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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Afaceri  Europene  
 
Bucureşti, 19.03.2014 
N r .   4  c - 1 9 /  1 4 8  

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

din perioada 11 – 13 martie 2014 
 
 

Comisia pentru afaceri europene şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
 
 Marţi, 11 martie :  
 
I.  Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2014, COM (2013) 739; selecţia 

proiectelor de acte legislative şi nelegislative ale Uniunii Europene propuse spre examinare 
prioritară pe fond şi respectiv a proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, propuse 
pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii, în cadrul sistemului de alertă timpurie; 

  
Invitaţi:  
- domnul Bogdan BADEA,  director al Direcţiei piaţă internă şi politici sectoriale - 
Ministerul afacerilor externe  
- doamna Dorina Maria NĂSTASE, şefa Secţiei Politice din cadrul Reprezentanţei 
Comisiei Europene în România  

- doamna Teodora NĂSTASE VIZIREANU, asistent comunicare-informare, 
Reprezentanţa Comisiei Europene în România  

  
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi 
mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte 
legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru afaceri europene a analizat Programul de lucru al Comisiei Europene 
pentru anul 2014, în vederea selecţiei proiectelor de acte legislative şi nelegislative ale Uniunii 
Europene propuse spre examinare prioritară pe fond şi respectiv a proiectelor de acte legislative 
ale Uniunii Europene, propuse pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii, în cadrul 
sistemului de alertă timpurie. 
 

A fost prezentată o propunere comună a secretariatului comisiei şi a Departamentului 
pentru studii parlamentare şi politici ale Uniunii Europene al Camerei Deputaţilor. 
 

Dezbaterile au relevat necesitatea includerii în lista proiectelor de acte europene care vor fi 
examinate de către Camera Deputaţilor, a celor mai reprezentative şi având cel mai mare impact 
dintre ele. Pentru clarificarea criteriilor de selecţie şi finalizarea selecţiei propriu-zise, Comisia 
pentru afaceri europene a amânat cu două săptămâni adoptarea unei hotărâri, pentru formularea 
unei poziţii a Ministerului afacerilor externe. 
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II. Examinarea propunerilor UE cu termen scadent şi adoptarea unui aviz motivat / 
notă de informare: 

 
Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind o reţea 

europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate 
şi integrarea în continuare a pieţelor forţei de muncă - COM(2014) 6; examinare subsidiaritate 
(Termen BP:    7.03.2014; Termen UE:  18.03.2014) 

 
În urma analizei propunerii de Regulament, membrii comisiei au hotărât că se respectă 

principiul subsidiarităţii şi au aprobat consemnarea acestei decizii într-o notă de informare. 
 
 

III.  Avizarea unor proiecte de lege  
 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii - PLx. 88/2014, pentru care Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională;  avizare în procedură de urgenţă  
 

 Comisia pentru afaceri europene a subliniat necesitatea de a  stabili un regim armonizat al 
microîntreprinderilor, pornind de la definița dată de documentul citat în Articolul 3 Categoriile de 
întreprinderi și de grupuri, anume :  

"1) Aplicând una sau mai multe opțiuni prevăzute la articolul 36, statele membre definesc 
microîntreprinderile drept întreprinderi care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin 
două dintre următoarele trei criterii:  

(a) totalul bilanțului: 350 000 EUR;  

(b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;  

(c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10." 
 
 Comisia pentru afaceri europene a semnalat flexibilitatea normei europene, în sensul 
dreptului statelor membre de a dispune măsuri specifice de punere în aplicare a unui regim distinct 
pentru microintreprinderi, astfel: "(14) Statele membre ar trebui să țină seama de condițiile și 
nevoile specifice ale propriilor piețe atunci când iau o decizie referitoare la modalitățile sau la 
oportunitatea punerii în aplicare a unui regim distinct privind microîntreprinderile în contextul 
prezentei directive". 
 
 Comisia pentru afaceri europene a recomandat o consultare extinsă,  inclusiv de la nivel de 
Guvern și patronate, pentru a adauga la proiectul de lege prevederi practice de simplificare, cu un 
impact rapid și real asupra dezvoltării socio-economice și de sprijinire a convergenței la nivel de 
Uniune.  
 
 Ţinând seama de condițiile economice concrete din România, Comisia pentru afaceri 
europene a mai recomandat ca limita de aplicare a regimului favorabil de microîntreprindere, 
anume de 35,000 Euro cifra de afaceri, să fie ridicată cât mai aproape de pragul stabilit prin 
directiva citată, iar beneficiarii microîntreprinderi și experții contabili să fie consultați în ce 
privește ușurința utilizării formularelor contabile și de raportare simplificate.  Regimul contabil, 
cel fiscal și cel de stimulare financiară a microîntreprinderilor ar trebui armonizate la nivel de lege 
pentru o aplicare unitară și eficientă.   
 
 Comisia pentru afaceri europene a formulat și înaintat trei amendamente de îmbunătățire a 
textului propunerii,  în sensul prioritizării programelor de sprijin, al asigurării co-finanțării private 
și al eliminării unor prevederi ce ar putea aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală. 
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Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui aviz favorabil, aviz ce va fi 
transmis Comisiei pentru industrii şi servicii, pentru Raport. 

   
 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul 
judiciar - PLx. 96/2014, pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui aviz favorabil, aviz ce va fi 
transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru Raport. 

