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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 

Bucureşti, 19.11.2014 
N r .   4  c - 1 9 /  3 6 0  

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

din perioada 28 – 30 octombrie 2014 
 
 
 

În perioada 28 – 30 octombrie a.c., şedinţele Comisiei pentru afaceri europene au avut următoarea 
ordine de zi: 

 
 Marți, 28 octombrie: 

 
1. Avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2014 pentru 

modificarea Ordonanței de urgență a  Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte 
din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă – PLx. nr.468/2014 
 

Urmare a recomandării misiunii de audit din 2010 a DG AGRI, România și -a asumat obligația de a 
adecva amenzile în raport cu importanța financiară a tranzacțiilor supuse controalelor până la sfârșitul 
semestrului I al anului 2014. Ordonanța reglementează această obligație. 

Comisia pentru afaceri europene admite argumentele Guvernului, întrucât modificarea corespunde 
normelor europene și vine în sprijinul fluidizării plăților către agricultorii din România. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege, avizul urmând a 
fi transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, pentru raport. 

 
2. Avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2014 pentru 

modificarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți 
directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 și 
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în 
agricultură – PLx. nr. 469/2014. 

 
Ordonanța adaptează cadrul legal al obținerii plăților directe pe suprafață la regulamentele europene 

aplicabile în speță, astfel încât să fie eligibili exclusiv  utilizatorii terenurilor agricole  nu și proprietarii 
acestora, evitându-se astfel și erorile financiare. 

Se mai stabilește obligația utilizatorilor de teren agricol de a depune o documentație simplificată 
comparativ cu cerințele în vigoare. 

Analizând fundamentarea modificărilor propuse, membrii Comisiei pentru afaceri europene constată că 
sunt justificate, fezabile și corespund cadrului socio -economic din Uniunea Europeană și din România și 
hotărăsc, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. Avizul urmează a fi transmis Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, pentru raport. 
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Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Bogdan Nicolae  NICULESCU DUVĂZ, vicepreşedinte al 
comisiei. 

La şedinţa au participat următorii membri ai Comisiei: Tîlvăr Angel, Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae, Drăguşanu Vasile Cătălin, Birchall Ana, Burlacu Ştefan, Ciubotaru Lucian Manuel, Ghera 
Giureci Slobodan, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Silaghi Ovidiu 
Ioan, Teju Sorin, Ţîmpău Radu Bogdan. 

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Zamfir Daniel Cătălin, Căprar Dorel Gheorghe, Iacob 
Ridzi Monica Maria, Korodi Attila, Lubanovici Mircea, Mitrea Miron Tudor, Nazare Alexandru, Stroe 
Ionuţ Marian, Tararache Mihai, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 

 Miercuri, 29 octombrie: 
 

1. Examinarea pe fond a Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Cercetarea și inovarea ca surse de reînnoire a 
creșterii – COM(2014) 339.  

Documentul prezintă situația investițiilor și che ltuielilor publice la nivelul statelor membre ale Uniunii 
Europene pentru activitățile de cercetare și inovare și detaliază noile orientări strategice ale Uniunii în 
acest domeniu, pentru perioada 2014 -2020. 

Comisia pentru afaceri europene apreciază că pentru relansarea sectorului cercetării și inovării în 
România, trebuie privit sistemul de învățământ ca vector principal de stimulare al întregului domeniu și 
recomandă Comisiei Europene: 

- o inițiativă la nivel European de conștientizare a dificultății de acceptare a rezultatelor progresului 
tehnic și științific accelerat; 

- un demers pentru finanțarea suplimentară a unor programe de cercetare pentru statele memb re care 
sunt afectate de “migrarea creierelor” (brain drain), în sprijinul solidarității;  

- analiza riscurilor de distorsionare a eforturilor de cercetare științifică prin exacerbarea importanței 
Bazelor de Date Indexate și a altor modalități de cuantificare a cercetării științifice și a articolelor 
publicate; 

- regândirea strategiilor de încurajare a tineretului și sectoarelor științifice foarte avansate, pentru a le 
cuprinde într-o măsură cât mai mare. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene susține pe fond Comunicarea și se alătură  
poziției exprimate de Austria, Olanda, Danemarca, Grecia, care au solicitat informații suplimentare cu 
privire la mecanismele europene de sprijin pentru politicile propuse în domeniu. Membrii comisiei au 
hotărât în unanimitate, consemnarea acestui fapt într-un proiect final de opinie, care să fie înaintat 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 
2. Examinarea pe fond a Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor  – Plan de acțiune  pentru viitorul producției 
ecologice în Uniunea Europeană – COM(2014) 179 și a Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European și Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind 
controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului – COM (2014) 180. 
 

