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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 9 iunie 2020

În data de 9 iunie a.c., ședința Comisiei pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I.

Domeniul Fondurilor Europene
Invitat: domnul Ioan Marcel BOLOȘ, Ministrul Fondurilor Europene

II.

Examinarea și adoptarea opiniilor pentru:
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Consolidarea procesului de aderare – O perspectivă credibilă de
aderare la UE pentru Balcanii de Vest – COM(2020) 57.
Invitat: doamna Iulia MATEI, Secretar de stat pentru afaceri
europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor - Răspunsul la coronavirus - Utilizarea fiecărui
euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva viețile și
mijloacele de trai– COM(2020) 143.

III. Diverse

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,
președintele a propus ca dezbaterile să înceapă cu analiza celor două propuneri
europene, discuțiile cu domnul Ioan Marcel Boloș, ministrul Fondurilor
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Europene, urmând să se desfășoare în ultima parte a ședinței Comisiei. Ordinea
de zi astfel modificată a fost aprobată în unanimitate de către membrii Comisiei.
 La punctul II.1. din ordinea de zi a fost dezbătută în fond Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor - O perspectivă credibilă de aderare la UE
pentru Balcanii de Vest – COM(2020) 57, Comunicare ce propune impulsionarea
procesului privind aderarea la UE și stabilirea unor modalități de sancționare a
statelor care nu respectă standardele europene.
Comisia pentru afaceri europene susține obiectivele și abordarea propuse
pentru consolidarea procesului de aderare, împreună cu măsurile de asigurare
a unei perspective credibile de aderare la UE pentru Balcanii de Vest, având în
vedere că avansarea și consolidarea politicii de extindere rămân esențiale
pentru credibilitatea Uniunii Europene, pentru succesul proiectului european și
pentru afirmarea rolului global al UE, fiind de acord cu evaluarea Comisiei
Europene conform căreia avansarea politicii de extindere și a perspectivei
dobândirii statului de membru la UE reprezintă un instrument care răspunde
intereselor politice, economice și de securitate comune.
În cadrul dezbaterii, membrii comisiei au atras atenția asupra faptului că
gruparea tematică a capitolelor de negociere poate avea eficiența dorită numai
însoţită de o comunicare care să vizeze cetăţenii şi să asigure înţelegerea
procedurilor birocratice generate; eficientizarea metodologiei privind extinderea
nu trebuie să crească riscul de întârziere a proceselor de negociere pentru
aderare sau a adoptării deciziilor privind deschiderea negocierilor de aderare cu
Albania și Republica Macedonia de Nord.
Comisia pentru afaceri europene consideră că sunt necesare eforturi pentru
sprijinirea mecanismelor administrative interne din statele din Balcanii de Vest
pentru abordarea integrată a politicilor de mediu și conservare a biodiversității,
pe de o parte, și a celor din agricultură, transport, infrastructură, în
conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă și de combatere a
schimbărilor climatice, pe de altă parte. Comisia recomandă elaborarea unor
acțiuni dedicate consolidării cooperării pe plan extern, dintre Uniunea
Europeană și statele din Balcanii de Vest, pentru a întări climatul de stabilitate
și prosperitate din zonă și a sprijini depășirea moștenirii trecutului.
Doamna deputat Ana Birchall a propus ca în textul opiniei ce urma a fi adoptată
să se pună accentul pe faptul că România a susținut constant aderarea și
integrarea statelor Balcanilor de Vest în UE, susținere pe care a dovedit-o
inclusiv pe perioada Președinției române a Consiliului UE. Propunerea a fost
unanim acceptată.
La dezbatere a participat doamna Iulia MATEI, Secretar de stat pentru afaceri
europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Doamna secretar de stat a
mulțumit pentru invitația de a participa la dezbaterea unui subiect atât de
important cum este integrarea Balcanilor de Vest și extinderea Uniunii Europene
și a subliniat faptul că alegerea Comisiei Europene de a revizui procesul de
extindere reprezintă un proces cu o valență extraordinară. Doamna Matei a
menționat, în acest sens, criteriul meritelor proprii, care este esențial în
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credibilitatea procesului de extindere. De asemenea, a subliniat că în urma
Summit-ului de la Zagreb i s-a permis României să ajute statele din Balcanii de
Vest în contextul pandemiei de coronavirus, țara noastră putând astfel să își
întărească cooperarea cu aceste state.
În încheiere, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea opiniei, cu
observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei
Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
 S-a trecut la punctul II.2. din ordinea de zi: dezbaterea asupra
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Răspunsul la
coronavirus - Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă,
pentru a salva viețile și mijloacele de trai – COM(2020) 143.
Documentul prezintă un angajament al Comisiei Europene de utilizare a tuturor
instrumentelor financiare pentru a salva vieți și pentru a proteja mijloacele de
trai ale europenilor.
Comisia pentru afaceri europene susține abordarea de amploare a Uniunii
privind utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate, pentru a salva
viețile și mijloacele de trai, răspunsul rapid și solidar la criză, pentru a salva
viețile omenești și a acoperi nevoile sistemelor de sănătate și ale profesioniștilor
care lucrează în domeniul sănătății.
Membrii comisiei au subliniat că sunt necesare eforturi la nivelul Uniunii, pentru
sprijinirea financiară a bazei de cunoaștere necesare consolidării rezilienței
societății la epidemii, astfel încât să se prevină pierderea de vieți omenești și să
se accelereze procesul de redresare; consideră că acestea s-ar putea realiza
