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Ordinea de zi:
1. Dezbatere pe tema Proiectului de lege privind
Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

cooperarea

între

2. Examinarea propunerilor UE cu termen scadent şi adoptarea unor note
de informare:
a. Examinare pe subsidiaritate a Propunerii de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului de punere în aplicare a
cooperării consolidate în domeniul creării unei protecţii prin brevetul
unitar, COM (2011) 215 - termen BP 20 iunie 2011
b. Examinare pe subsidiaritate a Propunerii de Regulament al Consiliului
de punere în aplicare a cooperării consolidate în domeniul creării unei
protecţii prin brevetul unitar în privinţa modalităţilor de traducere
aplicabile, COM (2011) 216 - termen BP 20 iunie 2011
3. Diverse
- Organizarea întrevederii cu domnul Dacian CIOLOŞ, comisar european
pentru agricultură şi dezvoltare rurală, 5 iulie 2011, ora 15,00.
Participanţi :
Deputaţi: 13 membri ai Comisiei, conform listei anexate şi doi invitaţi, domnii
Nicolae Ciprian NICA şi Florin Costin PÂSLARU.
Senatori membri ai Comisiei pentru afaceri europene: domnii Vasile
NEDELCU,
preşedinte,
Marian-Iulian
RASALIU,
vicepreşedinte,
Tudor
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UDRIŞTOIU, secretar, Dumitru OPREA, Radu-Cătălin
BELACURENCU, Mario-Ovidiu OPREA, Almos ALBERT.

