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PARLAMENTUL  R OMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
Bucureşti, 27 iunie 2016 
N r .   4  c - 1 9  /  7 0 3  

 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 22 și 23 iunie 2016 

 
 În ziua de 22 iunie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine de zi:  

 
I. Audierea domnului Cristian GHINEA, ministrul fondurilor europene. 
II. Avizarea unor proiecte de Lege internă: 

 
1. Proiect de Lege pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele 

măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, PLx. 269/2016 (avizare în 
procedură de urgență) 
 

2. Proiect de Lege privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor 
din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea 
efectelor consumului produselor din tutun, PLx. 272/2016 (avizare în procedură de urgență)   

 
La punctul I. din ordinea de zi, doamna Ana Birchall, președintele comisiei, a propus, iar membrii 

comisiei au decis, în unanimitate, ca audierea domnului Cristian GHINEA, ministrul fondurilor europene, 
să fie amânată pentru luni, 27 iunie a.c., orele 14:00. 

 
La punctul II.1. din ordinea de zi a fost dezbătut, în procedură de urgență, proiectul de Lege 

pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în 
vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 
2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare,  PLx. 269/2016. 

În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat că:  
- proiectul vizează o derogare de la prevederile art. 61 alin (1) şi ale art. 63 alin (4) şi (4)1 din Legea 

nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât unităţile administrativ-teritoriale să 
poată solicita Ministerului Finanţelor Publice contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, 
inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare comunitară;  

- proiectul nu reprezintă o transpunere a unui act juridic european, ci asigură completarea cadrului 
financiar general pentru finalizarea proiectelor europene. 

Membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestui proiect de lege, avizul urmând a fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, 
sesizată pentru raport. 

 
La punctul II.2. din ordinea de zi a fost dezbătut, în procedură de urgență, proiectul de Lege 

privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a 
produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun, PLx. 272/2016. 
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În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat că proiectul transpune 
Directiva nr. 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind 
armonizarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale Statelor Membre în ceea ce priveşte 
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun, cu termen de aplicare în Statele Membre 20 mai 
2016. 

Membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestui proiect de lege, avizul urmând a fi transmis  Comisiei pentru sănătate și familie, 
Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, sesizate pentru raport. 

 
Ședința a fost condusă de doamna deputat Birchall Ana, președintele comisiei.  
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 18 deputați: Birchall Ana 

(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), 
Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan (neafiliat), Dumitru Ioana 
Jenica (PSD), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), 
Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL),  Ţîmpău Radu Bogdan (PNL).  

Au absentat motivat: Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Pâslaru Florin 
Costin (PSD), Tîlvăr Angel (PSD).  

 
 

 În ziua de 23 iunie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut pe ordinea de zi: 
 

1. Informare privind participarea la cea de-a LV-a reuniune plenară a Conferinţei organelor 
parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene – COSAC, Haga, 
12-14 iunie 2016 

2. Pregătirea dezbaterii publice din 28 iunie a.c. cu tema ”Schimbarea ordinii internaționale. 
Implicații pentru România” . 

          
La punctul 1. din ordinea de zi, membrii Comisiei pentru afaceri europene care au făcut parte din 

delegația ce a participat la Conferința COSAC au informat asupra desfășurării lucrărilor Conferinței. 
Astfel, în baza mandatului primit, în cadrul dezbaterilor membrii delegaţiei Comisiei pentru 

afaceri europene au susţinut amendamentele depuse de comisie referitoare la principalele teme aflate pe 
ordinea de zi a reuniunii: schimbul de bune practici privind controlul parlamentar, rolul Parlamentului în 
protejarea statului de drept în UE, schimbul de bune practici și experiență în diplomația parlamentară, 
Curtea Europeană de Conturi şi migraţia.  

 
La punctul 2. din ordinea de zi membrii comisiei au stabilit detaliile privind organizarea dezbaterii 

publice cu tema ”Schimbarea ordinii internaționale. Implicații pentru România” din data de 28 iunie 
2016. Au fost pregătite listele cu invitați și trimise invitațiile. 

 
Ședința a fost condusă de doamna deputat Birchall Ana, președintele comisiei.  
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 13 deputați: Birchall Ana 

(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), 
Burlacu Ştefan (neafiliat), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), 
Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Tararache 
Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL),  Ţîmpău Radu Bogdan (PNL).  

Au absentat motivat: Ionescu Aurelian (ALDE), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Ciubotaru Lucian 
Manuel (PNL), Dumitru Ioana Jenica (PSD), Korodi Attila (UDMR), Nazare Alexandru (PNL), Pâslaru 
Florin Costin (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tîlvăr Angel (PSD).  

 

Preşedinte, 
 

Ana BIRCHALL 
 

Gabriela Negreț, consilier 