prin programul „Orizont Europa”, atât prin mărirea bugetului, cât şi prin
orientarea mai puternică a evaluării propunerilor către obținerea unor rezultate
tangibile și spre încurajarea intensă a cooperării tuturor categoriilor de factori
interesați.
Comisia pentru afaceri europene își manifestă preocuparea cu privire la faptul
că persoanele cele mai vulnerabile la îmbolnăvire, aflate în statele care se
confruntă cu îmbătrânirea demografică, au rămas la periferia interesului
Europei în criza coronavirusului și își exprimă speranța că programele de sprijin
vor viza și aceste aspecte. atrage atenția că măsurile prevăzute pentru
creșterea fluxurilor de numerar aflate la dispoziția fermierilor sunt sustenabile
doar în condițiile menținerii rigorii în urmărirea aplicării condiționalităților de
mediu prevăzute de normele Uniunii.
Recomandă ca experiența câştigată de instituțiile și agențiile Uniunii Europene
cu prilejul combaterii pandemiei de COVID19 și al sprijinirii economiei afectate
de criză să fie analizată şi dezbătută în vederea îmbunătăţirii practicilor
administrative, a strategiei de implementare a Pactului Ecologic European şi a
programelor din alte domenii, precum și includerea în programele destinate
răspunsului la coronavirus a acțiunilor de educație din științele vieții și din
domeniul sănătății umane, relevante pentru combaterea epidemiilor.
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Doamna deputat Ana Birchall a propus să fie inserat în textul opiniei comisiei
faptul că România, ca stat afectat de pandemia Covid-19, susține dezvoltarea
capacității Uniunii Europene de reacție la crize, inclusiv în domeniul sanitar, și
adaptarea mecanismelor existente pentru a asigura o reacție eficientă și
coordonată la nivel european.
Doamna deputat Roberta Alma Anastase a propus, de asemenea, să se
sublinieze că România susține elaborarea unui program consistent de
modernizare a infrastructurii sanitare din țările membre ale UE.
Cele două propuneri au fost acceptate de către membrii comisiei, astfel că
acestea au fost introduse în textul final al opiniei adoptate de comisie.
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.
 La punctul I. din ordinea de zi a participat domnul Ioan Marcel BOLOȘ,
ministrul Fondurilor Europene, în calitate de invitat.
Domnul președinte Angel Tîlvăr a solicitat membrilor comisiei să își exprime
părerile asupra procedurii de desfășurare a discuțiilor. S-a votat în unanimitate ca
domnul ministru să răspundă, pe rând, întrebărilor și solicitărilor membrilor
comisiei.
Domnul deputat Iulian Bulai a fost interesat de existența unui time-line de discuții
cu Comisia Europeană privind pachetul de ajutor pentru România, după această
perioadă de criză generată de noul coronavirus.
Domnul ministru Boloș a punctat evoluțiile negocierilor purtate cu reprezentanții
Comisiei Europene cu privire la noua perioadă de programare, cu accent pe
structura programelor operaționale aflate în coordonarea Ministerului Fondurilor
Europene.
În intervenția sa, doamna deputat Roxana Mînzatu a salutat ideea unei astfel de
dezbateri și a adus în discuție faptul că au fost operate tăieri de fonduri la anumite
proiecte. A solicitat să se explice de ce nu s-au găsit alte soluții și care sunt
proiectele afectate.
Atât doamna deputat Mînzatu, cât și domnul președinte Tîlvăr au solicitat
domnului ministru să remită comisiei documente cu actualizarea finanțărilor,
respectiv Raportul ministerului pe anul 2019.
Ca răspuns la întrebările doamnei deputat Mînzatu, domnul ministru Boloș a
menționat că recuperarea întârzierilor până în anul 2023 este aproape imposibilă.
În acest context, s-a propus ca anual să fie transmise Comisiei Europene un număr
de 15 proiecte de finanțare, deoarece există o sumă care, dacă nu se relochează,
se pierde. Există o suprasolicitare de proiecte și s-a luat decizia ca patru proiecte
majore din domeniul transporturilor și infrastructurii rutiere să fie relocate,
transferându-le în Fondul de coeziune, pentru a rămâne bani în fondul Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDER).
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În urma discuțiilor purtate între membrii comisiei și ministrul Fondurilor Europene,
s-au desprins mai multe idei care ar putea duce la o mai bună folosire a fondurilor.
Una dintre cele mai frecvente probleme care apare des în discuții este gestionarea
deficitară a fondurilor europene și, pentru a reuși să atragă și să folosească mai
bine banii europeni, România are nevoie de un proces mai transparent și o
consultare mai amplă a tuturor părților interesate.
În același timp, pentru a se putea accesa fondurile europene cât mai rapid, chiar
de la începutul anului 2021, este nevoie de existența unei liste de proiecte
coerente, necesare, iar pentru aceasta e nevoie de colaborare, nu de decizii luate
netransparent.
În încheierea discuțiilor, domnul președinte Angel Tîlvăr a mulțumit domnului
ministru pentru prezență și pentru informațiile oferite.
Domnul ministru Boloș a mulțumit pentru invitația de a participa la ședința
comisiei și i-a asigurat pe membrii comisiei de disponibilitatea sa și a echipei sale
pentru crearea unui dialog constructiv și structurat în vederea unei informări
publice corecte.
Din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 18 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),
Iulian BULAI (USR), Andrei Dominic GEREA (neafiliat), Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU
(PSD), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Mihai Valentin POPA (Pro Europa),
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).
Au absentat motivat: Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU
(PSD), Mara MAREȘ (PNL), Costin Sebastian MOISE (PMP), Alfred Robert
SIMONIS (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).

PREȘEDINTE,

Angel TÎLVĂR

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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