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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 27 - 28 februarie și 1 martie 2018


În data de 28 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:

I.

Programul de lucru al Comisiei Europene pe anul 2018 – dezbateri

II.

Dezbaterea și avizarea unor propuneri de legi interne:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind
soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, PLx.
539/2017
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,
PLx. 12/2018
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
80/2017 pentru modificarea art. 8 alin.(1) din Legea nr. 360/2013 privind
constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de
produse petroliere, PLx. 14/2018
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
86/2017 pentru modificarea art. 8 alin.(1) din Legea nr. 360/2013 privind
constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de
produse petroliere, PLx. 15/2018



În zilele de 28 februarie și 1 martie a.c., ordinea de zi a cuprins:
1. Directive ale Consiliului Uniunii Europene pentru negocierea BREXIT
2. Numirea unui nou Secretar General al Comisiei Europene – informare
3. Consiliul AGRI - Revizuirea strategiei UE in domeniul bioenergiei si a
rolului sectorului agricol
4. Orientări bugetare pentru anul 2019 – concluziile Consiliului din 20
februarie 2018
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Marți, 27 februarie, lucrările au fost conduse de domnul deputat Angel
TÎLVĂR, președintele comisiei.
În deschiderea lucrărilor, președintele comisiei a prezentat ordinea de zi,
care a fost supusă la vot și aprobată de către membrii comisiei.
La punctul I. din ordinea de zi președintele comisiei a prezentat Programul
de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2018 și a solicitat membrilor comisiei să
își exprime punctul de vedere asupra documentelor prioritare, urmând ca lista
finală de propuneri de proiecte legislative și documente de consultare europene
care să fie supuse, cu prioritate, procedurii de control parlamentar în cursul anului
2018, să fie adoptată într-o ședință ulterioară.
La punctul II.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat Proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2017 pentru
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a
litigiilor dintre consumatori și comercianți, PLx. 539/2017.
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât propunerea
legislativă se referă la cadrul instituțional național necesar aplicării unei directive
europene.
Comisia pentru afaceri europene a constatat că propunerea stabilește
autoritatea competentă în autorizarea și supravegherea organismelor ce doresc să
devină entități de soluționare alternativă a litigiilor, conform cerințelor Directivei
2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum, ca
urmare a reorganizării Guvernului, normă necesară pentru aplicarea
corespunzătoare a Directivei 2013/11/UE.
La dezbateri au participat doamna Andreea Ciuparu, reprezentantă a
Ministerului Economiei și domnul Emil Niță, vicepreședinte al Autorității Naționale
pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, în
unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. Avizul va fi transmis
Comisiei pentru industrii și servicii, pentru raport.
La punctul II.2. din ordinea de zi, a fost analizat Proiect de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor
măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru
modificarea unor acte normative, PLx. 12/2018.
Comisia pentru afaceri europene a constatat că obiectivul propunerii se află
în domeniul măsurilor administrative ce se regăsesc exclusiv în ordinea juridică
națională, prevăzute în Constituția României.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, în
unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. Avizul va fi transmis
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, pentru raport.
La punctul II.3. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2017 pentru
modificarea art. 8 alin.(1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și
menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere, PLx.
14/2018.
Comisia pentru afaceri europene constată că modalitatea în care prevederile
Directivei sunt interpretate în vederea aplicării sale sunt în strânsă legătură cu
conținutul normei, asupra căruia nu are în atribuții să se pronunțe. Cu toate
acestea, situația de lege ferenda de fapt și de drept impune soluția excluderii unei
norme atunci când în dezbatere se află o alta cu același obiect (PLx-15/2018),
asupra căreia Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată simultan, pentru
avizare.
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În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, în
unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege. Avizul va fi transmis Comisiei
pentru industrii și servicii, pentru raport.
La punctul II.4. din ordinea de zi, a fost dezbătut Proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art.
8 alin.(1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel
minim de rezerve de țiței și de produse petroliere, PLx. 15/2018.
Membrii Comisiei pentru afaceri europene au constatat că sunt necesare
acțiuni de stabilire a normelor în domeniul în cauză, pentru a pune în acord
proiectele legislative aflate în diferite stadii de dezbatere (a identificat 3 astfel de
proiecte) și pentru a realiza o transpunere completă și coerentă a Directivei
2009/119/CE, clarificând în același timp sesizările cuprinse în Avizul Motivat al
Comisiei Europene.
La dezbateri a participat domnul Iulian Robert Tudorache, secretar de stat în
Ministerul Energiei.
Domnul deputat Ilie Barna (USR) a întrebat reprezentantul inițiatorului
Proiectului de Lege de ce textul propus acceptă și delegarea către operatori
economici care își au și rezidența, nu doar sediul social, pe teritoriul României, în
condițiile în care Directiva transpusă nu conține o astfel de extindere a condițiilor
de acceptare.
Domnul secretar de stat Tudorache, reprezentantul Guvernului, a susținut că
sintagma ce cuprinde și acceptarea rezidenței este menită sa asigure o deschidere
largă a pieței și că au fost operatori economici care au susținut acest lucru. A
subliniat și faptul că, termenul de transpunere a legislației europene fiind deja
depășit, este necesar ca proiectul de Lege să fie avizat în procedură de urgență în
forma prezentată de Guvern, pentru continuarea procedurii de adoptare a Legii.
Domnul deputat Dan Vîlceanu (PNL) a subliniat că pentru România este mai
bine să se deschidă piața la cât mai multe firme în acest sens.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu un vot
împotrivă, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. Avizul va fi transmis Comisiei
pentru industrii și servicii, pentru raport.

În 28 februarie și 1 martie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu

individual asupra documentelor privind:
1. Directivele Consiliului Uniunii Europene pentru negocierea BREXIT
2. Numirea unui nou Secretar General al Comisiei Europene
3. Consiliul AGRI - Revizuirea strategiei UE in domeniul bioenergiei si a
rolului sectorului agricol
4. Orientările bugetare pentru anul 2019 extrase din concluziile Consiliului
Uniunii Europene din 20 februarie 2018

În ziua de 27 februarie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei au fost
prezenți 18 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO
Erika (UDMR), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD) –
înlocuit de Petre Florin MANOLE, Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona
BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA
(ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu
(PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina
PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL).
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Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Nicolae BĂNICIOIU (PSD),
Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).

În ziua de 28 februarie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei au fost
prezenți 16 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Romeo Florin
NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURAOPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE),
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD),
Ștefan MUȘOIU (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ
(USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu Costin VASILICĂ
(PSD), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Cristian GHINEA (USR),
Rovana PLUMB (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).

În ziua de 1 martie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei au fost
prezenți 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Romeo Florin
NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURAOPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Vasile
GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Victor Viorel PONTA
(neafiliat), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu Costin VASILICĂ
(PSD), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina
PRUNĂ (USR), Adriana Diana TUȘA (PSD).

Președinte,
Angel TÎLVĂR

Secretar,
Romeo Florin NICOARĂ

Redactat: Gabriela Negreț
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