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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

Bucureşti, 2 martie 2020 

 Nr. 4c-22/95 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 25 - 27 februarie 2020  

 

În perioada 25 - 27 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 

următoarea ordine de zi:  

I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 

Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE, COM(2019) 

260. 

II. Chestionarul pentru cel de-al 33-lea Raport bianual al COSAC 

– dezbateri și adoptare 

III. Lista finală de propuneri de proiecte de acte legislative şi 

proiecte de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene 

care vor fi supuse, cu prioritate, procedurii de control 

parlamentar în cursul anului 2020, ca urmare a primirii 

Programului de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2020 

– O Uniune mai ambițioasă, COM(2020) 37 

– dezbateri și adoptare 

IV. Studiu individual: 

1. Propunere modificată de Decizie a Consiliului privind încheierea 

Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană 

și alte state membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de 

altă parte, COM(2019) 568 

2. Parlamentul European – analiză – Deșertificarea și agricultura  

3. Parlamentul European – analiză – Religia și politicile externe ale 

Uniunii Europene  
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4. Parlamentul European – analiză – Dreptul de inițiativă legislativă 

al Parlamentului  

V. Diverse 

 

 Marți, 25 februarie a.c., ședința a fost condusă de domnul deputat 

Angel Tîlvăr, președintele comisiei. În deschidere, acesta a prezentat 

ordinea de zi și a supus-o aprobării plenului comisiei. Ordinea de zi a fost 

aprobată în unanimitate de către membrii comisiei.  

 

S-a trecut la primul punct din ordinea de zi, examinarea fondului 

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 

2019 privind politica de extindere a UE, COM(2019) 260. 

Proiectul de act european prezintă bilanțul punerii în aplicare a politicii de 

extindere, până la sfârșitul lunii februarie 2019 și identifică progresele 

înregistrate, analizând provocările serioase cu care se confruntă țările care 

doresc să adere la UE. 

În cadrul analizei, Comisia pentru afaceri europene și-a exprimat 

susținerea în ceea ce privește politica de extindere a UE și demersurile 

Uniunii ce vizează un parcurs socioeconomic și diplomatic menit să asigure 

o competitivitate sporită în plan internațional și bunăstarea cetățenilor 

într-o Europă ce cuprinde pe toți cei care împărtășesc același valori și se 

bucură de drepturile fundamentale. 

Membrii comisiei își exprimă sprijinul pentru eforturile statelor din Balcanii 

de Vest de a deveni membre ale Uniunii și speranța că dificultățile de 

parcurs vor fi depășite, astfel încât succesele de etapă să încurajeze 

acțiunile de progres spre dobândirea statutului de membru și să prevaleze 

asupra duratei mai lungi impuse de soluționarea tensiunilor istorice. 

Comisia pentru afaceri europene își exprimă speranța că procesul de 

extindere  al Uniunii Europene confirmă oportunitatea pe care o oferă 

statelor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale familiei europene ce 

își întărește permanent rolul de actor global, cu o prezență activă și 

puternică pe piața internațională, consolidată de acordurile comerciale 

încheiate în ultima perioadă și care oferă astfel cetățenilor săi șanse sporite 

de bunăstare față de alternativele de cooperare comercială și de altă 

natură cu alte regiuni ale globului. 

În finalul dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 

unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului 

Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de 

examinare parlamentară. 
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În continuare, s-a trecut la punctul II. din ordinea de zi, dezbaterea și 

adoptarea Chestionarului pentru cel de-al 33-lea Raport bianual al COSAC 

(Conferința organelor specializate în afaceri comunitare). 

Chestionarul se adresează Parlamentelor naționale din Uniunea Europeană 

și cuprinde trei mari capitole ale căror întrebări se referă la: 

1. Observații și comentarii privind cel de-al 33-lea Raport bianual 

COSAC. 

2. Cooperarea cu instituțiile UE, organele consultative ale Uniunii şi 

agențiile  

3. Controlul parlamentar – instrumente și mecanisme, practici 

constituționale și juridice 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au adoptat răspunsurile, 

chestionarul urmând a fi transmis către Secretariatul permanent al COSAC 

în vederea realizării raportului. 

 

La punctul III. din ordinea de zi a fost dezbătută și adoptată lista finală de 

propuneri de proiecte de acte legislative şi proiecte de acte fără caracter 

legislativ ale Uniunii Europene care vor fi supuse, cu prioritate, procedurii 

de control parlamentar în cursul anului 2020, ca urmare a primirii 

Programului de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2020 – O Uniune 

mai ambițioasă, COM(2020) 37. 

Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2020 - O Uniune mai 

ambițioasă - include noi inițiative: 

 Pactul ecologic European 

 O Europă pregătită pentru era digital 

 O economie în serviciul cetățenilor 

 O Europă mai puternică pe plan internațional 

 Promovarea modului nostru de viață european 

 Un nou elan pentru democrația europeană. 

La finalul dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 

listei finale de propuneri de proiecte de acte legislative şi proiecte de acte 

fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, cu observații și recomandări, 

care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru 

finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 Miercuri, 26 februarie și Joi, 27 februarie a.c., membrii comisiei 

au procedat la studiu individual. 

 

În ziua de 25 februarie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 16 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 

ANASTASE (PNL), Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo 
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Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA 

(USR), Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Giureci-Slobodan 

GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Mara 

MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), 

Alfred Robert SIMONIS (PSD). 

Au absentat motivat: Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Iulian BULAI 

(USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (neafiliat), 

Costin Sebastian MOISE (PMP), Mihai Valentin POPA (Pro Europa), Cristina 

Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana Diana TUȘA (PSD).  

 

În ziua de 26 februarie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 16 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 

ANASTASE (PNL), Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo 

Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA 

(USR), Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Giureci-Slobodan 

GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Mara 

MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), 

Alfred Robert SIMONIS (PSD). 

Au absentat motivat: Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Iulian BULAI 

(USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (neafiliat), 

Costin Sebastian MOISE (PMP), Mihai Valentin POPA (Pro Europa), Cristina 

Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana Diana TUȘA (PSD).  

 

În ziua de 27 februarie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 16 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 

ANASTASE (PNL), Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo 

Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA 

(USR), Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Giureci-Slobodan 

GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Mara 

MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), 

Alfred Robert SIMONIS (PSD). 

Au absentat motivat: Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Iulian BULAI 

(USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (neafiliat), 

Costin Sebastian MOISE (PMP), Mihai Valentin POPA (Pro Europa), Cristina 

Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana Diana TUȘA (PSD).  

 

 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  

 

Angel TÎLVĂR    Romeo Florin NICOARĂ 


