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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 11 și 13 decembrie 2018  

 
 
 

În zilele de 11 și 13 decembrie 2018, Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi: 

 

 
I.    Examinarea în fond unui act european și adoptarea opiniei: 

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
Principiile subsidiarității si proporționalității: consolidarea rolului lor în 

elaborarea politicilor UE, COM(2018) 703 
 

II. Programul de lucru al Comisiei Europene pe anul 2019, COM(2018) 800 – 
dezbatere și vot 
 

III. Aspecte privind stadiul pregătirilor preluării de către România a Președinției 
Consiliului UE și a desfășurării acesteia 

Invitat: domnul Alexandru Victor Micula, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, însoțit de domnul Cătălin Glăvan, 

expert. 
 

IV. Studiu individual: 

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Spre un cadru 
European cuprinzător privind perturbatorii endocrini, COM(2018) 734 

2. Curtea de Conturi Europeană: observații despre viitorul Fond Monetar 

European - FME (Bruxelles, 12 octombrie 2018) 
3. Curtea de Conturi Europeană – Analiză panoramică: Către un sector 

performant al Transporturilor în UE: provocările care trebuie abordate 
4. Comisia Europeană: Semestrul European, pachetul de toamnă – 

Consolidarea creșterii durabile și favorabile incluziunii (Bruxelles, 21 

octombrie 2018) 
 

V. Diverse 
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 Marți, 11 decembrie, lucrările au fost conduse de domnul deputat Angel 
Tîlvăr, preşedintele comisiei.  

 
În deschiderea ședinței, domnul președinte a prezentat ordinea de zi. Conform 

cutumei, Comisia pentru afaceri europene are stabilite în calendarul activităților sale 
discuții periodice cu reprezentanții Guvernului, la lucrările de astăzi participând 
domnul Alexandru Viorel Micula, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe. Domnul Tîlvăr a propus ca dezbaterile să înceapă cu punctul III din ordinea 
de zi și a supus la vot propunerea, care a fost aprobată în unanimitate de către 

membrii comisiei. 
 
În continuare, domnul președinte Tîlvăr a dat cuvântul domnului secretar de stat 

Micula, pentru prezentarea stadiului pregătirilor preluării de către România a 
Președinției Consiliului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2019. 

 
Luând cuvântul, domnul secretar de stat a făcut o scurtă prezentare a rolului și 
atribuțiile Președinției Consiliului Uniunii Europene, precum și a stadiului pregătirilor 

pentru Președinția română a Consiliului UE. 
 

Domnul secretar de stat Micula a amintit că obligaţiile concrete ale unei Preşedinţii a 
Consiliului Uniunii Europene se traduc în asigurarea resurselor necesare pentru 

prezidarea la Bruxelles a reuniunilor ministeriale, la nivel de ambasadori şi a peste 
150 de grupuri de lucru de la nivelul Consiliului.  În ceea ce priveşte modul în care 
se lucrează, Președințiile sunt grupate în Trio-uri, lucru care asigură un cadrul 

general coerent de desfășurare a activității Consiliului Uniunii Europene pentru o 
perioadă neîntreruptă de 18 luni. 

 
Principalele provocări la adresa statelor membre care dețin Preşedinţia Consiliului 
sunt reprezentate de importanţa conturării de către statul care pregăteşte exerciţiul 

Preşedinţiei a unei viziuni politice proprii asupra evoluţiei proiectului european şi a 
politicilor sale, a unei capacităţi administrative corect dimensionată, bine echipată 

din punctul de vedere al competenţelor şi nivelului de expertiză şi implicit a unui 
sistem naţional performant de coordonare interministerială în domeniul afacerilor 
europene. 

Domnul Micula  a precizat că România exercită, fără sincope, de peste două luni, 
preşedinţia din umbră a Consiliului UE, iar după decembrie, vom intra în faza “in 
crescendo” când comunicarea interinstituțională va spori. Ultimul eveniment al 

președinției Austriei va fi pe 17 decembrie, iar pe 21 decembrie va veni la București 
Prim-ministrul Austriei, pentru predarea mandatului.  

Domnul deputat Vasile Gudu a fost întrebat care sunt subiectele sensibile la care a 

făcut referire secretarul de stat. 

Domnul Victor Micula a răspuns că acestea sunt Cadrul Financiar Multianual și Brexit-
ul și a menționat că, în contextul negocierilor CFM, avem de gestionat o situație 
complexă. Ieșirea Marii Britanii din Uniune va crea un mare impact actualul CFM.  

Domnul deputat Ilie Barna  a dorit să afle care sunt activitățile care-i includ pe 
parlamentari. 

Domnul secretar de stat a răspuns că există evenimente organizate de Parlamentul 
României, iar Guvernul se coordonează cu Parlamentul, pentru a nu concura pe teme 

și date: ”Suntem în faza finală de aprobare a evenimentelor și ne-am asigurat că 
evenimentele organizate pe dimensiunea parlamentară nu se vor suprapune cu 
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celelalte. Desigur că unele sunt și pe agenda Parlamentului și pe agenda ministerelor 
implicate. Este nevoie de colaborare între Guvern și Parlament, pentru a crește 

vizibilitatea evenimentelor”, a mai spus domnul Micula. 

