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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 14 septembrie 2017 

 
 

În 14 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine de zi:  
 

I. Chestionarul COSAC (Conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii 
ale parlamentelor Uniunii Europene) pentru cel de al 28-lea Raport bianual 

 
II. Propuneri pe teme pentru dimensiunea parlamentară a președinției române a Consiliului UE 

 
III. Organizarea întrevederii cu domnul Julian KING, Comisar european pentru Uniunea de 
securitate, din 18.09.2017 

  
IV.  Evoluții în domeniul gestionării migrației ilegale: Al 15-lea Raport privind relocarea - 
COM(2017) 465 și Al 5-lea Raport privind progresul cadrului de parteneriat cu state terțe 
prevăzut de Agenda Europeană pentru Migrație - COM(2017) 471 

 
Doamna deputat Roberta Alma ANASTASE, vice-președinte al comisiei și președinte de 

ședință, a deschis lucrările prezentând ordinea de zi și supunând-o la vot de către membrii comisiei. 
 

La punctul I. din ordinea de zi a fost prezentat chestionarul pentru cel de-al 28-lea Raport 
bianual COSAC, asupra căruia au fost făcute propuneri de răspuns de către membrii comisiei. 
Chestionarul completat urmează a fi transmis oficial,  până la data de 18 septembrie a.c., la 
Secretariatul Permanent al COSAC.  

 
La punctul II din ordinea de zi membrii comisiei au făcut propuneri de subiecte principale 

pe care le recomandă pentru dezbatere în cadrul comisiilor angrenate în organizarea reuniunilor pe 
perioada Președinției române a Consiliului UE (Semestrul I al anului 2019), ca urmare a solicitării 
Biroului Permanent al Camerei Deputaților privind prioritățile Camerei Deputaților în perspectiva 
președinției române a Consiliului UE. 

Astfel, au fost propuse trei principale reuniuni și tematica pentru acestea: 
1. pentru Reuniunea președinților comisiilor specializate în afaceri europene, au fost 

propuse temele de dezbatere ”Prioritățile președinției române a Consiliului UE” și ”O 
Europă mai sigură pentru cetățenii săi” 

2. pentru Reuniunea comisiilor specializate în afaceri europene, temele propuse pentru 
dezbatere sunt: ”Stadiul realizării priorităților președinției române a Consiliului UE”, 
”Rolul parlamentelor UE pentru consolidarea unității Uniunii și pentru sporirea 
capacității UE de ași realiza obiectivele”, ”Provocări ale migrației: identificarea și 
aplicarea cu eficiență sporită a unor metode de prevenire, de descurajare a 
organizatorilor, precum și de asistență a persoanelor vulnerabile”, ”Impozitare corectă la 
nivel transfrontalier: eliminarea planificării fiscale agresive din UE”. 
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3. Pentru Reuniuni organizate la propunerea parlamentului țării care deține președinția, 
temele de dezbateri propuse de membrii comisiei sunt: ”Implicarea parlamentelor UE în 
combaterea traficului de persoane”, ”Adoptarea monedei unice: convergența nominală, 
convergența reală și eventuale condiții conjuncturale pentru accesul la zona euro”, 
”Viitorul UE: Cu sau fără o revizuire a tratatelor?”. 

Doamna deputat Ana Birchall a propus să fie solicitată Biroului Permanent al Camerei 
Deputaților amânarea termenului de 14 septembrie a.c. pentru răspuns, pentru a se putea modifica / 
completa tematica. Membrii comisiei au fost de acord, iar doamna președinte de ședință a stabilit ca 
noul termen de răspuns să fie 18 septembrie și a dispus secretariatului tehnic să întocmească adresa 
de solicitare, în acest sens, către Biroul Permanent. 
 

La punctul III. din ordinea de zi, membrii comisiei au fost informați despre vizita oficială în 
România a domnului Julian KING, Comisar european pentru uniunea de securitate și despre 
întrevederea acestuia cu Comisiile pentru afaceri europene și Comisiile pentru apărare din Camera 
Deputaților și din Senatul României în data de 18 septembrie 2017. Pe agenda întrevederii sunt 
prevăzute dezbateri cu privire la stadiul implementării Uniunii Securității, cu referire, în special, la 
implementarea la nivel național a legislației europene. 

A fost stabilită componența delegației Comisiei pentru afaceri europene a Camerei 
Deputaților pentru această întâlnire. 

 
La punctul IV. din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra 

unor documente ale Uniunii Europene: Al 15-lea Raport privind relocarea - COM(2017) 465 și Al 
5-lea Raport privind progresul cadrului de parteneriat cu state terțe prevăzut de Agenda Europeană 
pentru Migrație - COM(2017) 471, documente ce prezintă evoluții în domeniul gestionării migrației  
ilegale. 

 
Ședința  a fost condusă de doamna Roberta Alma ANASTASE, vicepreședinte al comisiei.  
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 13 deputați:                                

Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Angel TÎLVĂR (PSD), Radu Costin 
VASILICĂ (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL (PSD), 
Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Victor Viorel PONTA 
(neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Dan VÎLCEANU (PNL). 

Au absentat motivat: Ilie Dan BARNA (USR), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion 
Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD). 
        

 
 
 

Vicepreședinte, 
 
 

Roberta Alma ANASTASE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Red.: Gabriela Negreț, consilier 




