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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 
Bucureşti, 6 noiembrie 2015 
N r .   4  c - 1 9  /  7 8 0  
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 3 și 5 noiembrie 2015 

 
 
 În ziua de 3 noiembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene ș i-a desfășurat ședința având 

următoarea ordine de zi:  
 
I. Examinare în cadrul mecanismului de alertă timpurie pentru verificarea subsidiarității: 

 
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui 

mecanism de transfer în caz de criză și de modificare a Regulamentului (UE) 604/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a 
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul 
din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid - COM(2015) 450 

       
2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste 

comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției 
internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE - COM(2015) 452 

 
La punctul I.1. al ordinii de zi 

 

a fost examinată, din punctul de vedere al respectării principiului 
subsidiarității, propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
unui mecanism de transfer în caz de criză și d e m odificare a Regulamentului (UE) 604/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională 
prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid - 
COM(2015) 450. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, să dea 
aviz motivat acestei propuneri legislative, considerând că nu se respectă principiul subsidiarității.  
 

La punctul I.2. al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, s-a constatat că această propunere respectă principiul subsidiarității. Membrii 
comisiei au hotărât, în unanimitate, consemnarea acestui fapt într-o opinie, pentru informarea Biroului 
Permanent. 

, a fost examinată propunerea de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în 
sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de 
acordare și retragere a protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE - 
COM(2015) 452. 
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II. Alegerea unui Vicepreședinte în Biroul comisiei 
 

Comisia se compune din 22 de deputaţi. La lucrări au fost prezenţi 13 deputaţi, conform listei cu 
semnături, fiind absenţi 9, din care motivat 9. 

Propunerea a fost făcută conform algoritmului stabilit după alegerile parlamentare din 2012 şi 
nominalizării Grupului parlamentar ALDE, care a propus pentru funcția vacantă de vicepreședinte, după 
plecarea domnului Drăgușanu Vasile Cătălin,  pe domnul IONESCU Aurelian - deputat ALDE în 
Circumscripţia electorală nr. 23 Ialomița, Colegiul uninominal nr. 4.  

În urma scrutinului, domnul IONESCU Aurelian a fost ales în funcția de vice -președinte, cu 13 
voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere. 
 
III. Ședința publică a Comisiei pentru afaceri europene pe tema "Piața unică digitală - platforma pentru 
cea de-a treia revoluție industrială" 
 
 Comisia pentru afaceri europene a organizat o ședință publică  pe tema "Piața unică digitală - 
platforma pentru cea de-a treia revoluție industrială" la care au participat reprezentanți ai instituțiilor și 
asociațiilor de profil din România, precum și numeroși p arlamentari. Au fost discutate implicațiile 
schimbărilor generate de progresele digitale în toate domeniile vieții economice și sociale, precum și 
motivele pentru care este necesară o piață unică digitală. 
 Conferința a urmărit nu doar dezbaterea strategiei Uniunii Europene privind piața unică digital ă, 
dar și evidențierea oportunităților și a riscurilor pe care le pot aduce tehnologiile digitale. 
 Concluziile dezbaterilor din această ședință se vor regăsi în opinia asupra Comunicării Comisiei 
Europene: O strategie privind piața unică digitală pentru Europa  - COM(2015) 192, opinie  pe care 
Comisia pentru afaceri europene o va propune pentru a fi adoptată prin hotărâre a Camerei Deputaților, 
conform procedurii în vigoare și care va fi transmisă in stituțiilor Uniunii Europene și Guvernului 
României. 
 

Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele  comisiei. 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 12 deputați : Birchall Ana (PSD), 

Anastase Roberta (PNL), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Ghera 
Giureci Slobodan (Mino.), Ionescu Aurelian (ALDE), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea 
Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Steriu Valeriu Andrei 
(PSD), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (ALDE).  

Au absentat: Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan (ND), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), 
Korodi Attila (UDMR), Nazare Alexandru (PNL), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), 
Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 

 În ziua de 5 noiembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene ș i-a desfășurat  ședința având 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Analiză / Studiu:  

 
1. Evaluarea contribuțiilor participanților la ședința publică a Comisiei pentru afaceri europene, 

cu tema ”Piața unică digitală - platforma pentru cea de-a treia revoluție industrială”, din 3 noiembrie 
2015.  

2. Informare privind participarea la prima reuniune a Grupului de lucru pentru întărirea 
dialogului politic prin introducerea unui ”cartonaș verde” și îmbunătățirea procedurii avizului motivat, 
Luxemburg, 30 octombrie 2015. 

3. Dosarul documentar pentru examinarea Comunicării Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu: Lucrând împreună pentru locuri de muncă și creșt ere economică – rolul băncilor naționale de 
promovare (BNP) în sprijinirea Planului de investiții pentru Europa, COM(2015) 361. 
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La punctul I.1. al ordinii de zi

 

, în urma ședinței publice din 3 noiembrie, membrii comisiei au 
procedat la selectarea informațiilor utile pentru redactarea opiniei Comisiei pentru afaceri europene 
privind Comunicarea Comisiei Europene – O strategie privind piața unică digitală pentru Europa -
COM (2015) 192, Comunicare ce va fi examinată în fond într-o viitoare ședință a comisiei. 

La punctul I.2. al ordinii de zi, domnul deputat Silviu Dorin Petrea a făcut o scurtă informare 
asupra participării la prima reuniune a Grupului de lucru pentru întărirea dialogului politic prin 
introducerea unui ”cartonaș verde” și îmbunătățirea procedurii avizului motivat. În cadrul 
evenimentului, care a avut loc la Luxemburg, în data de 30 octombrie 2015, au fost dezbătute 
procedurile reînnoite și mecanismele stabilite prin Tratatul de la Lisabona, care au solicitat instituirea 
unei adevărate "culturi a  subsidiarității" capabilă să asigure monitorizarea eficientă a aplicării 
principiului de către parlamentele naționale.  De asemenea, au fost menţionate în cadrul dezbaterilor şi 
necesitatea unei explicații mai bune și mai detaliate din partea Comisiei Europene în sprijinul 
respectării principiilor subsidiarității și proporționalității, o justificarea detaliată a parlamentelor 
naționale, cu privire la motivele care au condus la emiterea de avize motivate, publicarea și evidențierea 
pe IPEX în legătură cu deciziile Curții de Justiție a UE, precum și avizele Comitetului Regiunilor în 
ceea ce privește încălcarea principiului subsidiarității. 

La punctul I.3. al ordinii de zi

 

 membrii comisiei au întocmit dosarul documentar cu privire la 
Planul de investiții pentru Europa  și la rolul băncilor naționale de promovare în sprijinirea acestuia. 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu : Lucrând împreună pentru locuri de 
muncă și creștere economică – rolul băncilor naționale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de 
investiții pentru Europa, COM(2015) 361, va intra în dezbatere în fond într-o ședință viitoare a Comisiei 
pentru afaceri europene. 

II. Organizare internă:           
A fost organizată întrevederea din data de 9 noiembrie a.c. cu domnul Dragoș TUDORACHE, 

Șef de Unitate în cadrul Directoratului general afaceri interne al Comisiei Europene, pe tema 
perspectivei României asupra noii politici comune privind migrația . Întâlnirea va avea loc la Senat, 
împreună cu Comisia pentru afaceri europene a Senatului, Comisiile pentru politică externă din cele 
două Camere și Comisiile pentru apărare, ordine publică și s iguranță națională din Camera Deputaților 
și Senat. 

 
Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei. 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 12 deputați : Birchall Ana 

(PSD), Anastase Roberta (PNL), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), 
Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Ionescu Aurelian (ALDE), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), 
Petrea Dorin Silviu (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Steriu Valeriu Andrei (PSD), Tararache Mihai 
(PNL), Teju Sorin (ALDE).  

Au absentat: Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan (ND), Ciubotaru Lucian Manuel 
(PNL), Korodi Attila (UDMR), Nazare Alexandru (PNL), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), 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 
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