 
La punctul I. din ordinea de zi s-a înscris Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Principiile subsidiarității și proporționalității: consolidarea 

rolului lor în elaborarea politicilor UE, COM(2018) 703.  
 
Comunicarea realizează un bilanț al măsurilor introduse prin pachetul de reforme din 

luna mai 2015, prin care s-a încercat stimularea și transparența procesului decizional 
al UE, îmbunătățirea calității actelor legislative și promovarea unei revizuiri constante 

și coerente a legislației UE în vigoare. De asemenea, comunicarea stabilește modul 
în care ar trebui consolidat rolul principiilor subsidiarității și proporționalității în 
elaborarea politicilor Uniunii. 

 
Comisia pentru afaceri europene salută și sprijină obiectivul consolidării rolului 

principiilor subsidiarității și proporționalității în elaborarea politicilor Uniunii 
Europene, reamintind totodată necesitatea continuării eforturilor pentru a dezvolta 
verificarea respectării principiilor subsidiarității și proporționalității, ca elemente 

esențiale ale exercitării competențelor atribuite prin tratate și ale Agendei pentru o 
mai bună reglementare a Comisiei Europene. 

Membrii comisiei au făcut recomandări în sensul promovării și îmbunătățirii 
platformei IPEX, pentru ca această să devină principalul canal de comunicare și 
transmitere a documentelor relevante de la instituțiile Uniunii Europene către 

parlamentele naționale și invers. De asemenea, au recomandat ca platforma IPEX să 
cuprindă o rubrică destinată propunerilor înaintate Comisiei Europene de către 

parlamentele naționale în cadrul procedurii „cartonașului verde”, precum și o rubrică 
care să sporească vizibilitatea avizelor motivate adoptate de parlamentele regionale. 

Membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea opiniei, cu obervațiile și 

recomandările făcute și transmiterea acesteia către Biroul Permanent al Camerei 
Deputaților pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 
La punctul II. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat Programul de lucru al 

Comisiei Europene pe anul 2019, COM(2018) 800.  
 

Comisia Europeană și-a prezentat la Strasbourg, în data de 23 octombrie a.c., 
programul de lucru pentru anul 2019, care stabilește trei priorități principale: 
ajungerea la un acord rapid cu privire la propunerile legislative deja prezentate, în 

vederea îndeplinirii celor zece priorități politice ale sale; adoptarea unui număr limitat 
de inițiative noi pentru abordarea provocărilor nesoluționate și prezentarea mai 

multor inițiative în perspectiva unei Uniuni Europene formată din 27 de state 
membre, după BREXIT, pentru consolidarea fundațiilor unei Europe puternice, unite 

și suverane. 
 
În fiecare an, Comisia Europeană adoptă un program de lucru care stabilește lista 

acțiunilor pe care le va întreprinde în următorul an. Programul de lucru informează 
publicul și colegiuitorii cu privire la angajamentele politice ale Comisiei de a prezenta 

noi inițiative, de a retrage propuneri deja înaintate colegiuitorilor și de a revizui 
legislația existentă a UE. Pentru pregătirea programului de lucru pentru anul 2019, 
Comisia a beneficiat de consultările desfășurate cu Parlamentul European și Consiliul 

în contextul Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare și al Acordului-
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cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie, pornind de la 
scrisoarea de intenție trimisă de președintele Juncker și prim-vicepreședintele 

Timmermans la 12 septembrie a.c., după discursul președintelui privind starea 
Uniunii.  

 
Membrii comisiei au analizat programul de lucru propus de Comisia Europeană pentru 
anul 2019 și au considerat, în unanimitate că acesta este unul complet și complex. 

 
 

La punctul V. – Diverse, domnul președinte Tîlvăr a informat că la următoarea ședință 
de lucru a comisiei va fi invitată doamna Rovana Plumb, ministrul fondurilor 
europene, pentru o nouă prezentare a stadiului absorbției fondurilor europene de 

către țara noastră și a declarat închisă ședința. 
 

 
 

 Joi, 13 decembrie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual 

asupra documentelor înscrise la punctul IV. pe ordinea de zi. 
 

 
În ziua de 11 decembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Radu Costin VASILICĂ (PSD), 
Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion 

Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristian GHINEA 
(USR), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), 

Eugen TOMAC (PMP).  
Au absentat motivat: Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei 
Dominic GEREA (ALDE), Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), 

Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
 

 
În ziua de 13 decembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 

(PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Radu Costin VASILICĂ (PSD), 
Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion 

Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristian GHINEA 
(USR), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), 
Eugen TOMAC (PMP).  

Au absentat motivat: Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei 
Dominic GEREA (ALDE),  Mara Mareș (PNL), Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina 

PRUNĂ (USR), Adriana Diana TUȘA (PSD).  
 
 

 
 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  
 
 

Angel TÎLVĂR    Florin Romeo NICOARĂ 
 

 
 

 
Redactat: Gabriela Negreț, consilier 
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