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PAR LAMENTUL  R OMÂNIEI 
CAMERA D EPUTAŢILOR 

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 
Bucureşti, 12 februarie 2016 
N r .   4  c - 1 9  /  8 8  

 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 2 și 4 februarie 2016 

 
 
În ziua de 2 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene și-a desfășurat ședința având 

următoarea ordine de zi:  
 

I. Analiza Programului de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2016 [COM(2015)610] 
și a propunerilor comisiilor de specialitate, pentru adoptarea listei finale de propuneri de proiecte 
legislative şi documente de consultare europene care vor fi supuse, cu prioritate, procedurii de 
control parlamentar în anul în curs. 
       

II. Documentare/Informare 
- Informare a Ministerului Finanțelor Publice privind reuniunea ECOFIN din 15 ianuarie 2016. 
- Reuniunea informală a miniștrilor de justiție și afaceri interne,  Amsterdam, 25-26 ianuarie 

2016.   
- Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și 

de verificare, publicat la 27 ianuarie 2016.       
         

III.  Organizare internă / Diverse 
- Prezentarea listei proiectelor de acte UE cu care CAE a fost sesizată pentru perioada16 

februarie - 24 martie 2016/ opțiuni pentru întocmirea Raportului comisiei. 
 
 

La punctul I din ordinea de zi a fost dezbătut Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 
anul 2016, precum și propunerile comisiilor de specialitate, în vederea adoptării listei finale de 
propuneri de proiecte legislative şi documente de consultare europene care vor fi supuse, cu 
prioritate, procedurii de control parlamentar în anul în curs. 

Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2016 reflectă prioritățile politice ale acesteia, 
având rolul de a contribui la atingerea obiectivelor principale asumate la nivel european. 

Printre cele mai importante proiecte şi iniţiative ce vor fi examinate de către Comisia pentru 
afaceri europene se numără teme de primă importanță la nivelul Uniunii Europene, precum o nouă 
politică în domeniul migraţiei, revizuirea Politicii Europene de Vecinătate, punerea în aplicare a 
agendei europene privind securitatea, pachetul privind gestionarea frontierelor, consolidarea 
capacităţii în domeniul securităţii, uniunea şi securitatea energetică, măsuri pentru stimularea creării 
de noi locuri de muncă, planul Juncker pentru stimularea investiţiilor, piaţa unică digitală, o piaţă 
internă mai profundă şi mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată, o uniune economică şi 
monetară mai profundă şi mai echitabilă, sau un acord de liber schimb rezonabil şi echilibrat cu 
Statele Unite ale Americii (TTIP).  

gabriela.negret
comisii
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Preşedintele Comisiei pentru afaceri, doamna deputat Ana Birchall, a subliniat că fenomenul 
migraţiei şi politica de securitate reprezintă teme ce co-interesează toate statele membre ale Uniunii 
Europene. Acestea vor beneficia de o atenţie specială şi în cadrul comisiei.  

 
 La dezbateri, în calitate de invitați, au participat și au prezentat punctul de vedere al instituției 
pe care o reprezintă: 

- domnul Cristian BUCHIU, Șef-adjunct al Reprezentanței Comisiei Europene în România și 
doamna Dorina NĂSTASE, Șeful Departamentului politic; 

- doamna Ioana BIVOLARU, Director general, Ministerul afacerilor externe; 
- doamna Cătălina Constantin, Director adjunct – Ministerul Afacerilor Externe; 
- doamna Tamara Dorina CIOFU, Vice-președinte al Comisiei pentru drepturile omului culte şi 

problemele minorităţilor naţionale; 
- domnul Daniel Vasile OAJDEA, Președintele Comisiei pentru tehnologia  informațiilor și 

comunicații.  
 

 
La punctul II al ordinii de zi, membrii comisiei au fost informați despre: 

- Reuniunea ECOFIN din 15 ianuarie 2016, care a avut loc la Bruxelles. Cele 3 mari teme 
dezbătute în cadrul reuniunii Consiliului ECOFIN au fost: Semestrul European 2016, combaterea 
fraudei TVA în UE – utilizarea mecanismului taxării inverse și combaterea finanțării terorismului. 

- Reuniunea informală a miniștrilor de justiție și afaceri interne,  desfășurată la Amsterdam, în 
25-26 ianuarie 2016, a avut ca teme de discuție: securitatea internă a UE, combaterea terorismului și 
migrația. 

- Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și 
de verificare (MCV), publicat de Comisia Europeană la 27 ianuarie 2016. Raportul prezintă 
progresele continue realizate în direcția îndeplinirii obiectivelor  MCV și reliefează aspectele care 
necesită măsuri suplimentare. 
 

La punctul III al ordinii de zi a fost prezentată lista proiectelor de acte ale Uniunii Europene 
cu care Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată pentru perioada16 februarie - 24 martie 2016 
și au fost făcute opțiuni pentru întocmirea Rapoartelor comisiei. 
 

Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei. 
 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 17 deputați: Birchall Ana 

(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), 
Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Burlacu Ştefan (ND), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila 
(UDMR), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE),  
Steriu Valeriu Andrei (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin 
(ALDE), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL). 

Au absentat motivat: Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare 
Alexandru (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 

În ziua de 4 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene și-a desfășurat ședința de studiu 
având următoarea ordine de zi:  

I. Studiu/Analiză propuneri UE cu care Comisia este sesizată pentru examinare: 
Comunicare: Ameliorarea pieței unice – mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru 

întreprinderi - COM(2015) 550 
II. Studiu/Analiză evoluții recente în Uniunea Europeană 

- Press release - Commission presents Action Plan to strengthen the fight against terrorist 
financing           

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idl=1&idc=5
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idl=1&idc=5
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=269&cam=2&leg=2012
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_en.htm
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- Factsheet - Questions and Answers: Action Plan to strengthen the fight against terrorist 
financing 

- Press release - Commission adopts Schengen Evaluation Report on Greece and proposes 
recommendations to address deficiencies in external border management  

- Press release - Fair Taxation: Commission presents new measures against corporate tax 
avoidance           

- Factsheet - The Anti Tax Avoidance Package – Questions and Answers  
- Minutes_European Commission_January 27_Migration_Poland 
- Remarks by Commissioner Avramopoulos to the European Parliament Plenary Session, 

February 2 
 

 

Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați: Birchall Ana 
(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), 
Burlacu Ştefan (ND), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Petrea Dorin Silviu 
(PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), 
Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (ALDE), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL). 

Au absentat motivat: Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru 
Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Steriu 
Valeriu Andrei (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 

 

 
 

Preşedinte,     Secretar, 
 

Ana BIRCHALL Dorel Gheorghe CĂPRAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, 
Gabriela Negreț 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-209_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-209_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-211_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-211_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-211_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-160_en.htm



