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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 
Bucureşti, 26 noiembrie 2015 
N r .   4  c - 1 9  /  8 7 4  
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 24 - 26 noiembrie 2015 

 
 
 
În ziua de marți, 24 noiembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene ș i-a desfășurat ședința 

având următoarea ordine de zi:  
 

I. Examinarea în fond a propunerilor Uniunii Europene și adoptarea opiniilor pentru: 
         
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa 
sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor, 
COM(2015) 177 (examinată pentru subsidiaritate în ședința CAE din 23 iunie 2015).   

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie privind piața unică digitală pentru Europa, 
COM(2015) 192.                      
   

II. Avizarea unor proiecte de lege: 
          

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, PL-x. nr. 807/2015.  

2. Proiect de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financi ar național, 
PL-x. nr. 810/2015. 

 
III. Organizare internă / Diverse: 

          
1. Prezentarea listei proiectelor de acte UE cu care Comisia pentru afaceri europene a fost 

sesizată pentru perioada 24 noiembrie – 4 decembrie 2015 / opțiuni pentru întocmirea Raportului 
CAE. 

2. Informare privind participarea doamnei Ana BIRCHALL, președinte al Comisiei pentru 
afaceri europene și a domnului Aurelian IONESCU, vicepreședinte, la reuniunea  interparlamentară 
a comisiilor  ”Evoluția instituțională viitoare a Uniunii: consolidarea controlului parlamentare al 
guvernanței UE”,  19 noiembrie 2015, Bruxelles.    

3. Declarația Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților din Parlamentul 
României privind sprijinul pentru integritatea teritorială a Georgiei și integrarea sa în Uniunea 
Europeană și NATO. 

4. Informare privind amendamentele delegației CAE la a 54 -a reuniune COSAC, 29 
noiembrie-1 decembrie, Luxemburg. 
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5. Informare privind scrisoarea Comisiei pentru afaceri europene către Președintele 
Parlamentului European, privind organizarea monitorizării activității Europol de către parlamentele 
Uniunii Europene. 
 

La punctul I.1.

Propunerea de amânare a fost supusă votului, aceasta fiind agreată și votată de  membrii 
comisiei, în unanimitate. 

 din ordinea de zi, privind propunerea de Regulament al Parlamentului 
European și Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 1829/2003 în ceea ce privește 
posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și 
furajelor modificate genetic pe teritoriul lor, COM(2015) 177, doamna deputat Ana Birchall, 
președintele comisiei, a propus amânarea analizei în fond pentru o dezbatere viitoare la nivel 
integrator, la care să fie invitați ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, președintele Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților, 
precum și reprezentanți ai autorităților naționale de profil.  

 
La punctul I.2

Având în vedere consultarea publică organizată în 3 noiembrie a.c. de către Comisia pentru 
afaceri europene, cu tema ”Piața unică digitală – platforma pentru cea de-a treia revoluție 
industrială”, concluziile dezbaterilor din acea ședință au fost incluse în opinia  comisiei asupra 
actului legislativ european.  Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea opiniei care va 
fi transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 

. al ordinii de zi a fost înscrisă, pentru analiză în fond, Comunicarea Comisiei - 
O strategie privind piața unică digitală pentru Europa, COM(2015) 192.                      

 
La punctul II.1.

În urma analizei, membrii prezenți au hotărât, în unanimitate, avizarea preliminară favorabilă 
a acestui proiect de Lege, urmând ca avizul final să fie dat în ședință comună cu Comisia pentru 
afaceri europene din Senatul României.  

 al ordinii de zi a fost analizat, în vederea avizării, Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2015 și unele măsu ri bugetare, PL-x. nr. 807/2015, Comisia pentru afaceri europene 
fiind sesizată deoarece proiectul de act normativ cuprinde o sporire a bugetului Ministerului 
Fondurilor Europene cu 729,6 milioane lei pentru finanţarea proiectelor din fonduri externe 
nerambursabile. 

 
La punctul II.2.

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se referă la 
transpunerea în dreptul intern a Directivei 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea 
instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, a 
Recomandării  Comitetului European pentru Risc Sistemic privind mandatele macroprudenţiale ale 
autorităţilor naţionale - CERS 2011/3, precum şi a Recomandării  Comitetului European pentru 
Risc Sistemic privind obiectivele intermediare şi instrumentele politicii macroprudenţiale - CERS 
2013/1. 

 al ordinii de zi a fost analizat Proiectul de Lege privind supravegherea 
macroprudențială a sistemului financiar național, PL-x. nr. 810/2015. 

La dezbateri au participat doamna Ana Iacobescu, șef serviciu în cadrul Ministerului 
Finanțelor Publice și doamna Beatrice Dragomir, consilier în cadrul Băncii Naționale a României.  

În cadrul analizei proiectului de Lege, membrii comisiei au exprimat rezerve cu privire la 
accentul pus de către inițiatori pe deficitul bugetar, motiv pentru care au hotărât, în una nimitate, 
avizarea negativă a acestui proiect. 

 
La punctul III al ordinii de zi

 

, membrii comisiei au fost informați asupra  participărilor la 
diferite reuniuni și conferințe, precum și asupra recomandărilor ce vor fi făcute în cadrul celei de-a 
54-a reuniune COSAC, care se va desfășura în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2015 la 
Luxemburg. 
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Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei. 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 15 deputați: Birchall Ana 

(PSD), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Ionescu Aurelian (ALDE), Căprar Dorel Gheorghe 
(PSD), Burlacu Ştefan (ND), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Niculescu 
Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi 
Ovidiu Ioan (ALDE), Steriu Valeriu Andrei (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL),  Tararache Mihai 
(PNL), Teju Sorin (ALDE). 

Au absentat: Anastase Roberta Alma (PNL), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru Lucian 
Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), 
Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 
 

Miercuri, 25 noiembrie și joi, 26 noiembrie a.c., membrii Comisiei pentru afaceri europene 
au procedat la: 

1. redactarea opiniei asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie privind piața unică 
digitală pentru Europa, COM(2015) 192, analizată în ședința din 24 noiembrie 2015,  

2. pregătirea documentelor pentru participarea delegației Co misiei pentru afaceri 
europene la a 54-a reuniune COSAC, 29 noiembrie - 1 decembrie, Luxemburg. 

3. analiză/studiu asupra proiectelor de acte ale Uniunii Europene scadente și a 
documentelor suport, aflate în portofoliul comisiei. 

 
În ziua de miercuri, 25 noiembrie și-au înregistrat prezența următorii membri ai comisiei: 

Birchall Ana (PSD), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel 
Gheorghe (PSD), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Petrea Dorin Silviu 
(PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL),  
Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (ALDE). 

Au absentat: Anastase Roberta Alma (PNL), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan 
(ND), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae (PSD), Steriu Valeriu Andrei (PSD), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), 
Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
În ziua de joi, 26 noiembrie și-au înregistrat prezența următorii membri ai comisiei: Birchall 

Ana (PSD), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Burlacu Ştefan (ND), 
Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), 
Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Steriu 
Valeriu Andrei (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (ALDE). 

Au absentat: Anastase Roberta Alma (PNL), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel 
Cătălin (PNL), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), 
Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 

 
Preşedinte,     Secretar, 

 
 

Ana BIRCHALL  Dorel Gheorghe CĂPRAR 
 
 
 

 
 
 
 
Consilier Gabriela Negreț 
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