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PARLAMENTUL  R OMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
Bucureşti, 21.02. 2017 
N r .   4  c - 1 9  /  6 7  

 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 21 și 23 februarie 2017 

 
În ziua 21 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut pe ordinea de zi avizarea, în 

procedură de urgență, a unor proiecte de Legi interne:  
1. Dezbaterea și adoptarea Listei finale de propuneri de proiecte legislative şi documente 
de consultare europene care vor fi supuse, cu prioritate, procedurii de control parlamentar în 
cursul anului 2017 (în aplicarea art. 166-167 din Regulamentul Camerei Deputaților). 

 
1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2016 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020- PL-x nr. 121/2017 

 
2. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2016 

pentru stabilirea unor măsuri  în domeniul administrației publice centrale, pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304 /2004 privind 
organizarea  judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative –  
PL-x nr. 122/2017  

 
3. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2016 

privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură 
de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative - PL-x nr. 128/2017 

 
La punctul 1. din ordinea de zi a fost examinat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 

de Urgență a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020- PL-x nr. 121/2017, proiect ce a fost transmis Comisiei pentru afaceri europene 
spre avizare.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectul de lege. Avizul a fost transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, 
pentru raport. 

 
La punctul 2. din ordinea de zi a fost examinat proiectul de Lege pentru aprobarea privind 

aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri  în domeniul 
administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304 
/2004 privind organizarea  judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative –PL-x 
nr. 122/2017, proiect ce a fost transmis Comisiei pentru afaceri europene spre avizare.  
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În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectul de lege. Avizul a fost transmis Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului pentru raport. 

La punctul 3 din ordinea de zi a fost examinat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor 
de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative - PL-x nr. 128/2017 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectul de lege. Avizul a fost transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisia pentru transporturi pentru raport. 

 
Ședința a fost condusă de domnul Victor Viorel PONTA, președintele comisiei.  
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 18 deputați: Victor Viorel 

PONTA(PSD), Roberta Alma ANASTASE(PNL), BENKO Erika(UDMR), Viorel CHIRIAC(PSD) 
înlocuit de Roxana Minzatu(PSD), Romeo Florin NICOARĂ(PNL),  Radu Costin VASILICĂ(PSD), 
Ilie Dan BARNA(USR), Dănuț BICA(PNL), Simona BUCURA-OPRESCU(PSD), Ion Marcel 
CIOLACU(PSD), Andrei Dominic GEREA(ALDE), Giureci-Slobodan GHERA(Minoritati), Vasile 
GUDU(PNL), Ștefan MUȘOIU(PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ(USR), Angel TÎLVĂR(PSD), 
Eugen TOMAC(PMP),  Dan VÎLCEANU(PNL). 

 
Au absentat motivat: Nicolae BĂNICIOIU(PSD), Ana BIRCHALL(PSD), Adriana Diana 

TUȘA(PSD). 
 
În zilele de 22-23 februarie a.c., pe ordinea de zi a comisiei s-a aflat pregătirea întrevederii cu 

o delegație a Parlamentului Norvegian care se ocupa de problematica Spațiului Economic European 
(SEE) si a Asociației Europene a Liberului Schimb(AELS).Scopul acțiunii îl reprezintă documentarea 
cu privire la modul in care se implementează grant-urile SEE si norvegiene acordate pentru Romania 
si contribuția acestora la întărirea cooperării dintre Romania si Norvegia in domeniile prioritare 
întrevedere ce va avea loc în ziua de 28 februarie 2017 în cadrul Comisiei pentru afaceri europene ale 
Camerei Deputaților începând cu orele 10.00. În acest sens, au fost exprimate opțiunile de participare, 
precum și stabilirea unui punctaj de discuții. 

 
Ședința a fost condusă de domnul Victor Viorel PONTA, președintele comisiei.  
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 16 deputați: Victor Viorel 

PONTA(PSD), Roberta Alma ANASTASE(PNL), BENKO Erika(UDMR), Romeo Florin 
NICOARĂ(PNL), Radu Costin VASILICĂ(PSD), Dănuț BICA(PNL), Simona BUCURA-
OPRESCU(PSD), Ion Marcel CIOLACU(PSD),   Andrei Dominic GEREA(ALDE), Giureci-Slobodan 
GHERA(Minoritati),Vasile GUDU(PNL), Ștefan MUȘOIU(PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ(USR), 
Angel TÎLVĂR(PSD), Eugen TOMAC(PMP) , Dan VÎLCEANU(PNL). 

 
Au absentat motivat: Viorel CHIRIAC(PSD), Ilie Dan BARNA(USR), Nicolae 

BĂNICIOIU(PSD), Ana BIRCHALL(PSD), Adriana Diana TUȘA(PSD). 
 
 

Președinte, 
 

VICTOR VIOREL PONTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




