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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
Bucureşti, 8 iunie 2015 
N r .   4  c - 1 9  /  4 9 9  
 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru afaceri europene 

din 3 şi 5 iunie 2015 
 
 
 

În zilele de 3 și 4 iunie 2015, Comisia pentru afaceri europene şi-a desfăşurat lucrările 
şedinţelor cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Ședință comună cu Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare, siguranță 

națională și ordine publică dedicată Politicii Europene de Vecinătate și evoluțiilor recente 
din UE în domeniul migrației și azilului. 

 
2. Analiza Recomandării de Recomandare a Consiliului privind Programul național de 

reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul 
de convergență al României pentru 2015 – COM (2015) 272 și a documentelor suport. 

 
 

1. Evenimentele derulate în vecinătatea răsăriteană a Uniunii Europene, începând cu februarie 
2014, au generat un amplu proces de reflecție atât la nivelul Uniunii și al NATO, câ t și la nivel 
național, privind stabilitatea și predictibilitatea în regiune. Procesul de reconfigurare a aordărilor față 
de vecinătatea estică devine cu atât mai important cu cât și Politica Europeană de Vecinătate (PEV) 
trece printr-un proces de revizuire în anul 2015. 
 
 În discuțiile pe această temă  au fost promovate idei care au în vedere construirea unei zone de 
încredere și securitate în jurul partenerilor care sunt incluși în PEV și care se focalizează pe aspecte 
precum remodelarea politicilor și in strumentelor pe baza lecțiilor învățate în ultimii ani, pentru a se 
evita reluarea unor greșeli de abordare  și utilizarea în mod adecvat a elementelor de atractivitate 
pentru terți. 
 
  Au fost dezbătute, de asemenea, evoluțiile recente din Uniunea Europeană în domeniul migrației 
și azilului. S-a discutat despre un Plan de acţiune al Uniunii împotriva introducerii ilegale de migranţi 
şi despre acţiunile specifice necesare pentru a implementa cele două Agende din acest domeniu. Cele 
două Agende sunt: Agenda europeană privind migraţia, adoptată 13 mai 2015 şi Agenda europeană 
privind securitatea, adoptată 28 aprilie 2015. Acest prim Plan de acţiune a UE stabileşte acţiuni 
concrete de combatere şi prevenire a introducerii ilegale de imigranţi, asigurând în acelaşi timp, 
protecţia drepturilor omului, în cazul migranţilor. 
 

2. Recomandările specifice de țară reflectă agenda economică și socială a Comisiei  Europene. 
Astfel, Comisia formulează recomandări specifice pentru 26 de state membre, (excepţie făcând Cipru 
şi Grecia), și pentru zona euro în ansamblul său.  
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România este inclusă în grupul statelor membre considerate de Comisia Europeană că se află într-

o situație de potențiale dezechilibre macroeconomice care necesită măsuri de politică și 
monitorizare. Concret, recomandările Comisiei Europene adresate României au în vedere 
următoarele domenii: 

 
a) Stabilitatea macroeconomică: finalizarea programului de asistență financiară UE/FMI  până în 
septembrie 2015. 
 
b) Companiile de stat: adoptarea legii privind reformarea guvernanței corporative a acestora.  

 
c) Politica bugetară și impozitarea:  limitarea abaterii de la obiectivul bugetar pe termen mediu 
(MTO), în 2015, la maximum 0,25% din PIB și revenirea, în 2016, la obiectivul pe termen mediu; 
continuarea implementării strategiei de respectare a obligațiilor fiscale și consolidarea sistemelor de 
control pentru a combate munca nedeclarată; continuarea procesului de egalizare a vârstei de 
pensionare pentru bărbați și femei

 
.  

d) Politici sociale:întărirea măsurilor privind piața forței de muncă, în special în cazul tinerilor 
neînregistrați, precum și al șomajului pe termen lung; asigurarea Agenției Naționale pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (ANOFM) cu personal eficace şi calificat adecvat; determinarea, în consultare cu 
partenerii sociali și în conformitate cu practicile naționale, de orientări clare privind stabilirea 
transparentă a salariului minim; introducerea venitului minim de inserție pe piața muncii. 
 
e) Educație: creșterea ofertei și calității serviciilor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, în 
special în cazul etniei romilor; adoptarea strategiei naționale pentru reducerea părăsirii timpurii a 
școlii. 

 
f) Sănătate: continuarea punerii în practică a Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, pentru a 
îmbunătăţi accesibilitatea serviciilor medicale pentru cetăţeni, nivelul scăzut de finanțare și 
ineficiența utilizării resurselor materiale.  

 
Ședințele au fost conduse de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei.  

 
La şedinţa din 3 iunie au participat următorii membri ai Comisiei: Birchall Ana, Rădulescu 

Cătălin Marian, Căprar Dorel Gheorghe, Ghera Giureci Slobodan, Korodi Attila, Petrea Dorin Silviu, 
Silaghi Ovidiu Ioan,  Teju Sorin. 

Au absentat motivat: Drăguşanu Vasile Cătălin, Tararache Mihai, Zamfir Daniel Cătălin, 
Burlacu Ştefan, Ciubotaru Lucian Manuel, Lubanovici Mircea, Nazare Alexandru, Niculescu Duvăz 
Bogdan Nicolae, Podaşcă Gabriela Maria, Stroe Ionuț Marian, Steriu Valeriu Andrei, Tîlvăr Angel, 
Ţîmpău Radu Bogdan, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
La şedinţa din 4 iunie au participat următorii membri ai Comisiei: Birchall Ana, Rădulescu 

Cătălin Marian, Ghera Giureci Slobodan, Korodi Attila, Petrea Dorin Silviu, Silaghi Ovidiu Ioan,  
Teju Sorin. 

Au absentat motivat: Drăguşanu Vasile Cătălin, Tararache Mihai, Căprar Dorel Gheorghe, 
Zamfir Daniel Cătălin, Burlacu Ştefan, Ciubotaru Lucian Manuel, Lubanovici Mircea, Nazare 
Alexandru, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Podaşcă Gabriela Maria, Stroe Ionuț Marian, Steriu 
Valeriu Andrei, Tîlvăr Angel, Ţîmpău Radu Bogdan, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 

 
Ana BIRCHALL           Dorel Gheorghe CĂPRAR 
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