 martie - 30 iunie 2015 
 
 

Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei. 
 
 La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Birchall Ana, Drăguşanu Vasile 

Cătălin, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Căprar Dorel Gheorghe, Korodi Attila, Petrea Dorin 
Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Silaghi Ovidiu Ioan, Steriu Valeriu 
Andrei, Stroe Ionuț Marian, Ţîmpău Radu Bogdan. 
 

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Zamfir Daniel Cătălin, Burlacu Ştefan, 
Ciubotaru Lucian Manuel, Ghera Giureci Slobodan, Iacob Ridzi Monica Maria, Lubanovici 
Mircea, Nazare Alexandru, Teju Sorin, Tîlvăr Angel, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 
 Joi, 12 martie 

 
 

1. Redactarea Proiectului final de opinie pentru Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Analiza anuală a creșterii 
pentru 2015 - COM (2014) 902 și transmiterea acestuia către Biroul Permanent al Camerei 
Deputaților. 
 

2. Analiză / Studiu pe marginea Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup -  Semestrul european 2015: evaluarea 
provocărilor în materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și 
rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011, COM(2015) 85 
(Raport de țară pentru România) 

 
 

mailto:cae@cdep.ro�


_______________________________________________________________________________________________________ 
PALATUL PARLAMENTULUI STR. IZVOR NR. 2-4, SECTOR 5, Cod 050563, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

TELEFON:  414 11 80, 414 21 89;  FAX:  414 11 81 Email: cae@cdep.ro  
 

5 

Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana Birchall, președintele comisiei. 
 
La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Birchall Ana, Drăguşanu Vasile 

Cătălin, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Ghera Giureci Slobodan, Korodi Attila, Podaşcă 
Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Silaghi Ovidiu Ioan, Stroe Ionuț Marian, Steriu Valeriu 
Andrei, Ţîmpău Radu Bogdan. 
 

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Zamfir Daniel Cătălin, Burlacu Ştefan, Căprar 
Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, Iacob Ridzi Monica Maria, Lubanovici Mircea, 
Nazare Alexandru, Petrea Dorin Silviu, Teju Sorin, Tîlvăr Angel, Zgonea Valeriu Ștefan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 

             Ana BIRCHALL       Dorel CĂPRAR 
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