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În data de 18 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene şi-a 
desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

 
 

I. Examinarea propunerilor UE cu termen scadent / adoptarea unor 
proiecte finale de opinie:  

 
1. Carte verde – Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei şi 

al energiei - COM (2013) 169 
2. Examinarea Comunicării consultative privind viitorul captării şi stocării 

carbonului în Europa - COM (2013) 180 
3. Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor în temeiul art. 25 
TFUE privind progresele înregistrate în vederea exercitării efective a 
cetăţeniei UE în perioada 2011-2013 – COM (2013) 270 

 
După examinarea în fond a celor 3 (trei) propuneri legislative europene, 

membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, în unanimitate,  adoptarea 
proiectelor finale de opinie. 

 
 

II. Dezbaterea şi avizarea unor proiecte de lege, care transpun / aplică 
acte legislative ale UE 

 
1. Proiect de Lege pentru modificarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale 
care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA 
din sectorul transporturi - PL-x nr. 225/2013  

 
În urma analizării Proiectului de Lege, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, adoptarea unui aviz favorabil.  
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2. Proiect de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie - PL-x nr. 227/2013 

 
În urma analizării Proiectului de Lege, membrii comisiei prezenţi la şedinţă au 

hotărât, cu o abţinere , adoptarea unui aviz favorabil.  
 

 
3. Proiect de Lege privind emisiile industriale - PL-x nr. 237/2013 
 

În urma analizării Proiectului de Lege, membrii comisiei prezenţi la şedinţă au 
hotărât, în unanimitate, adoptarea unui aviz favorabil.  
 

4. Proiect de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară - PL-x nr. 247/2013 

 
În urma analizării Proiectului de Lege, membrii comisiei prezenţi la şedinţă au 

hotărât, cu un vot împotrivă, adoptarea unui aviz favorabil.  
 

III. Raportul Camerei Deputaţilor privind combaterea traficului de persoane – 
eventuale observaţii 
 

IV. Proiect de răspuns la chestionarul COSAC, pentru al 20-lea Raport bianual 
 
  Domnul deputat Relu FENECHIU, preşedintele comisiei, a propus amânarea 
discuţiilor pe marginea punctelor III şi IV ale ordinii de zi pentru următoarea 
şedinţă, datorită complexităţii şi volumului temelor, fiind necesar mai mult timp de 
studiu pentru evaluare.  
 

V. Diverse 
 

1. Stabilirea planului de activităţi al comisiei pentru sesiunea de toamnă 
2013; organizarea unui seminar pe tema „Racordarea învăţământului la 
cerinţele pieţei muncii”. 

 
S-a pus în discuţie modalitatea de organizare a reuniunilor dedicate unor 

teme de interes naţional. S-a decis ca  organizarea primei reuniuni de acest fel să 
fie stabilită în următoarea şedinţă a comisiei. 
 

2. Opţiuni de participare la reţeaua de parlamentari pentru Strategia Dunării 
 

S-au înscris 5 (cinci) membri ai CAE, lista opţiunilor fiind în continuare 
deschisă. 

 
3. Informare privind întrevederea doamnei deputat Ana Birchall, secretar al 

comisiei, cu E.S. domnul Duško KOVAČEVIĆ, Ambasador extraordinar şi 
plenipotenţiar al Bosniei şi Herţegovinei în România – solicitare de 
susţinere la APCE în privinţa amânării termenului de modificare a 
Constituţiei Bosniei şi Herţegovinei. 
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În urma întrevederii de astăzi cu E.S. domnul ambasador  Duško 
KOVAČEVIĆ, s-a hotărât transmiterea solicitării către Delegaţia Parlamentului 
României la APCE, informarea Grupurilor parlamentare şi solicitarea unui punct de 
vedere de la Ministerul afacerilor externe. 
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4. Prezentarea, spre informare, a unor documente primite de comisie. 
 

S-a hotărât ca membrii comisiei să fie informaţi asupra titlurilor acestor 
documente şi ca acele documente care nu sunt disponibile pe pagini electronice să 
fie consultate la secretariatul Comisiei pentru afaceri europene. 
 

 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Fenechiu Relu, preşedintele 

comisiei. 
 

La şedinţă au participat următorii membri ai comisiei: Fenechiu Relu, Geantă 
Florian Daniel, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Zamfir Daniel 
Cătălin, Anastase Roberta, Burlacu Ştefan, Căprar Dorel Gheorghe, Drăguşanu 
Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Korodi Attila, Petrea Dorin Silviu, 
Rădulescu Cătălin Marian, Teju Sorin. 

Au absentat motivat: Ciubotaru Lucian Manuel, Caloianu Mario, Iacob Ridzi 
Monica Maria, Hrebenciuc Viorel, Marcu Nicu, Mitrea Miron Tudor, Ponta Victor 
Viorel, Tîlvăr Angel, Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 
 
 

 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 

              Relu FENECHIU                   Ana BIRCHALL 
 

   
 
 

 

3
_______________________________________________________________________________________________________ 

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  

 


