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PROIECT DE OPINIE 
asupra 

COMUNICĂRII COMISIEI  
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 

SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR  
Către un sector al apărării și al securităţii mai competitiv și mai eficient 

(COM (2013) 542) 
 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru politică externă a fost sesizată cu COMUNICAREA 
COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Către un 
sector al apărării și al securităţii mai competitiv și mai eficient (COM (2013) 
542), transmisă cu adresa nr. 21/E din 3 septembrie 2013. 

 
Comisia a fost sesizată pentru examinare pe fond, cu termen 24 

octombrie 2013. 
 
Comunicarea Comisiei a fost dezbătută în şedinţa din 8 octombrie, cu 

participarea tuturor membrilor Comisiei şi având ca invitat pe domnul Radu 
Podgorean, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. 

 
Membrii Comisiei au constatat că acţiunile conţinute în Comunicare au 

un caracter tehnic şi ca atare nu sunt de competenţa Comisiei de politică 
externă. Totodată, parlamentarii au luat act de faptul că Guvernul nu a elaborat 
încă poziţia României pe acest subiect. 
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Totuşi, având în vedere că scopul Comunicării şi al strategiei propuse de 

Comisie este de a consolida capacităţile de apărare europene, contribuind la 
consolidarea Politicii Externe şi de Securitate Comune (PESC), la capacitatea 
Europei de a-şi aduce contribuţia la stabilizarea situaţiilor de criză şi a acţiona 
ca garant al securităţii, 

 
Membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să aprobe un Proiect de Opinie favorabil asupra Comunicării „Către 
un sector al apărării și al securităţii mai competitiv și mai eficient” care să 
fie înaintat Comisiei pentru afaceri europene. 

 

 

 
                  Preşedinte,          Secretar, 
 
 
               Borbély László        Dan Laurenţiu Tocuţ 


