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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 27 – 28 aprilie 2020

În perioada 27 – 28 aprilie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I.

Dezbatere și avizare pentru:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, PL.x
151/2020.
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, PLx.
153/2020.
Invitat: reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene

II.

Examinarea și adoptarea opiniilor pentru:
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul
European și Consiliu – Raport referitor la progresele înregistrate cu
privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația,
COM(2019) 481.
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu pregătirea Conferinței privind viitorul Europei, COM(2020) 27.

III. Studiu individual:
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul
European și Consiliu – Raport referitor la progresele înregistrate cu
privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația,
COM(2019) 481.
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2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu pregătirea Conferinței privind viitorul Europei, COM(2020) 27.
3. Videoconferința liderilor europeni pe tema crizei pandemiei (Foia de
parcurs comună pentru redresare) - 23 aprilie 2020.
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200423-euleaders-video-conference-on-covid-19-april-2020
4. Parlamentul European – Planul de investiții pentru Pactul ecologic
european.
IV.

Diverse

 Luni, 27 aprilie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual
asupra temelor înscrise pe ordinea de zi.

 Marți, 28 aprilie a.c., ședința s-a desfășurat pe platforma online
”Zoom” și a fost condusă de domnul deputat Angel Tîlvăr, președintele
comisiei. După ce a prezentat ordinea de zi și a supus-o aprobării, ordinea de
zi a fost aprobată în unanimitate de către membrii comisiei.
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, PLx. 151/2020.
Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de Lege face parte
din categoria legilor ordinare.
La ședința online a comisiei a participat doamna Carmen Moraru, secretar de
stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.
Comisia pentru afaceri europene din Senat a dezbătut proiectul de Lege În
ședința sa online din data de 29 aprilie a.c.
În urma dezbaterilor, în raport cu atribuțiile comisiilor, membrii Comisiilor
pentru afaceri europene din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil
proiectul de Lege cu 21 de voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 2 ”abțineri”.
La punctul I.2. din ordinea de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020, PLx. 153/2020.
Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de Lege face parte
din categoria legilor ordinare.
La ședința online a comisiei a participat doamna Carmen Moraru, secretar de
stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.
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Comisia pentru afaceri europene din Senat a dezbătut proiectul de Lege în
ședința sa online din data de 29 aprilie a.c.
În urma dezbaterilor, în raport cu atribuțiile comisiilor, membrii Comisiilor
pentru afaceri europene din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil
proiectul de Lege cu 20 de voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 3 ”abțineri”.
La punctul II.1. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Raport referitor la
progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene
privind migrația, COM(2019) 481.
Comunicarea examinează elementele-cheie ale răspunsului oferit de Uniunea
Europeană în 2015, precum și măsurile luate de UE de la ultimul raport privind
progresele înregistrate, publicat în 2019, în care se preciza că trebuie
consolidat setul de instrumente ale UE privind migrația, frontierele și azilul.
Comisia pentru afaceri europene: - susține eforturile Comisiei Europene
pentru elaborarea și aplicarea unei politici colective în materia gestionării
migrației și securității frontierelor și apreciază informațiile cuprinzătoare
furnizate în raport; - subliniază necesitatea continuării sprijinului concret și
rapid oferit statelor membre care se confruntă cu cea mai mare presiune, în
special „hotspot”-urile ce reprezintă în prezent modelul operațional pentru a
oferi sprijin în punctele-cheie; - își exprimă preocuparea cu privire la
caracterul incipient al sprijinirii integrării pe piața muncii și a oportunităților
de angajare oferite refugiaților, în contextul schimbărilor de pe piața muncii
generate de planurile Uniunii de combatere a schimbărilor climatice, de politica
de promovare a economiei circulare și a societății digitale; - își manifestă
dorința de a fi informată pe larg despre viziunea Comisiei Europene cu privire
la asistența umanitară acordată refugiaților minori, precum și în ce privește
măsurile de continuare a educației acestora, în mod consecvent și pe termen
lung în situații de criză prelungită; - consideră că sunt necesare în continuare
eforturi susținute la nivelul Uniunii pentru a sprijini Turcia în aplicarea
măsurilor de prevenire a creșterii fluxurilor de migrație neregulamentară pe
noi rute maritime sau terestre și apreciază progresul înregistrat în îndeplinirea
criteriilor de referință referitoare la liberalizarea vizelor în relația cu această
țară.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu
unanimitate de voturi să adopte o opinie, cu observații și recomandări, care
să fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea
procedurii de examinare parlamentară.

La punctul II.2. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European și Consiliu - pregătirea Conferinței privind viitorul
Europei, COM(2020) 27.
Comunicarea reprezintă contribuția Comisiei Europene la discuțiile purtate cu
instituțiile europene cu scopul de a stabili împreună sfera de acțiune, structura
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și obiectivele conferinței, în cadrul unei declarații comune.
Comisia pentru afaceri europene susține obiectivul conferinței legat de
revigorarea democrației europene, prin implicarea mai largă a cetățenilor în
procesul decizional de la nivelul UE și consideră această inițiativă o bună
oportunitate pentru asigurarea punerii în aplicare eficiente a priorităților agreate
în Agenda Strategică a UE pentru perioada 2019-2024.
În cadrul dezbaterii, membrii comisiei au subliniat necesitatea concretizării
declarației comune a celor trei instituții europene într-un plan de cooperare
concret la care să participe în mod direct și nemijlocit și parlamentele naționale
și care să fie explicit asumat de toate forțele politice ale Uniunii. De asemenea,
au subliniat că, în pregătirea participării cetățenilor din generațiile mai în
vârstă la evenimentele și dialogurile conferinței, trebuie luat în calcul nivelul
diferit de dezvoltare a cadrului social, legislativ și administrativ din statele
membre, ce asigură integrarea acestora în societate și menținerea unei vieți
active și utile; consideră că dezbaterile din cadrul conferinței ar trebui să se
refere și la impactul real al programelor de cercetare științifică, inclusiv la
participarea diferitelor tipuri de entități, de afaceri și ale societății civile și ale
celor din sectorul agricol, la programele de cercetare-inovare finanțate direct
de către Comisia Europeană.
Comisia pentru afaceri europene atrage atenția asupra absenței din documentul
de inițiere a conferinței a obiectivelor concrete, măsurabile și fezabile, ceea ce
este de natură să determine o reținere a cetățenilor în ceea ce privește relevanța
acesteia pentru viața de zi cu zi și ignorarea sa de către sectorul de afaceri, în
special a întreprinderilor mici și mijlocii; consideră că ar fi utilă analiza proceselor
participative de acest tip derulate în trecut de către Uniune.
Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o
opinie, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului permanent al
Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.

În ziua de 27 aprilie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat
prezența toți deputații: 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), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Iulian BULAI (USR),
Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (neafiliat), GiureciSlobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD),
Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Costin Sebastian MOISE (PMP),
Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Mihai Valentin POPA (Pro Europa), Cristina
Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert SIMONIS (PSD), Adriana Diana TUȘA
(PSD).
În ziua de 28 aprilie, 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),
4

Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ana
BIRCHALL (neafiliat), Andrei Dominic GEREA (neafiliat), Giureci-Slobodan
GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana
MÎNZATU (PSD), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Cristina Mădălina PRUNĂ
(USR).
Au absentat: Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Iulian BULAI (USR), Ion
Marcel CIOLACU (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Costin Sebastian MOISE ( PMP),
Mihai Valentin POPA (Pro Europa), Alfred Robert SIMONIS (PSD), Adriana
Diana TUȘA (PSD).

PREȘEDINTE,

Angel TÎLVĂR

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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