Pachetul cuprinde un plan de acțiune și un regulament prin care se perfecționează  reglementarea 
producției ecologice, în special a etichetării acesteia. 

Comisia pentru afaceri europene recomandă Comisiei Europene: 
- să ia măsuri de diminuare a riscului de cosmetizare a altor obiective, străine de mediu și de 

agricultura ecologică, pentru a fi finanțate prin această linie rezervată; 
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- să ia măsuri ca, prin cooperare inter-guvernamentală, bunele practici și experiențe în domeniu de la 
nivelul statelor membre să devină cunoscute în Uniune, înainte de a recurge la o acțiune de 
diseminare la nivelul Comisiei Europene; 

- să impulsioneze cu mai multă insistență cercetarea în medicina veterinară și pregătirea profesională 
respectivă, în consens cu abordarea cercetării și inovării ca instrumente pentru depășirea 
provocărilor generate de normele ecologice; 

- să încurajeze identificarea și menținerea resurselor genetice sălbatice, nu doar a celor semi -
domesticite, prin cercetarea și valorificarea biodiversității; 

- să analizeze etichetarea cu “tradițional” sau “natural” în contextul etichetării ecologice. 
 

Analizând pe fond propunerile legislative, membrii Comisiei pentru afaceri europene au salutat și 
susținut  iniţiativele  europene şi au hotărât, în unanimitate, consemnarea acestui fapt într-un proiect final 
de opinie, care să fie înaintat Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 
 
 

3. Examinarea conformării cu principiul subsidiarității a Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate și 
de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului – COM(2014) 556 

 
Propunerea de Regulament urmărește, în principal: 

-  îmbunătățirea sănătății animale și a sănătății publice, atât în statele membre ale Uniunii Europene 
care au în prezent standarde insuficient de stricte în ceea ce privește furajele medicamentate, cât și 
în cele cu standarde prohibite; 

- introducerea unor criterii precise la nivelul Uniunii Europene pentru furajele medicamentate în ceea 
ce privește tehnologia de amestecare și omogenitatea; 

- creșterea rentabilității și creșterea economică a sectorului fabricării furajelor medicamentate. 
 
Comisia pentru afaceri europene reține că sporirea siguranței în domeniul sănătății animalelor, prin 

armonizarea normelor Uniunii, poate aduce garanții și pentru exporturile de animale de fermă ale 
României. 

Membrii comisiei au hotărât în unanimitate că propunerea de regulament respectă principiul 
subsidiarității și au decis consemnarea acestui fapt într-o notă de informare. 

 
Şedinţa au fost condusă de domnul deputat Bogdan Nicolae  NICULESCU DUVĂZ, vicepreşedinte al 

comisiei. 
La şedinţa au participat următorii membri ai Comisiei: Tîlvăr Angel, Niculescu Duvăz Bogdan 

Nicolae, Drăguşanu Vasile Cătălin, Birchall Ana, Burlacu Ştefan, Ciubotaru Lucian Manuel, Ghera 
Giureci Slobodan, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Silaghi Ovidiu 
Ioan, Teju Sorin, Ţîmpău Radu Bogdan. 

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Zamfir Daniel Cătălin, Căprar Dorel Gheorghe, Iacob 
Ridzi Monica Maria, Korodi Attila, Lubanovici Mircea, Mitrea Miron Tudor, Nazare Alexandru, Stroe 
Ionuţ Marian, Tararache Mihai, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 Joi, 30 octombrie: Analiza preliminară a conformării cu principiul subsidiarității / 

Studiul documentelor pentru: 

1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele 
referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru 
echipamentele mobile fără destinație rutieră – COM(2014) 581 
2. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de institu ire a 
Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL), de abrogare și 
înlocuire a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului – COM(2014) 465 
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3. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și 
supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene 
pentru Medicamente – COM(2014) 557 

 
4. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
medicamentele de uz veterinar – COM(2014) 558 

 
 

La şedinţa au participat următorii membri ai Comisiei: Tîlvăr Angel, Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae, Drăguşanu Vasile Cătălin, Birchall Ana, Burlacu Ştefan, Ciubotaru Lucian Manuel, Ghera 
Giureci Slobodan, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Silaghi Ovidiu 
Ioan, Teju Sorin, Ţîmpău Radu Bogdan. 

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Zamfir Daniel Cătălin, Căprar Dorel Gheorghe, Iacob 
Ridzi Monica Maria, Korodi Attila, Lubanovici Mircea, Mitrea Miron Tudor, Nazare Alexandru, Stroe 
Ionuţ Marian, Tararache Mihai, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 
 

                 Angel TÎLVĂR                                   Ana BIRCHALL 
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