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PARLAMENTUL  R OMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 
Bucureşti, 15  martie 2016 
N r .   4  c - 1 9  /  2 6 4  

 

 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 8 și 10 martie 2016 

 
 
 

În zilele de 8 și 10 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine de zi:  
 

 
I. Examinarea în fond a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii:   

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Paza europeană de frontieră 

și de coastă și gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei - COM(2015) 673 
            

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Paza europeană 
de frontieră şi de coastă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) 
nr. 863/2007 şi a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului – COM(2015) 671 

               
II. Examinarea în cadrul sistemului de alertă timpurie pentru verificarea subsidiarității a unei 
propuneri UE și adoptarea unei opinii:     

 
Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Paza europeană de 

frontieră şi de coastă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 
863/2007 şi a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului – COM(2015) 671 

 
III.  Avizarea, în procedură de urgență, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
gestionării financiare a fondurilor europene – PLx. 49 / 2016  

 
IV. Documentare/Informare :   Documente suport pentru ședința comisiei din data de 15 martie 2016 

 
V. Organizare internă:        

1. Prezentarea listei cu propunerile UE transmise de către Biroul permanent pentru examinare, 
cu termene scadente în perioada 9 martie – 23 iunie 2016  

2. Pregătirea dezbaterii publice cu tema ”Securitatea cibernetică în contextul amenințărilor 
asimetrice și riscurilor emergente”, Palatul Parlamentului, 17 martie 2016  
 

 
 

gabriela.negret
comisii

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_673_RO_ACTE_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0863
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0267
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_671_RO_ACTE2_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0863
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0267
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_671_RO_ACTE2_f.pdf
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Punctele I.1. și I.2. din ordinea de zi, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu - Paza europeană de frontieră și de coastă și gestionarea eficace a frontierelor externe ale 
Europei, COM(2015) 673 și Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind Paza europeană de frontieră şi de coastă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a 
Regulamentului (CE) nr. 863/2007 şi a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului, COM(2015) 671, au fost 
dezbătute împreună de către membrii comisiei, deoarece ambele acte fac parte din pachetul ” Paza 
europeană de frontieră și de coastă”.  

Comisia Europeană propune instituirea unui corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor 
pentru a asigura o gestionare riguroasă și partajată a frontierelor externe. Pentru a spori și mai mult 
securitatea cetățenilor Europei, Comisia propune, de asemenea, introducerea de controale sistematice în 
bazele de date relevante în cazul tuturor persoanelor care intră în spațiul Schengen sau ies din acesta. 

Obiectivele specifice vizate sunt: sprijin pentru gestionarea frontierelor externe; sprijin pentru 
autoritățile statelor membre care îndeplinesc funcții de pază de coastă; sprijin pentru efectuarea unor 
returnări eficace; analize de risc și evaluări ale vulnerabilității; formare - asistarea statelor membre în 
ceea ce privește formarea agenților naționali de poliție de frontieră și a experților în domeniul returnării, 
inclusiv în ceea ce privește stabilirea unor standarde comune de formare; gestionarea resurselor puse în 
comun și cercetare și dezvoltare; EUROSUR și monitorizarea situației; relații externe și drepturi 
fundamentale. 
 În urma dezbaterii pe fond, membrii Comisiei pentru afaceri europene sunt de acord că era 
necesară și urgentă crearea noii agenții, pe bazele conceptuale propuse de Comisia Europeană. Consideră, 
însă, că pe detalii unele elementele supranaționale ridică semne de întrebare relativ la suveranitatea 
statelor membre, cu precădere  în chestiuni de securitate națională și ordine publică internă. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să adopte o opinie care să cuprindă observațiile și 
recomandările făcute și care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul II. din ordinea de zi, a fost analizată conformarea cu principiul subsidiarității a 

Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Paza europeană de 
frontieră şi de coastă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 
863/2007 şi a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului - COM(2015) 671. 

 
Comisia pentru afaceri europene constată că sunt îndeplinite condiţiile stabilite prin Tratate ca 

propunerea să facă obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii: are caracter legislativ şi aparţine 
categoriei competenţelor care nu sunt exclusive Uniunii Europene, în sensul art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (2) 
TUE şi respectiv art. 2 alin. (6) TFUE.  

