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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
Bucureşti, 28 septembrie 2015 
N r .   4  c - 1 9  /  5 5 7  
 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 22 și 24 septembrie 2015 

 
 

În ziua de 22 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene și -a desfășurat ședințele 
având următoarea ordinea de zi: 
 

 
I. Dezbatere și adoptarea poziției Comisiei pentru afaceri europene față de propunerea 

introducerii procedurii ”cartonașului verde”     
    

II. Chestionar COSAC pentru al 24-lea Raport Bianual 
          

III. Diverse / organizare internă       
 

1. Informare / consultare privind:  
- Lista proiectelor de acte europene programate pentru examinare în perioada  

29 septembrie - 20 noiembrie 2015 
- Lista propunerilor de reuniuni publice pentru sesiunea parlamentară septembrie -

decembrie 2015 
- Lista acțiunilor externe cu participarea membrilor CAE, în perioada  

23 septembrie - 30 octombrie 2015 
 

2. Organizarea întrevederii cu ministrul fondurilor europene, din data de 28 
septembrie 2015, ora 16:00 

 
 

La punctul I al ordinii de zi

Această procedură a fost propusă și promovată de către Comisia pentru Uniunea 
Europeană din Camera Lorzilor – Parlamentul britanic și vizează o îmbunătățire a participării 
colective a parlamentelor naționale la procesul de decizie din Uniunea Europeană. 

, membrii comisiei au continuat dezbaterile pentru adoptarea 
poziției Comisiei pentru afaceri europene față de propunerea introducerii procedurii 
”cartonașului verde”.  

 

La punctul II al ordinii de zi, a fost prezentat un chestionar pentru al 24-lea Raport 
Bianual al Conferinței organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale 
parlamentelor Uniunii Europene (COSAC), care se publică în anexele documentelor Conferinței. 
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Chestionarul cuprinde o serie de întrebări adresate parlamentelor naționale în vederea 
implicării acestora mai puternic, în continuare, în procesul de luare a deciziilor Uniunii 
Europene. 

 
Întrebările se referă la trei mari tematici: 
 
1. Viitorul controlului parlamentar al afacerilor europene, cu accent pe: 

a) Procedura ”cartonașului verde” – spre un dialog politic lărgit  
b) Procedura ”cartonașului galben” 

2. O Agendă europeană privind migrația, cu accent pe: 
a) Măsuri preventive 
b) Acțiuni propuse de Comisia Europeană – relocare și reinstalare 
c) Noi politici privind migrația legală 
d) Sistemul European comun de azil 

3. Politica de extindere, cu accent pe: 
a) Progresul în politica de extindere 
b) Controlul parlamentar al negocierilor de aderare 

 
Punctul III. 1. al ordinii de zi

 

, a cuprins informări și consultări asupra Listei proiectelor 
de acte europene programate pentru examinare în perioada 29 septembrie - 20 noiembrie 2015, 
Listei propunerilor de reuniuni publice pentru sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 
2015 și Listei acțiunilor externe cu participarea membrilor comisiei în perioada 23 septembrie-
30 octombrie 2015. 

Membrii comisiei au luat cunoștință  de propunerile legislative europene ce urmează a fi 
examinate în fond și pentru conformitatea cu principul subsidiarității în ședințele comisiei din 
perioada 29 septembrie – 20 noiembrie 2015.  

 

De asemenea, au fost stabilite temele pentru reuniunile publice organizate de Comisia 
pentru afaceri europene în perioada septembrie – decembrie 2015. Temele stabilite vizează: 
aderarea României la zona euro; Piața Unică  Digitală – oportunități de creștere economică și 
creare de locuri de muncă în România; reforma Uniunii economice și monetare - aderarea 
României la Uniunea Bancară;  Politica europeană privind schimbările climatice; reforma 
Uniunii Europene: rolul instituțiilor europene și a celor naționale pentru buna funcționare a 
Uniunii și pentru asigurarea legitimității democratice. 

 

Acțiunile externe la care vor participa membrii Comisiei pentru afaceri europene în 
perioada 22 septembrie – 30 octombrie 2015 sunt reuniuni interparlamentare și conferințe 
internaționale ce au ca teme: ”Migrația – în contextul situației din Mediterană și necesitatea unei 
abordări holistice”; ”Spre o Europă progresivă”; ”Noi paradigme de cooperare euro-
mediteraneene, la 20 de ani de la Declarația de la Barcelona” ; întărirea dialogului politic prin 
introducerea unui ”cartonaș verde” și îmbunătățirea procedurii ”avizului motivat”. 

 

La punctul III. 2. al ordinii de zi

Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei.  

, membrii comisiei  au stabilit detaliile întrevederii cu 
ministrul fondurilor europene, din data de 28 septembrie 2015, ora 16:00. Va fi analizat Bilanțul 
utilizării fondurilor structurale și de coeziune în perioada 2007 – 2013 și stadiul programelor 
operaționale pentru perioada de programare 2014 – 2020.  
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Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţe 14 deputați: Birchall 
Ana (PSD), Drăguşanu Vasile Cătălin (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Tararache 
Mihai (PNL), Burlacu Ştefan (ND), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), 
Lubanovici Mircea (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), 
Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE),  Steriu Valeriu Andrei (PSD), 
Teju Sorin (ALDE). 

 
Au absentat motivat: Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), 

Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tîlvăr 
Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 

În ziua de 24 septembrie a.c., membrii Comisiei pentru afaceri europene desfășoară studiu  
asupra proiectelor legislative europene aflate în portofoliul comisiei, având termen scadent în 
data de 29 septembrie 2015: 

1. Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii 
Europene, a Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind 
prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 291  

2. Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii 
Europene, a Convenției  Consiliului Europei privind prevenirea terorismului 
(CETS nr. 196) – COM (2015) 292  

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Propunere de 
acord interinstituţional privind o mai bună legiferare - COM (2015) 216. 
 

Ședința a fost condusă de domnul deputat Drăgușanu Vasile Cătălin, vicepreședinte al 
comisiei. 

Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţe 14 deputați: Drăguşanu 
Vasile Cătălin (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Tararache Mihai (PNL), Căprar Dorel 
Gheorghe (PSD), Burlacu Ştefan (ND), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila 
(UDMR), Lubanovici Mircea (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin 
Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Steriu Valeriu 
Andrei (PSD),  Teju Sorin (ALDE). 

Au absentat motivat: Birchall Ana (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru 
Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tîlvăr Angel 
(PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 

 
Ana BIRCHALL           Dorel Gheorghe CĂPRAR 

 
 
 
 
 
Consilier, 
Gabriela Negreț 

mailto:cae@cdep.ro�

