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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 

Bucureşti, 26.11.2014 
N r .   4  c - 1 9 /  3 8 6  

 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

din perioada 19 – 20 noiembrie 2014 
 
 
 

În perioada 19 – 20 noiembrie a.c., şedinţele Comisiei pentru afaceri europene au avut 
următoarea ordine de zi: 

 
 Miercuri, 19 noiembrie: 

 
Dezbateri asupra conformării cu principiul subsidiarități pentru: 
 

1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a 
legii (CEPOL), de abrogare și de înlocuire a Deciziei 2005/682/JAI a Consiliului 
– COM(2014) 465  

 
Comisia pentru afaceri europene constată că sunt îndeplinite condițiile stabil ite prin 

Tratate ca această propunere să facă obiectul controlului parlamentar al subsidiarității și 
acceptă validitatea temeiului juridic invocat de autor, respectiv articolul 87 alineatul (2) litera 
(b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

În același timp, Comisia pentru afaceri europene reamintește că Opinia nr. 
1/2395/VZ/03.07.2013 a Camerei Deputaților privind Propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia UE pentru cooperare şi formare în 
materie de aplicare a legii (Europol) şi de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI şi 
2005/681/JAI – COM (2013) 173 a precizat că „Respinge evaluarea Comisiei Europene că 
Europol ar aduce beneficii mai mari dacă i s-ar încredinţa un mandat dublu, de sprijin 
operaţional şi de formare în materie de aplicare a legii, fuzionând cu CEPOL; consideră că 
dimpotrivă, fuziunea ar diminua drastic capacitatea CEPOL de a-şi realiza propriile 
obiective şi nu ar spori nici capacitatea Europol în acest sens„ . 

Această propunere prevede un cadru juridic pentru un nou CEPOL cu obiective mai 
extinse și un model de guvernanță mai modern, care abrogă și înlocuiește CEPOL, astfel cum 
a fost instituit prin Decizia 2005/681/JAI a Consiliului. 
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Este necesar să se urmărească evoluția propunerii pentru a se asigura că inițiativele 
naționale pozitive nu sunt afectate și că bunele practici de la nivel național nu numai că nu se 
estompează, ci pot fi diseminate la nivelul întregii Uniuni și încurajează Guvernul României 
să aibă în vedere acest aspect în cadrul negocierilor din Consiliu. 

 
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, că propunerea de Regulament este conformă 

cu principiul subsidiarității. 
 
 

2. 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.  

 
Comisia pentru afaceri europene admite că propunerea de modificare este necesară şi 

oportună prin reglementare la nivelul Uniunii.  
România a transpus deja normele europene referitoare la omologarea de tip a motoarelor 

nerutiere, așa cum reieșeau din Directiva ce urmează să fie înlocuită de prezenta propunere de 
Regulament, prin Hotărârea de Guvern nr.743 din 11 iulie 2002 privind stabilirea 
procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile 
nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite 
de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei. 

 
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, că propunerea respectă principiul 

subsidiarității, deoarece reprezintă în esenţă o aducere la zi a prevederilor Directivei 
înlocuite, cu scopul de a spori şi capacitatea Uniunii de a atinge ţintele de reducere a poluării 
atmosferei, respectând principiile ce stau la baza edificării Pieței Unice, lucru posibil doar 
prin reglementare la nivel european. 

 
 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele comisiei. 
 
La şedinţa au participat următorii membri ai Comisiei: Tîlvăr Angel, Niculescu Duvăz 

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

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

 
 

 Joi, 20 noiembrie : 
 
 

1. Redactarea notelor de informare asupre conformării cu principiul subsidiarității  pentru 
propunerile legislative dezbătute în ședința din 19 noiembrie.  

 
2. Analiza preliminară / studiul documentelor suport pentru : 
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2.1. Propunere 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  – analiza 
conformării cu principiul subsidiarității. 

 
2.2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

medicamentele de uz veterinar, COM(2014) 558 – analiza conformării cu principiul 
subsidiarității. 

 
2.3. Comunicare: Eficienţa energetică şi contribuţia sa la securitatea energetică şi 

cadrul pentru politica privind schimbările climatice şi energia pentru 2030 - COM(2014) 520 
– examinare pe fond. 

 

 
Şedinţa au fost condusă de domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele comisiei. 
 
La şedinţa au participat următorii membri ai Comisiei: Tîlvăr Angel, Niculescu Duvăz 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 
 

                 Angel TÎLVĂR                                   Ana BIRCHALL 
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