Cu rezervele exprimate în Opinia adoptată în aceeași ședință, la analiza pe fond, în special cele 
care au nevoie de precizări și/sau proceduri care să înlăture îngrijorările de încălcare a suveranității 
statelor membre, în particular suprapunerile de competențe ale agenției cu cele ale statelor membre în 
materie de securitate națională, membrii Comisiei pentru afaceri europene au admis că obiectivele 
propunerii nu pot fi realizate decât sub forma unor norme comune la nivelul Uniunii şi a hotărât cu 
unanimitate de voturi că propunerea de regulament este conformă cu principiul subsidiarităţii.  
 

La dezbaterile punctelor I și II din ordinea de zi au participat următorii invitați:        
-    domnul Victor MICULA, secretar de stat la Ministerul afacerilor externe 
- domnul Tiberiu Florea TRIFAN, secretar de stat la Ministerul afacerilor interne 
- domnul Teodor FRUNZETI, Consilier, Departamentul Securității Naționale, 

Administrația Prezidențială 
- doamna Iulia MATEI, director general adjunct, Ministerul afacerilor externe 
- doamna Aniela CREȚU, director, Ministerul afacerilor externe 

 
 La punctul III. din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat la analizarea proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene – PLx. 49 / 2016. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_673_RO_ACTE_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0863
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0267
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_673_RO_ACTE_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0863
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0267
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_673_RO_ACTE_f.pdf
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Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se referă la gestionarea 
fondurilor Uniunii Europene. 

Membrii comisiei au luat act că proiectul de Lege cuprinde prevederi de natură financiară aferente 
mecanismelor de plată pentru proiectele finanțate din fondurile europene, dintre care cele privind plata 
cererilor de rambursare și de lichidare până la 31 decembrie 2015 au produs deja efecte  juridice și 
faptice. 

Comisia pentru afaceri europene a avizat favorabil propunerea de lege, cu recomandarea de a fi 
avute în vedere constatările sale la dezbaterea în comisia parlamentară sesizată pe fond. 
  

La punctul IV. din ordinea de zi au fost studiate documentele suport pentru propunerile de acte ale 
UE ce fac sunt înscrise pe ordinea de zi a ședinței comisiei din data de 15 martie 2016. 

 
La punctul V.1. din ordinea de zi, a fost prezentată lista cu propunerile UE transmise de către 

Biroul permanent pentru examinare, cu termene scadente în perioada 9 martie – 23 iunie 2016, iar 
membrii comisiei făcut opțiuni pentru întocmirea Rapoartelor.  
 

Punctul V.2. din ordinea de zi a constat în pregătirea dezbaterii publice cu tema ”Securitatea 
cibernetică în contextul amenințărilor asimetrice și riscurilor emergente”,  dezbatere pe care Comisia 
pentru afaceri europene o va organiza la Palatul Parlamentului în data de 17 martie 2016.   

 
 
În ziua de 8 martie a.c., ședința a fost condusă de doamna deputat Birchall Ana, președintele 

comisiei. Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 12 deputați: Birchall Ana 
(PSD), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Burlacu Ştefan (neafiliat), Dumitru 
Ioana Jenica (UNPR), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Petrea Dorin Silviu (UNPR), Podaşcă Gabriela 
Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju 
Sorin (PNL).  

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma (PNL), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir 
Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Korodi Attila (UDMR), Nazare Alexandru 
(PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), 
Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 

În ziua de 10 martie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 10 
deputați: Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Burlacu Ştefan (neafiliat), 
Dumitru Ioana Jenica (UNPR), Petrea Dorin Silviu (UNPR), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi 
Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL).  

Au absentat motivat: Birchall Ana (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Căprar Dorel Gheorghe 
(PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), 
Korodi Attila (UDMR), Nazare Alexandru (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Tîlvăr Angel 
(PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 
 

Preşedinte, 
 

Ana BIRCHALL 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, 
Gabriela Negreț 