 
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect - PLx. 97/2014, pentru care Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională . 
 
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui aviz favorabil, aviz ce va fi transmis 
Comisiei  pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, pentru Raport. 

  
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Bogdan Radu Ţîmpău, preşedintele comisiei. 
La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Ţîmpău Radu Bogdan, Niculescu 

Duvăz Bogdan Nicolae, Geantă Florian Daniel, Birchall Ana, Zamfir Daniel Cătălin, Burlacu 
Ştefan, Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera 
Giureci Slobodan, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Teju 
Sorin.  

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Caloianu Mario Ernest, Korodi Attila, 
Hrebenciuc Viorel, Iacob Ridzi Monica Maria, Marcu Nicu, Mitrea Miron Tudor, Ponta Victor 
Viorel, Tîlvăr Angel,  Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 
 Miercuri, 12 martie (împreună cu, Comisia pentru afaceri europene din Senat):  

 

I. Prezentarea priorităţilor preşedinţiei elene a Consiliului Uniunii Europene 
 

Invitaţi:  
- E.S. Domnului  Grigorios VASSILOCONSTANDAKIS, ambasador extraordinar şi 

plenipotenţiar al Republicii Elene în România 
- domnul George CIAMBA,  secretar de stat la Ministerul afacerilor externe  
- doamna Iulia MATEI, director general adjunct la Ministerul afacerilor externe 

 
Preşedinţia Elenă (PRES EL) a Consiliului Uniunii Europene se derulează pe fondul pregătirii la 
nivelul Uniunii Europene a schimbărilor de ordin instituţional, în contextul alegerilor pentru 
Parlamentul European din perioada 22 – 25 mai 2014. 
 
PRES EL se axează pe patru priorităţi, prezentate succint de E.S. domnul ambasador Grigorios 
Vassiloconstandakis: 
 
1. Creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, care sunt prioritatea zero. În vederea 
promovării creşterii economice, principalul obiectiv este acela de a realiza un echilibru între 
programul de consolidare fiscală şi implementarea unui pachet consolidat şi realist pentru creştere 
şi crearea de locuri de muncă.  
2. Adâncirea integrării zonei euro. PRES EL va promova, în continuare, aprofundarea integrării 
la nivelul Uniunii Europene, în special a Uniunii Economice şi monetare, prin avansarea unor 
politici şi măsuri de stimulare a creşterii econonomice, obiectivul fiind promovarea consolidării 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=6&leg=2012&cam=2&pag=comp20140303
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Uniunii Economice şi Monetare şi coordonarea ex-ante a politicilor fiscale şi economice naţionale. 
PRES EL va urmări ca întreg procesul de consolidare a zonei Euro să fie deschis şi statelor 
membre din afara zonei euro şi să se respecte pe deplin piaţa unică, punând un accent deosebit 
asupra dimensiunii sociale a Uniunii economice şi Monetare. 
3. Migraţia. Politicile privind migaţia constituie o temă majoră a PRES EL, abordarea sa având în 
vedere trei obiective mari: a) reducerea migraţiei ilegale, respectându-se drepturile omului; b) 
îmbunătăţirea şi organizarea mai bună a cadrului de gestionare a migraţiei legale şi a mobilităţii; c) 
sporirea sinergiilor dintre migraţie şi creştere economică. 
4. Politica maritimă integrată este o temă centrală pe agena PRES EL, care va continua 
implementarea Strategiei  „Creşterea albastră” („Blue growth”) pentru bazinele maritime, 
concentrându-se pe Mediterană, Adriatico-Ionică şi Marea Neagră. 
 
  
Şedinţa comună a Comisiilor pentru afaceri europene a fost condusă de domnul deputat Bogdan 
Radu Ţîmpău, preşedintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. 

 
La întâlnire au participat următorii membri ai Comisiei pentru afaceri europene a Camerei 

Deputaţilor: Ţîmpău Radu Bogdan, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Geantă Florian Daniel, 
Birchall Ana, Zamfir Daniel Cătălin, Burlacu Ştefan, Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian 
Manuel, Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă 
Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Teju Sorin.  

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Caloianu Mario Ernest, Korodi Attila, 
Hrebenciuc Viorel, Iacob Ridzi Monica Maria, Marcu Nicu, Mitrea Miron Tudor, Ponta Victor 
Viorel, Tîlvăr Angel,  Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

. 
 
 
 

 Joi, 13 martie: Analiza coerenţei Proiectului de Lege nr. 88/2014 cu documentele 
programatice în materie ale Uniunii Europene; amendamente şi recomandări. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Bogdan Radu Ţîmpău, preşedintele comisiei. 
La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Ţîmpău Radu Bogdan, Niculescu 

Duvăz Bogdan Nicolae, Geantă Florian Daniel, Zamfir Daniel Cătălin, Burlacu Ştefan, Căprar 
Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, 
Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Teju Sorin.  

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Birchall Ana, Caloianu Mario Ernest, 
Hrebenciuc Viorel, Iacob Ridzi Monica Maria, Korodi Attila, Marcu Nicu, Mitrea Miron Tudor, 
Ponta Victor Viorel, Tîlvăr Angel, Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu 
Ştefan. 

 
 
 
 
 
 

Preşedinte,     Secretar, 
                    Bogdan Radu ŢÎMPĂU                     Ana BIRCHALL 


