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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
Bucureşti, 23.04.2015 
N r .   4  c - 1 9  /  2 6 0  
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

 
24 și 26 martie 2015 

 
 

 Marți, 24 martie, Comisia a avut următoarea ordine de zi: 
 
 

I. Examinarea propunerilor UE în fond sau în cadrul mecanismului de alertă 
timpurie (subsidiaritate) şi adoptarea unui proiect final de opinie, notă de informare / aviz 
motivat : 

 
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare 

a Regulamentului (CE) 1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă - COM (2015) 
45, examinare subsidiaritate          

 
Comisia pentru afaceri europene salută această inițiativă , întrucât modificarea propusă de 

Comisia Europeană va determina alinierea noului regulament la recomandările şi decizia 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) și a Organul de soluționare a litigiilor al OMC 
(„OSL”), urmare a contestațiilor înaintate de Canada şi Norvegia cu privire la comerțul cu produse 
derivate din focă împotriva Regulamentului UE 1007/2009. Propunerea legislativă este necesară, 
pentru ca legislaţia actuală a UE să respecte decizia OMC, asigurând astfel îndeplinirea obligaţiilor 
internaţionale ale Uniunii, în condițiile în care  această acţiune nu constituie o iniţiativă politică 
nouă. 

Membrii comisiei consideră că sunt respectate principiile proporționalității și 
subsidiarității, fapt pe care au hotărât, în unanimitate, să îl consemneze într-o notă informativă 
pentru Biroul Permanent al Camerei Deputaților.  

 
 

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare 
a Regulamentului (UE) 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul 
social european, în ceea ce privește o majorare a sumei pre -finanțării inițiale acordate programelor 
operaționale sprijinite de inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - 
COM(2015) 46, examinare în fond și subsidiaritate 
 
 Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (YEI) a fost adoptată în urma 
apelului lansat la Consiliul European din februarie 2013 cu privire la necesitatea identificării unei 
soluţii pentru şomajul în rândul tinerilor, care, în anumite regiuni ale UE, a atins cote fără 
precedent. Până în prezent, rezultatele implementării acestei iniţiative nu sunt pe măsura 
aşteptărilor iniţiale, nereuşindu-se mobilizarea rapidă a resurselor din YEI. Printre principalele 
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impedimente identificate se numără întârzierile în adoptarea programelor operaţionale relevante, 
capacitatea limitată a autorităţilor de a lansa cereri de propuneri de proiecte şi de a prelucra 
cererile cu rapiditate, dar şi lipsa unei pre-finanţări suficiente pentru demararea măsurilor necesare. 
 
 Garanţia pentru tineret vizează garantarea faptului că toţi tinerii cu vârste cuprinse între 15 
şi 24 de ani care nu sunt angajaţi, nu sunt înscrişi la studii sau training-uri de formare profesională 
să beneficieze de o ofertă de calitate adaptată nevoilor lor, respectiv: contract de muncă, ucenicie, 
stagiu sau curs de formare continuă în termen de 4 luni de la terminarea studiilor sau de la 
pierderea locului de muncă. 
 

Prin modificarea adusă de această propunere de Regulament se intenţionează să se 
adapteze profilul pre-finanţării YEI la cel al programelor politicii de coeziune şi, astfel, să permită 
ca nivelul de pre-finanţare al YEI să fie acelaşi de care beneficiază, în mod normal, alte programe. 
În acest sens, propunerea urmăreşte asigurarea unui tratament egal între YEI şi fondurile politicii 
de coeziune. 
 
 Membrii comisiei consideră că o creştere a pre-finanţării va contribui la accelerarea punerii 
în aplicare în statele membre în care există probleme de lichiditate, care împiedică plăţile către 
beneficiari înainte de rambursarea venită din partea Comisiei. Propunerea legislativă nu se referă 
la o acţiune nouă, ci la prelungirea unei acțiuni existente. 
 
 

 În ce privește  principiul subsidiarității, Comisia pentru afaceri europene consideră 
că acesta este respectat de Propunerea de Regulament și a hotărât, în unanimitate, consemnarea 
acestui fapt într-o notă de informare, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaților.  

 În fond, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să 
adopte un proiect final de opinie, care să fie transmis Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

 
II. Avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12 / 2015 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64 / 2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergență,  PLx. nr. 251 / 2015. 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

emită aviz favorabil pentru acest proiect de Lege, care să fie transmis Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci pentru raport. 

 
Ședința a fost condusă de domnul deputat Cătălin Marian RĂDULESCU, vicepreședinte al 

comisiei. 
 
 La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Rădulescu Cătălin Marian, 

Drăguşanu Vasile Cătălin, Tararache Mihai, Căprar Dorel Gheorghe, Burlacu Ştefan, Ghera 
Giureci Slobodan, Korodi Attila, Lubanovici Mircea, Nazare Alexandru, Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Ţîmpău Radu Bogdan. 
 

Au absentat motivat: Birchall Ana, Zamfir Daniel Cătălin, Ciubotaru Lucian Manuel, 
Silaghi Ovidiu Ioan, Steriu Valeriu Andrei, Stroe Ionuț Marian, Teju Sorin, Tîlvăr Angel, Zgonea 
Valeriu Ştefan. 
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 Joi, 26 martie:  
 
Ordinea de zi a ședinței a cuprins analiza / studiul următoarelor documente: 
 

1. Concluziile Consiliului European din 19-20 martie 2015; 
 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: O strategie – 
cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul 
schimbărilor climatice - COM(2015) 80. 

 
 

 
Ședința a fost condusă de domnul deputat Cătălin Marian RĂDULESCU, vicepreședinte al 

comisiei. 
 
La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Rădulescu Cătălin Marian, Drăguşanu 

Vasile Cătălin, Tararache Mihai, Căprar Dorel Gheorghe, Burlacu Ştefan, Ghera Giureci 
Slobodan, Korodi Attila, Lubanovici Mircea, Nazare Alexandru, Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Ţîmpău Radu Bogdan. 
 

Au absentat motivat: Birchall Ana, Zamfir Daniel Cătălin, Ciubotaru Lucian Manuel, Silaghi 
Ovidiu Ioan, Stroe Ionuț Marian, Steriu Valeriu Andrei, Teju Sorin, Tîlvăr Angel, Zgonea Valeriu 
Ștefan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vicepreşedinte,      Secretar, 
 

 
Cătălin Marian RĂDULESCU     Dorel Gheorghe CĂPRAR 
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