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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

 Bucureşti, 18 iunie 2019 

 Nr. 4 c-22 / 197 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 11 - 13 iunie 2019  

 
 

În zilele perioada 11 - 13 iunie 2019, Comisia pentru afaceri europene 
a avut următoarea ordine de zi: 

  
I. Examinarea și adoptarea opiniilor pentru: 

 
1. Documentul de reflecție  Către o Europă durabilă până în 2030, 

COM(2019) 22 – retrimis la comisie pentru reexaminare 
Invitat: reprezentant al Departamentului de Dezvoltare 

Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului 
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și 

Comitetul Economic și Social European – Standarde armonizate: 

sporirea transparenței și a securității juridice pentru o piață unică 
pe deplin funcțională, COM(2018) 764 

3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: 
Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale 

de integrare a romilor până în 2020, COM(2018) 785 
4. Pregătirea celui de-al 8-lea Forum Anual al Strategiei Uniunii 

Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), din 27 – 28 iunie 
2019 

5. COSAC – informare asupra stadiului pregătirii conferinței din 23 
– 25 iunie 2019 

 
II. Studiu individual 

 
1. Comitetul Economic și Social European: decernarea Premiului 

pentru societatea civilă emancipării femeilor și luptei pentru 

egalitatea de gen 
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2. Comitetul Economic și Social European: Inventarul anual al 

Uniunii Europene privind emisiile de gaze cu efect de seră 1990-
2017 și raportul de inventar 2019 

3. Alegeri în Consiliul de Securitate al ONU: se aleg noi membri 
nepermanenți; România – între candidați (informare, 7 iunie 

2019)  
 

 
 Miercuri, 12 iunie a.c., ședința a fost condusă de domnul 

deputat Angel Tîlvăr, preşedintele comisiei. În deschidere, acesta a 
prezentat ordinea de zi și a supus-o aprobării plenului comisiei. Ordinea 

de zi a fost aprobată în unanimitate de către membrii comisiei.   
 

 
La punctul I.1 din ordinea de zi a fost examinat în fond Documentul de 

reflecție – Către o Europă durabilă până în 2030, COM(2019) 22.  

Comisia pentru afaceri europene a examinat documentul în ședința sa 
din 2 aprilie 2019, iar opinia adoptată a fost transmisă Biroului 

Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară.  

Documentul a fost retrimis la comisie de către Plenul Camerei 
Deputaților, pentru reexaminare. 

 
La dezbatere a participat domnul Laszlo Borbely, consilier de stat la 

Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului. 

 
În calitate de invitat, domnul consilier de stat Laszlo Borbely a prezentat 

activitatea Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul 
Secretariatului General al Guvernului și a făcut precizări legate de 

Strategia României privind dezvoltarea durabilă. 

 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au stabilit adăugarea în textul 

opiniei comisiei a punctelor de vedere ale guvernului, prezentate de 
domnul consilier de stat, subliniind faptul că sunt necesare acțiuni 

suplimentare pentru ca UE și întreaga lume să asigure un viitor durabil. 
 

Membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii finale 
care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru 

finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 

La punctul I.2. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul 

Economic și Social European – Standarde armonizate: sporirea 
transparenței și a securității juridice pentru o piață unică pe deplin 

funcțională, COM(2018) 764. 

 
Comunicarea oferă o imagine de ansamblu asupra funcționării 

sistemului european de standardizare și prezintă bilanțul inițiativelor 
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lansate în ultimii ani pentru a sprijini punerea în aplicare a 

regulamentului privind standardizarea, având în vedere jurisprudența 
relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

 
Comisia pentru afaceri europene susţine extinderea standardelor 

europene şi alinierea acestora cu standardele internaționale, în vederea 
sporirii fluxurilor comerciale şi a oportunităţilor pentru întreprinderile 

europene, precum și parteneriatul public-privat între Comisie și 
comunitatea de standardizare, inclusiv în ceea ce priveşte cunoaşterea 

aprofundată de către instituţiile implicate a elementelor ştiinţifice şi 
tehnologice avansate ce stau la baza noilor tehnologii, în special în 

domeniul digital şi în cel al  nanotehnologiilor. 
 

Membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii, cu 
observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al 

Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare 

parlamentară. 
 

 
La punctul I.3. din ordinea de zi s-a înscris analiza Comunicării Comisiei 

către Parlamentul European și Consiliu: Raport privind evaluarea 
cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 

2020, COM(2018) 785. 
 

Comunicarea prezintă un raport care rezumă constatările consultării 
publice deschise, rezultatele evaluării și principalele lecții desprinse din 

strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020. 
 

Comisia pentru afaceri europene susține măsurile propuse de Comisia 
Europeană, de reducere a decalajelor dintre populația romă și restul 

populației, în privința educației, ocupării forței de muncă, a stării de 

sănătate și a accesului la locuințe și utilități publice și consideră că este 
necesară o coordonare intensificată pentru a se prelua, la nivelul Uniunii 

Europene, acele acțiuni și responsabilități care întâmpină dificultăți 
obiective la nivelul statelor membre, precum și de a iniția sau întări 

instrumente și structuri specifice integrării populației rome și înlăturării 
decalajelor existente.  

 
În încheierea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 

adoptarea unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie transmisă 
Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii 

de examinare parlamentară. 
 

 
La punctul I.4. din ordinea de zi, domnul deputat Angel Tîlvăr, 

președintele comisiei, a oferit informații despre pregătirea celui de-al 8-

lea Forum Anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 
(SUERD), care va avea loc în zilele de 27 și 28 iunie 2019 la Palatul 

Parlamentului. Evenimentul se înscrie pe agenda Președinției române a 
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Consiliului Uniunii Europene și este organizat de Ministerul Afacerilor 

Externe. 
 

 
La punctul I.5. de pe ordinea de zi, președintele comisiei a prezentat 

ultimele amănunte administrative legate de organizarea și desfășurarea 
celei de-a LXI-a Conferințe COSAC, în perioada 23 – 25 iunie 2019.  

Conferința, organizată de Comisia pentru afaceri europene a Camerei 
Deputaților, încheie ciclul evenimentelor Dimensiunii Parlamentare a 

Președinției române a Consiliului Uniunii Europene.  
 

 
 Marți, 11 iunie și Joi, 13 iunie a.c., membrii comisiei au 

procedat la studiu individual asupra documentelor de la punctul II. din 
ordinea de zi. 

 

 
 

În ziua de 11 iunie a.c, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 10 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 

ANASTASE (PNL), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ 
(PSD), Dănuț BICA (PNL), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile 

GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Mihai Valentin POPA (PSD), 
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  

Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Ilie 
Dan BARNA (USR), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU 

(PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), 
Cristian GHINEA (USR), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), 

Rovana PLUMB (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD).  
 

 

În ziua de 12 iunie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 

ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), 
Radu Costin VASILICĂ (PSD), Dănuț BICA (PNL), Elena HĂRĂTĂU – 

înlocuind pe Ana BIRCHALL (PSD), Sorinel-Marian VRĂJITORU – 
înlocuind pe Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA 

(Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Vasile 
COCOȘ – înlocuind pe Roxana MÎNZATU (PSD), Alina TEIȘ – înlocuind 

pe Rovana PLUMB (PSD), Mihai Valentin POPA (PSD), Cristina Mădălina 
PRUNĂ (USR).  

Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ilie Dan BARNA (USR), 
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), 

Cristian GHINEA (USR),  Mara MAREȘ (PNL), Eugen TOMAC (PMP), 
Adriana Diana TUȘA (PSD).  

 

 
În ziua de 13 iunie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 10 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 



5 

 

ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), 

Radu Costin VASILICĂ (PSD), Dănuț BICA (PNL), Vasile GUDU (PNL), 
Petre Florin MANOLE (PSD), Mihai Valentin POPA (PSD), Cristina 

Mădălina PRUNĂ (USR). 
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ilie Dan BARNA (USR), Ana 

BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Andrei Dominic 

GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Mara MAREȘ (PNL), Roxana 
MÎNZATU (PSD), Rovana PLUMB (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana 

Diana TUȘA (PSD). 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
PREȘEDINTE,    SECRETAR,  

 
 

Angel TÎLVĂR    Romeo Florin NICOARĂ 
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