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PARLAMENTUL  R OMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
Bucureşti, 27.09. 2016 
N r .   4  c - 1 9  /  1 0 8 5  

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 20, 21 și 22 septembrie 2016 

  
 

 În zilele de 20 și 21 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea 
ordine de zi:  

 
I. Examinarea în cadrul mecanismului de alertă timpurie pentru verificarea subsidiarității 

a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii sau avize motivate:   
 

1. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile 
de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt 
calificate,  COM(2016) 378  

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei 
cereri de protecție internațională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant 
al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare), COM(2016) 270  

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010, 
COM(2016) 271  

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

 
1. Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri 

externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu: Cadrul comun privind 
contracararea amenințărilor hibride – Un răspuns al Uniunii Europene, JOIN(2016) 18  

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor – Vieți demne: de la dependența de ajutor la 
autonomie, COM(2106) 234  

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010, 
COM(2016) 271  

4. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile 
de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt 
calificate,  COM(2016) 378  

 
III. Examinarea unor proiecte de legi interne: 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2016 

pentru modificarea alin. (4) art. 241din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și 

gabriela.negret
comisii
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în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul 
transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar 
și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și 1107/70 ale 
Consiliului – PLx. 311/2016 (avizare în procedură de urgență) 

  
2. Proiect de Lege pentru aprobarea încetării valabilității acordurilor privind 

promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu statele membre 
ale Uniunii Europene – PLx. 322/2016 (avizare în procedură de urgență) 

 
IV. Modificarea componenței Biroului comisiei 
V. Pregătirea vizitei în Romania a delegației Comisiei pentru afaceri europene a Adunării 

Naționale a Franței, 24-27 septembrie 2016 
VI. Informare privind discuțiile din 19 septembrie 2016 cu reprezentanții grupului 

experților în Programul Operațional Capital Uman (POCU) și respectiv, cu reprezentanții 
Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR) 

 
 
La punctul I.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au examinat, din punct de vedere al 

respectării cu principiul subsidiarității, Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea 
unor locuri de muncă înalt calificate,  COM(2016) 378.   

Propunerea stabilește: 
a) condițiile de intrare și de ședere pe o perioadă mai mare de trei luni pe teritoriul 

statelor membre al e Uniunii Europene și drepturile pentru resortisanții țărilor terțe în vederea 
ocupării unor locuri de muncă înalt calificate, precum și pentru familiile acestora; 

b) condițiile de intrare și de ședere și drepturile pentru resortisanții țărilor terțe și 
membrii familiilor acestora în alte state membre decât primul stat membru care a acordat o carte 
albastră a UE. 

Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi că propunerea este conformă cu 
principiul subsidiarității și au decis menționarea acestui fapt într-o opinie care să fie înaintată 
Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru informare și finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 

La punctul I.2. din ordinea de zi a fost dezbătută conformitatea cu principiul subsidiarității a 
Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție 
internațională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de 
către un apatrid (reformare), COM(2016) 270. 

În urma analizei, membrii comisiei au subliniat faptul că orice propunere de redistribuire a 
solicitanţilor de protecţie internaţională între statele membre trebuie să ia în considerare specificul 
şi capacitatea statelor membre, fiind evident că un mecanism de repartizare corectiv, cu caracter 
automat, nu ţine cont de circumstanţele de fapt din fiecare stat membru şi de infrastructura de care 
dispune acesta. De asemenea, s-a constatat că propunerea de regulament nu justifică modul de 
calculare a aşa-numitei contribuţii de solidaritate (250 000 euro) care ar urma să fie impusă statului 
membru care nu ar accepta primirea unui solicitant de protecţie internaţională. 

Comisia pentru afaceri europene a constatat că propunerea de regulament nu are suficientă 
valoare adăugată, fiind astfel încălcat principiul subsidiarităţii și a hotărât cu unanimitate de voturi 
emiterea unui aviz motivat. 

 
La punctul I.3. din ordinea de zi, a fost analizată respectarea conformării cu principiul 

subsidiarității a Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010, 
COM(2016) 271, propunere ce intenționează să ofere Agenției pentru Azil a Uniunii Europene 
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instrumentele necesare pentru ca aceasta să devină o agenție care să faciliteze punerea în aplicare și 
să îmbunătățească funcționarea sistemului european comun de azil.  

În urma dezbaterii, Comisia pentru afaceri europene a admis că propunerea respectă 
principiul subsidiarității și a hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea unei opinii care să fie 
transmisă, spre informare, Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii 
de examinare parlamentară. 

 
La punctul II.1. din ordinea de zi a fost dezbătută în fond Comunicarea comună a Comisiei 

Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul 
European și Consiliu: Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride – Un răspuns al 
Uniunii Europene, JOIN(2016) 18.  

Comunicarea are scopul de a facilita un cadru comun prin care statele Uniunii Europene să 
colaboreze cu NATO în lupta împotriva amenințărilor hibride, amenințări ce combină metodele 
militare clasice cu atacurile cibernetice și propaganda. 

În urma dezbaterii, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să 
adopte o opinie care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul II.2. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 
Vieți demne: de la dependența de ajutor la autonomie, COM(2106) 234.  

Comunicarea stabilește un cadru de politici care implică agențiile ONU, organizațiile 
neguvernamentale, societatea civilă și sectorul privat, astfel încât Uniunea Europeană să abordeze 
eficace combaterea strămutării forțate a refugiaților. 

În urma dezbaterii acestui document, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu 
unanimitate de voturi să adopte o opinie care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul II.3. din ordinea de zi a fost dezbătută în fond Propunerea de Regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010, COM(2016) 271.  

Membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o 
opinie care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul II.4. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat în fond Propunerea de 

Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a 
resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate,  COM(2016) 378. 
În urma dezbaterii, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o 
opinie care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul III.1. din ordinea de zi a fost analizat, în procedură de urgență, proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) art. 
241din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 
2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și 1107/70 ale Consiliului – PLx. 311/2016.  

Membrii Comisiei pentru afaceri europene au adoptat un aviz favorabil, care să fie transmis 
Comisiei pentru transporturi și infrastructură și Comisiei pentru industrii și servicii, pentru raport. 
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La punctul III.2 din ordinea de zi a fost dezbătut, în procedură de urgență, proiectul de Lege 
pentru aprobarea încetării valabilității acordurilor privind promovarea și protejarea reciprocă a 
investițiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene – PLx. 322/2016. 

Membrii Comisiei pentru afaceri europene au adoptat un aviz favorabil, care să fie transmis 
Comisiei pentru transporturi și infrastructură și Comisiei pentru industrii și servicii, pentru raport. 

La punctul IV. din ordinea de zi, a fost prezentată propunerea Grupului Parlamentar al PSD 
ca domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu să nu mai îndeplinească funcția de vice-președinte în 
cadrul Biroului comisiei. Propunerea a fost votată în unanimitate de către membrii comisiei 
prezenți la dezbateri, cu 16 voturi ”pentru”, nicio abținere și niciun vot împotrivă. 

 La punctul V. din ordinea de zi, membrii comisiei au fost informați despre vizita în 
Romania a delegației Comisiei pentru afaceri europene a Adunării Naționale a Franței, în perioada 
24-27 septembrie 2016 și au fost stabilite detalii privind programul delegației.  

La punctul VI. din ordinea de zi, doamna Ana Birchall, președintele comisiei, a prezentat o 
informare privind discuțiile din 19 septembrie 2016 cu reprezentanții grupului experților în 
Programul Operațional Capital Uman (POCU) și respectiv, cu reprezentanții Coaliției Naționale 
pentru Modernizarea României (CNMR). 

În urma dezbaterii cu reprezentanții grupului experților în Programul Operațional Capital 
Uman, s-a luat hotărârea unei viitoare întâlniri în cadrul Comisiei pentru afaceri europene în care 
aceștia vor prezenta și vor susține o „Moțiune civică” – moțiune simplă privind activitatea 
Ministerului Fondurilor Europene. Întrevederea a avut loc în continuarea consultărilor și 
dezbaterilor pe marginea situației absorbției fondurilor europene, demarate de Comisia pentru 
afaceri europene, experții în domeniu și beneficiarii fondurilor europene. 

 
În ceea ce privește întâlnirea cu reprezentanții Coaliției Naționale pentru Modernizarea 

României, Comisia pentru afaceri europene se află în imposibilitatea de a face o analiză a 
fondurilor europene și de a ajuta CNMR în acest demers, deoarece ministrul fondurilor europene, 
domnul Cristian Ghinea, refuză să dea un răspuns atât scrisorilor, cât și invitațiilor oficiale adresate 
și, prin urmare, comisia nu-și poate duce la îndeplinire mandatul. În urma discuției s-a hotărât o 
întâlnire cu miniștrii de linie, precum și o informare a Biroului Permanent privitoare la refuzul 
Ministerului Fondurilor Europene de a răspunde invitațiilor adresate. 

 
În ziua de 20 septembrie, ședința a fost condusă de doamna Ana Birchall, președintele 

comisiei.  
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 16 deputați: Birchall Ana 

(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian 
(PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan (neafiliat), 
Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), 
Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Tararache 
Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL), Tîlvăr Angel (PSD). 

Au absentat motivat: Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Pâslaru 
Florin Costin (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL). 

 
În ziua de 21 septembrie, ședința a fost condusă de doamna Ana Birchall, președintele 

comisiei.  
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați: Birchall Ana 

(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian 
(PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan (neafiliat), 
Korodi Attila (UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), 
Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin 
(PNL), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL). 
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Au absentat motivat: Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), 
Nazare Alexandru (PNL), Pâslaru Florin Costin (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tîlvăr Angel 
(PSD). 

 
 În ziua de 22 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut pe ordinea de zi: 

 
I. Documentare / studiu asupra actelor UE ce sunt înscrise pe ordinea de zi a ședințelor 

viitoare: 
 

1. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de 
intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt 
calificate, COM(2016) 378 
2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei 
cereri de protecție internațională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant 
al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) , COM(2016) 270 
3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu și către Parlamentele 
Naționale privind propunerea de directivă de modificare a Directivei privind detașarea 
lucrătorilor, în ceea ce privește principiul subsidiarității, în conformitate cu Protocolul nr. 2, 
COM(2016) 505 
4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – Plan de acțiune privind integrarea resortisanților din 
țările terțe, COM(2016) 377 
5. Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce 
privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor, 
COM(2016) 452 

        
Membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra actelor Uniunii Europene înscrise 

pe ordinea de zi, urmând ca acestea să fie supuse dezbaterii în fond și adoptării opiniilor în 
următoarea ședință a Comisiei pentru afaceri europene. 

 
În ziua de 22 septembrie a.c., din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 17 deputați: Birchall Ana (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian 
(ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin 
(PNL), Burlacu Ştefan (neafiliat), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), 
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria 
(PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL), Tîlvăr Angel 
(PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL). 

 Au absentat motivat: Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Pâslaru 
Florin Costin (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL).  

 
 
 
 

Președinte, 
 

Ana BIRCHALL 
 

 
 
 
 
 
 
 
Red.: Gabriela Negreț, consilier 




