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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

22 - 24 octombrie 2013 
 
 
 

În perioada 22 - 24 octombrie Comisia pentru afaceri europene şi-a 
desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

 
 

 Marţi, 22 octombrie a.c.  
 

Examinarea propunerilor Uniunii Europene cu termen scadent : 
 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a Parchetului European - COM (2013) 534; examinare subsidiaritate 
 

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală 
(Eurojust) - COM (2013) 535; examinare subsidiaritate 
 

La dezbaterile privind conformitatea cu principiul subsidiarităţii a celor 
două acte europene a fost invitată doamna Mădălina MANOLACHE, Director al 
Direcţiei afaceri europene din cadrul Ministerului Justiţiei, care a exprimat punctul 
de vedere al instituţiei pe care o reprezintă. 

 
 Pentru propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a Parchetului European – COM(2013) 534, membrii 
comisiei au subliniat o serie de aspecte: 
 

- sintagma „interese financiare europene” nu este precizată, astfel încât, 
devine posibilă extinderea acţiunilor Parchetului European dincolo de intenţia art. 
86 TFUE, iar riscul de suprapunere a competenţelor parchetelor naţionale şi 
parchetului european, precum şi riscul ca urmărirea penală efectuată la nivel 
naţional să fie obstrucţionată, este considerabil;  
  

- valoarea adăugată a creării unei noi competenţe a Uniunii Europene în 
materie de urmărire penală nu a fost suficient motivată de către Comisia 
Europeană; 
  1
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- utilizarea optimă a mecanismelor europene de coordonare în materie 
penală, deja existente nu a fost complet realizată, deşi aceste mecanisme oferă 
facilităţi suficiente pentru combaterea eficientă a fraudei cu fonduri europene şi îşi 
exprimă opţiunea pentru consolidarea Agenţiei Eurojust şi Oficiului European de 
Luptă Antifraudă - OLAF, precum şi pentru valorificarea la maximum a 
competenţelor conferite acestor instituţii. 

 
 

 Pentru propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie 
Penală (Eurojust) - COM (2013) 535 au fost subliniate următoarele aspecte: 

 
- instituirea unui cadru juridic unic şi înnoit pentru Eurojust, ca agenţie a 

Uniunii care să constituie succesoarea legală a unităţii Eurojust, este o măsură 
binevenită; 

- Eurojust ar trebui perceput ca un actor global în justiţia penală 
internaţională şi un „ghişeu unic” între statele membre ale Uniunii Europene şi 
state terţe în cooperarea judiciară şi schimbul de informaţii, în cazuri având 
conexiuni dincolo de frontierele Uniunii; 

 
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, că propunerea respectă 

principiul subsidiarităţii. 
  

3. Propunere de Recomandare a Consiliului cu privire la măsurile de 
integrare a romilor în statele membre - COM(2013) 460; examinare fond 
 

Au fost invitaţi să prezinte opinii pe temă domnul Daniel VASILE, 
Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Romi şi domnul Nicolae PĂUN,  Preşedinte 
al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi 
Preşedinte al Partidei Romilor. 

 
În cadrul dezbaterilor au fost evidenţiate următoarele: 

- propunerea de recomandare a Consiliului vizează accelerarea 
progreselor, prin concentrarea atenţiei statelor membre asupra unor măsuri 
concrete care sunt de o importanţă crucială pentru punerea în aplicare eficientă şi 
rapidă a strategiilor; 

- etnia romă poate fi tratată ca etnie europeană pentru că întruneşte, 
printre altele, caracteristici cum sunt: limba romani – limbă care face parte din 
ramura indo-ariană a familiei de limbi indo europene; nu are stat propriu; 
păstrează aceleaşi tradiţii de sute de ani, indiferent de statele în care trăieşte şi 
indiferent de modul de viaţă (sedentar sau nomad) pe care îl duce; 

- întărirea cadrului în domeniul incluziunii romilor este de interes pentru 
România şi se doreşte ca această problematică să fie păstrată pe agenda activă a 
Uniunii Europene, ca problemă de interes special, cu evitarea unor aspecte ce pot 
avea conotaţii negative (ex.: „migraţia” între state ale Uniunii); 

- Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012 – 2020 va fi modificată după 
finalizarea procesului de descentralizare adminstrativă, aflată în curs în România; 

- Integrarea socială şi economică a romilor este un proces cu două 
sensuri, care necesită o schimbare de mentalitate atât a cetăţenilor care compun 
majoritatea, cât şi a cetăţenilor din cadrul etniei rome. 

