
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 14 septembrie 2011 
 
. 
 

Pe data de 14 septembrie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe 

ordinea de zi  documentul cu nr. E 45/2011 – s – Propunere de decizie a 

Parlamentului European şi Consiliului privind anul european al 

cetăţenilor (COM(2011) 489) trimis de către Biroul Permanent, cu adresa 

nr. 10/E din 06.09.2011, pentru verificarea respectării principiului 

subsidiarităţii, înregistrat la Comisie cu nr. 25/552/13 septembrie 2011. 

      La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 11 deputaţi din numărul total 

de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius 

Cristinel Dugulescu, Gigel-Sorinel Ştirbu, Virgil Pop, Florin Postolachi, 

Sergiu Andon, Horia Grama, Damian Florea, Tudor Ciuhodaru, Varga 

Attila şi Lucian Riviş-Tipei. A absentat motivat - fiind plecat în delegaţie 

parlamentară în S.U.A. - dl deputat Mircea Lubanovici. A fost absentă dna 

deputată Elena Gabriela Udrea - care este membru al Guvernului. Şedinţa a 

fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei. 
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       Propunerea de decizie, privind Anul european al cetăţenilor 2013,  

are ca  scop general, să se asigure că toţi cetăţenii Uniunii sunt informaţi cu 

privire la drepturile pe care le au în contextul statutului lor de cetăţeni ai UE 

pentru a putea lua decizii privind posibilitatea utilizării dreptului la libera 

circulaţie şi de li se facilita exercitarea acestui drept. 

       Astfel, obiectivul principal al propunerii este acela de a elimina 

obstacolele care persistă în calea exercitării efective a drepturilor 

cetăţenilor Uniunii, mai exact de a facilita exercitarea de către cetăţenii 

Uniunii a dreptului acestora de a circula şi de a-şi stabili reşedinţa în mod 

liber pe teritoriul statelor membre prin consolidarea cunoştinţelor acestora 

cu privire la drepturile lor în calitate de cetăţeni ai UE.  

     Pornind de la constatarea că nu lipsa legislaţiei este motivul situaţiilor 

defavorabile exercitării drepturilor cetăţenilor UE, ci lipsa informării 

acestora,  UE şi-a propus să acţioneze la toate nivelurile pentru a se asigura 

că drepturile cetăţenilor sunt o realitate tangibilă. Pentru ca aceste eforturi 

să fie încununate de succes, este esenţial ca cetăţenii europeni să se 

implice, astfel încât să nu fie doar beneficiari pasivi ai drepturilor, ci şi 

actori ai proiectului european.  

     Membrii Comisiei au ajuns la concluzia că această propunere de decizie 

va putea contribui la creşterea gradului de conştientizare a drepturilor 

cetăţenilor UE, în rândul liderilor de opinie şi a publicului larg, precum şi 

la facilitarea exercitării dreptului la liberă circulaţie şi şedere. 
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  Ca urmare, după examinarea, dezbaterea şi analiza conţinutului propunerii şi 

constatarea respectării principiului subsidiarităţii, deputaţii au acordat un vot 

favorabil cu unanimitate. 

 

 

 

            

 

                                   PREŞEDINTE            

                                deputat Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: 

Şef birou: Onesia BABEŞ  

Consilier Marcela Monica STOICA 

 
 


