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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din perioada 12 – 14 martie 2019
În perioada 12 -14 martie 2019, Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I.

Examinarea și adoptarea opiniei pentru:
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European,
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – O planetă
curată pentru toți; O viziune europeană strategică pe termen
lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și
neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, COM
(2018) 773

II. Chestionarul pentru cel de-al 31-lea Raport bianual al COSAC –
dezbateri și adoptare
III. Dezbaterea ”Programe și finanțări pentru așezările informale din
România”, coordonată de domnul deputat Florin Manole,
membru al Comisiei pentru afaceri europene
IV. Studiu individual
1. Concluziile Consiliului Afaceri Generale din 19 februarie 2019:
- Concluzii generale
- Concluzii privind alegeri europene libere și corecte
2. Document de reflecție al Comisiei Europene: ”Către o Europă
durabilă până în 2030”
3. Publicație a Social Europe din februarie 2019:”Criza
globalizării”
V. Diverse
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 Marți, 12 martie, lucrările au fost conduse de domnul deputat
Angel Tîlvăr, preşedintele comisiei.
Domnul președinte Tîlvăr a prezentat ordinea de zi și a supus-o aprobării
plenului comisiei. Membrii comisiei au aprobat în unanimitate ordinea de
zi.
În ccontinuare, s-a trecut la dezbateri.
La punctul I. din ordinea de zi s-a înscris analiza pe fond a Comunicării
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca
Europeană de Investiții – O planetă curată pentru toți; O viziune
europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă,
modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra
climei, COM(2018) 773.
Comunicarea prezintă o strategie pe termen lung prin care se confirmă
angajamentul Europei de a deschide calea în domeniul combaterii
schimbărilor climatice la nivel mondial și de a prezenta o viziune care poate
conduce la atingerea, până în 2050, a emisiilor nete de gaze cu efect de
seră egale cu zero. Strategia își propune să stabilească direcția în care vor
evolua politicile UE privind clima și energia.
În cadrul analizei Comunicării, membrii comisiei au făcut o serie de
observații și recomandări, cu precădere în sensul stimulării și sprijinirii
asigurării energiei din resurse proprii şi gestionarea inteligentă a energiei
pentru a se asigura o distribuire echilibrată în toate statele membre, dar
și în privința revizuirii procedurilor de etichetare energetică pentru a fi
simplificate şi pentru a ţine cont de deosebirea dintre tehnologiile utilizate,
în condiţiile progresului tehnic accelerat.
Comisia pentru afaceri europene a subliniat necesitatea reducerii distanţei
dintre acţiunea politică şi concretizarea acesteia, precum şi aplicarea unei
politici pragmatice, orientate spre ocrotirea imediată a unor valori
naturale. Consideră că este necesară o politică mai curajoasă de sprijinire
a tehnologiilor foarte noi, a celor emergente din sectorul energetic, atât a
celor care se bazează pe digitalizare, cât şi a celor care iniţiază procese de
datificare şi de exploatare a oportunităţilor tehnologiilor în spaţiul cosmic.
Membrii comisiei și-au manifestat interesul de a cunoaşte care sunt
măsurile pe care Comisia Europeană le prevede pentru a asigura caracterul
pragmatic şi diversitatea tematică, distribuţia echilibrată în Uniune a
proiectelor care vor fi finanţate din noul program de cercetare Orizont,
precum şi asigurarea unui impact concret și semnificativ asupra vieții
cetăţenilor europeni şi a companiilor europene.
În finalul dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea
unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului
Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de
examinare parlamentară.
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La punctul II de pe ordinea de zi au fost dezbătute răspunsurile la
Chestionarul pentru cel de-al 31-lea Raport anual al COSAC (Conferința
organelor specializate în afaceri comunitare).
Chestionarul se adresează Parlamentelor naționale din Uniunea Europeană
și cuprinde trei mari capitole ale căror întrebări se referă la:
1. Perspectivele relațiilor comerciale internaționale ale Uniunii
Europene; viitorul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit
în contextul BREXIT;
2. Spațiul european al educației ca factor de conducere pentru
remodelarea și consolidarea pieței unice;
3. Economia bazată pe inovare, progres tehnologic și impact social;
rolul parlamentelor în promovarea "noii economi " a UE.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au adoptat răspunsurile,
chestionarul urmând a fi transmis către Secretariatul permanent al COSAC
în vederea realizării raportului.
Dezbaterea de la punctul III. din ordinea de zi cu tema ”Programe și
finanțări pentru așezările informale din România” a fost coordonată de
domnul deputat Petre Florin Manole, membru al Comisiei pentru afaceri
europene.
Organizat în contextul unei preocupări susținute a Comisiei pentru afaceri
europene pentru problematica romilor, o problematică importantă a
agendei europene, dar și în contextul avansării în procedură legislativă a
unui proiect normativ (L721/2018) dedicat așezărilor informale,
evenimentul și-a propus să ofere o dezbatere pe tema soluțiilor de
finanțare dedicate așezărilor informale, între reprezentanți ai
Parlamentului României, ai Guvernului României și ai societății civile
relevante pentru subiect, cu scopul de a demara procesul de recunoaştere
a aşezărilor informale, care să le permită oamenilor care locuiesc în condiţii
vitrege să-şi obţină acte de identitate şi să poată accesa servicii
elementare de locuire decentă.
S-au purtat discuții cu privire la programe și soluții de finanțare europene
și naționale actuale dedicate așezărilor informale care să construiască,
alături de cadrul legislativ, mecanisme de intervenție pentru gestionarea
acestui fenomen.
A fost explorată oportunitatea unui program național dedicat așezărilor
informale pe parcursul perioadei de programare 2021-2027.
La dezbatere au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, ai Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ai Agenției Naționale
pentru Romi, ai unor organizații non-guvernamentale cu activitate în
domeniu, precum și deputați membri în Comisia pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului.
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 Miercuri, 13 martie și Joi, 14 martie a.c., membrii comisiei au
procedat la studiu individual asupra documentelor, înscrise la punctul IV.
pe ordinea de zi, de actualitate și de interes pentru activitatea comisiei.

În ziua de 12 martie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 13 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL),
Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL),
Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile
GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana
MÎNZATU (PSD).
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ana BIRCHALL (PSD), Simona
BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian
GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR),
Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD).
În ziua de 13 martie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL),
Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL),
Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristian
GHINEA (USR),Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Mara
MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD).
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ana BIRCHALL (PSD), Simona
BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Rovana PLUMB
(PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana
Diana TUȘA (PSD).
În ziua de 14 martie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL),
Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL),
Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristian
GHINEA (USR),Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Mara
MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD).
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ana BIRCHALL (PSD), Simona
BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Rovana PLUMB
(PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana
Diana TUȘA (PSD).
PREȘEDINTE,
Angel TÎLVĂR

SECRETAR,
Romeo Florin NICOARĂ

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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