 
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, că propunerea este oportună şi 

realistă şi au aprobat consemnarea acestei decizii prin redactarea, în şedinţa din 
23 octombrie, a opiniei finale . 
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4. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice – COM (2013) 449, 
examinare fond (amânat în şedinţa din 8 octombrie 2013) 

 
Dezbătând propunerea legislativă europeană membrii comisiei: 

- remarcă oportunitatea prevederilor actului şi subliniază că obiectivul 
directivei vine în sprijinul microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii, 
însă ar fi de dorit ca interesele lor să fie ocrotite prin adoptarea unei soluţii uşor 
accesibile în mod real şi uşor de preluat pentru toţi utilizatorii, atât din punct de 
vedere al costurilor, cât şi din cel al tehnologiei uzate; 

- consideră că, pentru a preveni pe cât posibil efecte nedorite, 
propunerea de directivă ar trebui să conducă la o standardizare care să conţină un 
dispozitiv de interpretare extins, eventual cu luarea în considerare a 
particularităţilor sistemelor de drept financiar-contabil ale fiecărui stat membru în 
parte. Aceasta deoarece aplicarea unitară a facturării electronice se referă per-se 
nu doar la condiţiile de formă, ci şi la interpretarea de jure, forma electronică 
neeliminând interpretarea; 

- au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui proiect final de opinie. 
 

 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, 

vicepreşedinte al comisiei. 
La şedinţă au participat următorii membri ai comisiei: Fenechiu Relu, Geantă 

Florian Daniel, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Zamfir Daniel Cătălin, Anastase 
Roberta Alma, Burlacu Ştefan, Caloianu Mario, Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru 
Lucian Manuel, Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Korodi Attila, 
Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Tîlvăr 
Angel, Teju Sorin. 

Au absentat motivat: Birchall Ana, Hrebenciuc Viorel, Iacob Ridzi Monica 
Maria, Marcu Nicu, Mitrea Miron Tudor, Ponta Victor Viorel, Udrea Elena Gabriela, 
Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 

 Miercuri, 23 octombrie a.c. 
 

I. Adoptarea opiniei finale pentru Propunerea de Recomandare a 
Consiliului cu privire la măsurile de integrare a romilor în statele membre - 
COM(2013) 460  

II. Adoptarea notei de informare privind respectarea principiului 
subsidiarităţii a Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie 
Penală (Eurojust) - COM (2013) 535. 

III. Redactarea unui proiect final de aviz motivat pentru Propunerea 
de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
Parchetului European – COM(2013) 534 

În urma dezbaterilor în şedinţa comisiei din data de 22 octombrie, membrii 
comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, să pronunţe un aviz motivat, în 
sensul că propunerea de Regulament nu este conformă cu principiul 
subsidiarităţii. 

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  

 



IV. Iniţierea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European - analiza proiectului şi a  documentelor relevante ale Uniunii Europene 

A fost prezentat contextul în care trebuie iniţiată modificarea şi completarea 
Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European. 

Iniţiativa rezultă în urma Directivei 2013/1/UE a Consiliului şi a 
Recomandării Comisiei din 12 martie 2013 privind consolidarea desfăşurării 
democratice şi eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi din 
Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la îmbunătăţirea 
modalităţilor practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 
2014 [2013/2102)INI)]. 

Membrii comisiei au hotărât ca în termen de două săptămâni să dezbată 
forma finală a propunerii legislative să fie de două săptămâni.  

 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, 

vicepreşedinte al comisiei. 
La şedinţă au participat următorii membri ai comisiei: Fenechiu Relu, Geantă 

Florian Daniel, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Zamfir Daniel Cătălin, Anastase 
Roberta Alma, Burlacu Ştefan, Caloianu Mario, Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru 
Lucian Manuel, Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Korodi Attila, 
Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Tîlvăr 
Angel, Teju Sorin. 

Au absentat motivat: Birchall Ana, Hrebenciuc Viorel, Iacob Ridzi Monica 
Maria, Marcu Nicu, Mitrea Miron Tudor, Ponta Victor Viorel, Udrea Elena Gabriela, 
Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 

 Joi, 24 octombrie a.c. 
 

1. Pregătirea participării membrilor comisiei la acţiuni de diplomaţie 
parlamentară în perioada 28 – 31 octombrie 2013. 

2. Pregătirea şedinţelor comisiei din perioada 29 - 31 octombrie 2013. 

  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, 
vicepreşedinte al comisiei. 

La şedinţă au participat următorii membri ai comisiei: Fenechiu Relu, Geantă 
Florian Daniel, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Zamfir Daniel Cătălin, Anastase 
Roberta Alma, Burlacu Ştefan, Caloianu Mario, Ciubotaru Lucian Manuel, 
Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Korodi Attila, Petrea Dorin 
Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Tîlvăr Angel, Teju Sorin. 

Au absentat motivat: Birchall Ana, Căprar Dorel Gheorghe, Hrebenciuc Viorel, 
Iacob Ridzi Monica Maria, Marcu Nicu, Mitrea Miron Tudor, Ponta Victor Viorel, 
Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
            Preşedinte,     Secretar, 

 
 

                   Relu FENECHIU                    Daniel Cătălin ZAMFIR  
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