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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din perioada 7 – 8 iunie 2017 

 
 
 

În zilele de 7 și 8 iunie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine de zi:  
 

    
I. Examinarea în fond a Comunicării Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – 

Protecția copiilor migranți - COM(2017) 211 și adoptarea opiniei 
 
II. Carte albă privind viitorul Europei – Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025, 

COM(2017) 2025 – documentare / studiu 
 
La punctul I. din ordinea de zi, a fost dezbătută în fond Comunicarea Comisiei Protecția copiilor 

migranți - COM(2017) 211. 
 
Membrii comisiei au luat act de faptul că această Comunicare abordează lacunele și nevoile 

urgente în materie de protecție cu care se confruntă copiii migranți la ajungerea în Europa, de la 
identificarea și primirea lor până la punerea în aplicare a garanțiilor procedurale, precum și crearea de 
soluții durabile la acestea. 

 
 În urma analizei în fond a documentului, Comisia pentru afaceri europene și-a exprimat 

satisfacția față de recunoașterea universală a primordialității criteriului privind interesul superior al 
copilului, atât în dreptul Uniunii Europene, în dreptul internaţional, în Carta drepturilor fundamentale a 
UE, cât și în toate acţiunile sau deciziile care îi privesc pe copii și în același timp susține integrarea 
protecției copiilor în toate segmentele politicii europene a migraţiei, precum și integrarea de către statele 
gazdă a abordării bazate pe drepturile copilului din cadrul  migrației, în legislația națională, planurile, 
programele, politicile și practicile curente.  

 
 Evaluarea copiilor imigranți ar trebui să se facă întotdeauna de către un decident specialist în 

protecția copilului și nu de către autoritățile de imigrare și este de dorit ca o persoană responsabilă 
pentru protecția copilului să fie prezentă dintr-un stadiu timpuriu al etapei de identificare și ca un 
responsabil pentru protecția copilului să existe în fiecare centru de primire. 

 
 Totodată, Comisia pentru afaceri europene a recomandat Comisiei Europene ca sistemele de 

sprijin create pentru preluarea și integrarea imigranților minori să realizeze o informare aprofundată a 
acestora asupra semnificației și efectelor directe asupra persoanelor și comunităților a unor astfel de 
valori, fără a se evita comparația cu valorile societății din care provin imigranții și cu drepturile pe care 
imigranții le aveau în țara de origine. 

Președintele de ședință a supus la vot opinia formulată de comisie.  

gabriela.negret
comisii
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Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte opinia care să fie transmisă 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 

La punctul II. din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat la analiza documentului UE Carta 
albă privind viitorul Europei – Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025, în vederea dezbaterii în 
fond a acestuia într-o ședință viitoare.  

De asemenea, membrilor comisiei le-au fost puse la dispoziție documente-suport privind 
subiectul în studiu. 

 
 

În ziua de 7 iunie, ședința a fost condusă de domnul Angel TÎLVR, vicepreședinte al comisiei.  
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 16 deputați:                                

Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Roberta Alma ANASTASE (PNL), Romeo Florin 
NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU 
(PSD), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Vasile COCOȘ (PSD) – înlocuind pe 
Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Vasile GUDU (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen 
TOMAC (PMP). 

Au absentat motivat: Victor Viorel PONTA (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Roxana Mînzatu 
(PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
        

În ziua de 8 iunie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei și-au înregistrat prezența 15 deputați: 
Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Roberta Alma ANASTASE (PNL), Romeo Florin 
NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU 
(PSD), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Vasile GUDU (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina 
PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP). 

Au absentat motivat: Victor Viorel PONTA (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Giureci-Slobodan 
GHERA (Minorități), Roxana Mînzatu (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 

      
 
 
 
 

Președinte, 
 
 

Victor Viorel PONTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.: Gabriela Negreț, consilier 




