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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
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 Bucureşti, 5 iunie 2018 
  Nr. 4 c-19 / 280 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 30 și 31 mai 2018 

 
 
 
Pentru perioada 30 – 31 mai 2018, ordinea de zi a Comisiei pentru afaceri 
europene a fost următoarea: 
 

I. Examinarea în fond a unor acte europene și adoptarea opiniilor: 

    
1. Recomandarea de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii 

negocierilor privind un Pact mondial pentru mediu, COM(2018) 138 
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și 

Consiliu – Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în 
aplicare a Agendei europene privind migrația, COM(2018) 250 

 
II. Diverse 

 
III. Studiu  

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul 

Economic și Social European – Noile avantaje pentru consumatori, 
COM(2018) 183 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor 
de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea 
cetățenilor și construirea unei societăți sănătoase, COM(2018) 233 

3. Propunere de Rezoluție a Parlamentului European referitoare la implicarea 
într-o mai mare măsură a parlamentelor naționale în transpunerea 
directivelor europene, B8-0228/2018 

4. Proiect de regulament al Consiliului privind alegerea membrilor Uniunii 
Europene - Parlamentul prin sufragiu universal direct - nota Președinției, 
WK 6062/2018 INIT 
 

 
 Miercuri, 30 mai a.c.  

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele 
comisiei. Domnul președinte a prezentat ordinea de zi, pe care a supus-o aprobării.  
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți. 
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Primul punct din ordinea de zi a constat în analiza în fond a Recomandării de 
Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un Pact mondial 
pentru mediu, COM(2018) 138. 
Recomandarea își propune să obțină din partea Consiliului autorizarea necesară 
privind negocierea viitorului Pact mondial de către Comisia Europeană, în numele 
Uniunii Europene. 
 
Comisia pentru afaceri europene a salutat adoptarea recentă a Rezoluţiei ONU 
referitoare la Pactul mondial al mediului precum şi contribuţia Comisiei Europene şi 
a statelor membre iniţiatoare, şi susţinătoare, la acest proces. Membrii comisiei 
consideră că Pactul pentru mediu reprezintă o ocazie de a stabili drepturi şi obligaţii 
în ce priveşte dezvoltarea durabilă, acolo unde este posibil, sau cel puţin de a iniţia 
dezbateri pe această temă. 
A fost subliniată necesitatea de a avea permanent în vedere progresele înregistrate 
în domeniul ştiinţelor mediului, în mod special experienţa practicienilor, abordare 
care este prezentă în programele de mediu ale Uniunii Europene.  
 
În urma dezbaterilor și a observațiilor și recomandărilor făcute asupra conținutului 
comunicării, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii care 
să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 
 
 
S-a trecut la dezbaterea punctului I.2. din ordinea de zi, Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Raport privind 
progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind 
migrația, COM(2018) 250, comunicare ce prezintă o imagine de ansamblu asupra 
progreselor și a evoluției măsurilor Agendei Europene privind migrația, înregistrate 
din noiembrie 2017 și până în prezent. 
 
Domnul deputat Angel TÎLVĂR, președintele comisiei, a prezentat conținutul 
Comunicării și a subliniat comunicările recente ale Consiliului UE pe această temă.  
 
Comisia pentru afaceri europene salută desemnarea Agendei europene privind 
migraţia ca prioritate de către preşedinţia bulgară a Consiliului UE şi susține 
includerea acestei teme pe agenda preşedinţiei României a Consiliului UE din primul 
semestru al anului 2019, subliniind necesitatea menţinerii acestui subiect în rândul 
celor mai importante teme de discuţie la nivel european. 
În cadrul analizei, membrii comisiei au atras atenția asupra faptului că principala 
preocupare trebuie să rămână combaterea cauzelor migraţiei la sursă, prin 
abordarea în primul rând a problemelor din statele de origine, dar și asupra unei 
schimbări în concentrarea originii fluxului migraţionist de la statele din Orientul 
Mijlociu la cele din Nordul Africii, statele sahariene şi sub-sahariene - fapt pentru 
care se recomandă diversificarea cooperării cu statele din Nordul Africii, statele 
sahariene şi subsahariene şi implementarea de programe în aceste zone, pentru a 
reduce presiunea migraţionistă şi a combate mai eficient migraţia ilegală. 
 
În urma dezbaterilor și a observațiilor făcute, membrii comisiei au hotărât în 
unanimitate adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al 
Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 
 
În continuare, s-a trecut la punctul II din ordinea de zi.  
Domnul deputat Angel TÎLVĂR a informat membrii comisiei despre întrevederea cu 
delegația Grupului parlamentar de prietenie pentru România din Parlamentul 
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Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care va avea loc în ziua de 30 
mai 2018. 
 
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați: 
Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD),  
Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD) – înlocuit de Mihăiță 
VÎRZĂ, Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Vasile GUDU 
(PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Eugen TOMAC (PMP), 
Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana 
BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Cristian GHINEA (USR), 
Rovana PLUMB (PSD),  Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana Diana TUȘA (PSD). 
  
 

 
 Joi, 31 mai a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra 
documentelor înscrise pe ordinea de zi la punctul III. 
 
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 14 deputați: 
Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD),  
Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ion 
Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Andrei Dominic 
GEREA (ALDE), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA 
(neafiliat), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Nicolae 
BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), 
Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD),  Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), 
Adriana Diana TUȘA (PSD). 
 
 
 

 
 
 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  
 

Angel TÎLVĂR    Florin Romeo NICOARĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 




