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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din perioada 19 - 21 septembrie 2017
În perioada 19 -21 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine
de zi:
I. Propuneri pe teme pentru dimensiunea parlamentară a președinției române a Consiliului UE
II. Analiza discursului privind starea Uniunii al președintelui Comisiei Europene; dezbatere
asupra principalelor direcții de acțiune ale Camerei Deputaților pentru racordarea la ”nucleul
dur” al UE; oportunități oferite de ”Instrumentul de aderare la zona euro”
III. Pregătirea întrevederii cu domnul Maroš ŠEFČOVIČ, vicepreședinte al Comisiei Europene,
responsabil pentru Uniunea energiei – 27 septembrie 2017
IV. Studiul / analiza documentelor-suport pentru propunerile UE programate pentru dezbatere
în perioada 26 – 28 septembrie 2017:
- Document de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare,
COM(2017) 40
- Document de reflecție privind aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, COM(2017)
291
- Document de reflecție privind viitorul apărării europene, COM(2017) 315
La punctul I. din ordinea de zi, în urma aprobării de către Biroul Permanent a solicitării de
amânare a termenului de 14 septembrie a.c. pentru răspuns, membrii comisiei au stabilit numărul și
subiectul propunerilor principale recomandate a fi dezbătute în cadrul comisiilor de organizare a
reuniunilor în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019, atunci când România va prelua Președinția
Consiliului Uniunii Europene.
Pentru cele două reuniuni-standard, a președinților comisiilor specializate în afaceri europene și
a comisiilor specializate în afaceri europene, au fost stabilite două teme de dezbateri, privind
prioritățile președinției române a Consiliului UE și privind securitatea energetică, respectiv cinci
teme referitoare la stadiul realizării priorităților președinției române a Consiliului UE, dezvoltarea
unor noi coridoare de infrastructură pe direcția Nord-Sud, siguranța energetică, revitalizarea
Politicii Europene de Vecinătate, a Parteneriatului Estic și a procesului de extindere a Uniunii
Europene și promovarea politicilor tradiționale și a celor inovative ale Uniunii Europene.
Pentru reuniunile non-standard organizate la propunerea parlamentului țării care deține
președinția, temele stabilite au fost în număr de trei și se referă la siguranța Europei și a cetățenilor
săi, la securitatea și prosperitatea în zona Mării Negre și la egalitatea între femei și bărbați în cadrul
Strategiei UE pentru perioada 2020 – 2035.
Propunerile au fost dezbătute și votate în unanimitate de membrii comisiei prezenți la ședință și
au fost transmise Biroului Permanent al Camerei Deputaților.
La punctul II. din ordinea de zi, domnul Angel Tîlvăr, președintele de ședință, a propus, iar
membrii comisiei au hotărât prin vot unanim, ca dezbaterea să aibă loc în ședința următoare, în
prezența reprezentanților Băncii Naționale a României, ai Ministerului Afacerilor Externe și ai
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Ministerului Finanțelor Publice, cu precădere în ceea ce privește oportunitățile oferite de
”Instrumentul de aderare la zona euro” propus de Comisia Europeană.
La punctul III. din ordinea de zi, membrii comisiei au fost informați despre întrevederea, în data
de 27 septembrie 2017, cu domnul Maroš ŠEFČOVIČ, vicepreședinte al Comisiei Europene și
responsabil pentru Uniunea energiei. Întâlnirea va reuni Comisiile pentru afaceri europene,
Comisiile pentru politică economică și Comisiile pentru industrii din ambele Camere ale
Parlamentului. 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 și analiză individuală
asupra celor 3 documente ale Uniunii Europene, precum și a documentelor-suport ce le însoțesc, în
vederea dezbaterii acestora și formulării opiniilor în următoarea ședință a Comisiei.
În ziua de 19 septembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 14
deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu Costin VASILICĂ
(PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ana
BIRCHALL (PSD), 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: BENKO Erika (UDMR), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion
Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).
În ziua de 20 septembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 14
deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu Costin VASILICĂ
(PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ana
BIRCHALL (PSD), 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: BENKO Erika (UDMR), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion
Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).
În ziua de 21 septembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 14
deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu Costin VASILICĂ
(PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ana
BIRCHALL (PSD), 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: BENKO Erika (UDMR), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion
Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).

Președinte a.i.,
Angel TÎLVĂR

Red.: Gabriela Negreț, consilier
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