MARDARE,

Trifon

Invitaţi de la Departamentul pentru Afaceri Europene: domnii Bogdan
MĂNOIU, ministru, Şeful Departamentului, Răzvan Horaţiu RADU, subsecretar
de stat, Ionuţ DUCIU, consilier juridic.
Funcţionari parlamentari: Dan MATEI, şeful Secretariatului, Florin
ALEXANDRU, consilier, Marina BRUCHER, consilier, Gabriela NEGREŢ, expert,
Ana POPESCU, şef cabinet la secretariatul CAE, Mihaela MURARU-MÂNDREA, şef
serviciu la Direcţia drept comunitar, Georgiana MANOLE, coordonatorul
Secretariatului Comisiei pentru afaceri europene a Senatului.
Desfăşurarea şedinţei:
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Viorel HREBENCIUC, preşedintele
comisiei.
În deschiderea lucrărilor, preşedintele CAE a reamintit istoricul acţiunilor pentru
adoptarea Propunerii legislative privind Cooperarea între Parlament şi Guvern în
domeniul afacerilor europene şi a subliniat că noul moment crea de iniţiativa
Guvernului de a elabora un Proiect de lege, trebuie fructificat.
A subliniat importanţa stabilirii unui calendar de adoptare.
Referindu-se la „filosofia proiectului” a indicat „nodul gordian”: mandatul
parlamentar, care nu este prezent în proiect. Prin aceasta se rezervă
Parlamentului un rol marginal, specific unui organism consultativ. Situaţia nu
este nici în avantajul Guvernului, care are nevoie de legitimitatea conferită de
mandatul parlamentar. Trebuie avut în vedere că experienţa politică a ultimelor
două decenii arată că Guvernul s-a bucurat de suport parlamentar în adoptarea
proiectelor sale.
Împrejurarea că nici Comisia pentru afaceri europene nu a politizat vreodată, în
istoria sa, problemele europene, conduce, de asemenea la concluzia că orice
guvern va avea şi în viitor un sprijin adecvat agendei europene.
Odată soluţionată problema rolului Parlamentului în formarea poziţiei naţionale
asupra propunerilor Uniunii, celelalte prevederi de detaliu din proiectul de lege,
care ridică unele probleme, îşi vor găsi rezolvarea cu uşurinţă.
Domnul ministru Bogdan MĂNOIU, a constatat că împărtăşeşte acelaşi punct de
vedere. A amintit că există practica statelor membre vechi de utiliza procedura
rezervei parlamentare, în mod tactic, pentru a tempera dinamica Consiliului
atunci când se discută teme sensibile.
Proiectul de lege este rodul cooperării dintre Ministerele afacerilor externe,
justiţiei şi Departamentul pentru afaceri europene.
Problema în divergenţă privind rolul Parlamentului, nu este de natură politică ci
tehnică. Mai precis, Ministerul Justiţiei a indicat că există limitări de natură
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constituţională în a accepta un rol decizional al Parlamentului, prin aceea că
opinia Parlamentului ar avea caracter obligatoriu. Pentru un asemenea scenariu
ar trebui mai întâi să fie modificată Constituţia.
Practica statelor membre vechi a demonstrat că nici un guvern responsabil nu
poate să nu ia în considerare punctul de vedere al parlamentului, după cum nici
un parlament responsabil nu poate bloca acţiunile guvernului în Consiliu.
Proiectul de lege ar urma să fie adoptat de către Guvern în ultima şedinţă din
iunie 2011.
Proiectul ţine cont de preferinţa pentru „modelul german” exprimată de către
preşedintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, cu ocazia
unor dezbateri anterioare.
Domnul preşedinte Viorel HREBENCIUC şi-a declarat disponibilitatea de a
parcurge punct cu punct dispoziţiile Acordului de cooperare dintre Preşedintele
Bundestagului şi cancelarul Guvernului federal.
A subliniat că l-a considerat pe ministrul afacerilor europene ca principalul
interlocutor pe subiectul organizării participării României la procesul decizional
de la nivelul Uniunii Europene şi de aceea nu a angajat consultarea cu alţi
miniştri, dar că, având în vedere implicarea Ministerului justiţiei, vor trebui
analizate şi discutate obiecţiile sale.
Domnul deputat Tudor CHIUARIU a arătat că dacă este doar o problemă de
ordin tehnic, ea poate fi rezolvată împreună cu Ministerul justiţiei, eventual în
şedinţa Comisiei de săptămâna viitoare.
Aşa cum a fost expusă, problema imposibilităţii constituţionale de a se accepta
un rol decizional al Parlamentului, poate fi uşor demontată. De fapt, problemele
de constituţionalitate nu se rezolvă de către Ministerul justiţiei ci de către
Consiliul Legislativ, Comisiile juridice ale Camerelor Parlamentului, sau de către
Curtea Constituţională.
A învederat că, faţă de perspectiva intrării la guvernare în legislatura
următoare, opoziţia parlamentară de azi nu ar avea interes să consolideze prin
lege, puterea de decizie a Parlamentului. De aceea, nu s-ar putea argumenta
un eventual interes de natură politică de a limita puterea Guvernului actual.
Exprimând punctul de vedere al colegilor din Grupul PD-L, membri ai Comisiei
pentru afaceri europene, domnul deputat Marius SPÂNU a arătat că textul
proiectului nu este acceptabil în forma actuală şi, odată supus procesului
legislativ, nu va fi adoptat în forma sa iniţială.
A subliniat interesul de a participa la analiza şi dezbaterea punctelor de vedere
ale Ministerului justiţiei, atenţionând că nu ar trebui scăpate din vedere
punctele slabe al Constituţiei, care permite ca un guvern minoritar să adopte
decizii lipsite de legitimitate.
Domnul senator Trifon BELACURENCU a exprimat opinia că formularea art. 3
(2) este total inacceptabilă. Proiectul trebuie modificat cât mai repede.
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Domnul senator Marian-Iulian RASALIU a subliniat necesitatea unei colaborări
dintre Guvern şi Parlament în domeniul afacerilor europene, Guvernul având
obligaţia de a căuta realizarea consensului.
Domnul senator Dumitru OPREA a precizat că îşi menţine opiniile din perioada
Comisiei comune pentru afaceri europene, iar cele două părţi ar trebui să
ajungă rapid la consens.
Domnul senator Vasile NEDELCU, preşedintele Comisiei pentru afaceri europene
a Senatului a constatat convergenţa opiniilor membrilor celor două Comisii, că
opina camerelor ar trebui să aibă un caracter obligatoriu şi să reprezinte
„mandat parlamentar”. Definiţia „mandatului parlamentar” ar trebui introdusă
la art. 2.
Domnul preşedinte Viorel HREBENCIUC a propus crearea unui grup de lucru adhoc, compus din deputaţi şi senatori, asistaţi de coordonatorii Secretariatelor
Comisiilor şi care să se reunească chiar a doua zi, astfel încât Proiectul de lege
să poată fi adoptat în şedinţa Guvernului, într-o formă cât mai apropiată de cea
care va fi înregistrată în procedură parlamentară.
Domnii deputaţi SPÂNU şi CHIUARIU şi domnii senatori UDRIŞTOIU şi OPREA
s-au oferit pentru a participa la lucrările grupului de lucru.
Domnul ministru Bogdan MĂNOIU şi-a exprimat deschiderea pentru a sprijini
activitatea grupului. A subliniat conceptul proiectului de lege, consultarea, care
nu este o acţiune cu conotaţii negative la nivelul Uniunii şi nu stabileşte o
relaţie ierarhică.
Domnul preşedinte Viorel HREBENCIUC a precizat că în statele membre cu
democraţii consolidate, consultarea poate reprezenta un instrument suficient
pentru realizarea controlului parlamentar, dar aceasta nu este valabil pentru
toate statele membre.
La cel de-al doilea punct al ordinii de zi, au fost adoptate documentele din
cadrul procedurii de examinare parlamentară a propunerilor Uniunii.
La cel de-al treilea punct al ordinii de zi domnul deputat HREBENCIUC a adresat
tuturor membrilor Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor,
rugămintea de a participa la întrevederea cu domnul Dacian CIOLOŞ, comisar
european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, la data de 5 iulie 2011, ora
15,00.

Preşedinte,
Viorel HREBENCIUC

Redactat: Dan MATEI, consilier
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