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Ordinea de zi: 
  

1. Analiză şi observaţii / amendamente, privind Proiectul de lege privind 
cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene 

 
2. Organizarea examinării proiectelor de acte legislative şi documente 

consultative ale U.E. transmise conform hotărârilor Biroului permanent al 
Camerei Deputaţilor, scadente în perioada 14-30 iunie 2011 
 

Participanţi : 
 
Deputaţi: 13 membri ai Comisiei, conform listei anexate şi doi invitaţi, domnul 
Nicolae Ciprian NICA şi domnul Florin Costin PÂSLARU. 
 
Funcţionari parlamentari: Dan MATEI, şeful Secretariatului, Florin 
ALEXANDRU, consilier, Marina BRUCHER, consilier, Gabriela NEGREŢ, expert, 
Ana POPESCU, şef cabinet la secretariatul CAE, Andrei MOCEAROV, director şi 
Mihaela MURARU-MÂNDREA, şef serviciu la Direcţia drept comunitar.
 
Desfăşurarea şedinţei: 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Viorel HREBENCIUC, preşedintele 
comisiei. 
 
În deschiderea lucrărilor, preşedintele CAE a reamintit demersurile din a doua 
parte a anului trecut, pentru adoptarea Propunerii legislative privind 
Cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene. A 
amintit şi activitatea grupului de lucru creat atunci. 
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A dat cuvântul domnului Dan MATEI, care realizase o primă evaluare a 
propunerii Guvernului. 
 
Domnul Dan MATEI a precizat că esenţa proiectului este art. 3 (2) care menţine 
poziţia din totdeauna a Guvernului de a nu fi obligat să respecte un mandat 
parlamentar.  
 
Pentru că nu se poate realiza un control parlamentar efectiv, în absenţa 
obligaţiei politice a Guvernului de a include punctul de vedere al Parlamentului, 
ar fi posibilă renunţarea de către Comisia pentru afaceri europene la noţiunea 
de „mandat parlamentar” (obligatoriu), respinsă de Guvern şi înlocuirea sa cu 
„opinia” (termen consacrat de HCD 11/2011) Camerei parlamentare, care ar 
trebui să fie tot obligatorie, urmând a fi inclusă în „mandatul naţional”, prin 
completarea „mandatului” sau „mandatului general” (termeni consacraţi de HG 
115/2008) propuse de Guvern. 
 
Preşedintele Comisiei l-a invitat şi pe domnul Andrei MOCEAROV să-şi prezinte 
observaţiile. 
 
Domnul MOCEAROV a precizat că într-adevăr nu se poate organiza un 
mecanism funcţional de participare a României la procesul de decizie din 
Uniune, dacă Parlamentul nu poate influenţa formarea poziţiei naţionale de 
negociere în Consiliu. 
 
A indicat unele contradicţii în proiectul de lege şi unele inadvertenţe privind 
termenele de transmitere a opiniilor la Guvern. 
 
Domnul deputat Angel TÎLVĂR a subliniat că proiectul de lege ar trebui discutat 
şi convenit de o structură parlamentară aparţinând ambelor Camere, pentru că 
Senatul este Camera decizională şi că acum devine evidentă eroarea de a se fi 
despărţit Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în două comisii 
separate. 
 
Preşedintele comisiei a arătat că are în vedere organizarea unei şedinţe 
comune a celor două comisii, în care să se stabilească atât metoda de lucru cât 
şi calendarul activităţilor. 
 
La intervenţia domnului deputat Nicuşor PĂDURARU, vicepreşedintele comisiei, 
care a propus ca la acea şedinţă să fie invitat şi domnul ministru Bogdan 
MĂNOIU, Şeful Departamentului pentru afaceri europene, domnul Viorel 
HREBENCIUC a decis ca acea şedinţă să fie organizată în săptămâna 20-24 
iunie. 
 
Domnul deputat Nicuşor PĂDURARU a menţionat că ar trebui în primul rând 
lămurită semnificaţia termenului de „control parlamentar”, la nivel 
constituţional, dincolo de un sistem de lucru în domeniul afacerilor europene. A 
studiat problema şi a constatat că în alte state membre ale Uniunii, acest 
control este mult mai bine organizat şi mai consistent decât în România. Ar fi 
utilă sesizarea Comisiei pentru modificarea Constituţiei, cu propuneri de 
modificare din domeniul participării României la procesul decizional din UE, în 
aşa fel încât Parlamentul să nu piardă o parte din prerogativele sale.  
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Domnul preşedinte Viorel HREBENCIUC a agreat propunerea şi a susţinut 
înaintarea de către Comisia pentru afaceri europene, a unor amendamente la 
Constituţie, în domeniul său de responsabilitate. 
 
Domnul deputat Ovidiu GANŢ a indicat existenţa unor probleme în textul 
propus de Guvern. În exemplificarea absenţei reglementării unor decizii din 
care Parlamentul nu poate fi exclus, a prezentat scenariul extrem în care 
Guvernul ar depune în numele României cererea de retragere din UE, fără 
consultarea Parlamentului, iar Parlamentul ar fi sesizat de instituţiile Uniunii, în 
cadrul procedurii, mult mai târziu. 
 
A solicitat ca dezbaterea programată peste două săptămâni să fie una aplicată, 
pe text, iar preşedintele comisiei a confirmat că se va lucra articol cu articol. 
 
A exprimat îndoieli privind prevederile din proiect, privind documentele 
clasificate, în sensul că un membru al Parlamentului ar trebui să nu fie pus în 
situaţia de a nu-şi putea exercita mandatul, din cauză că nu ar deţine un 
anumit certificat. 
 
A subliniat şi necesitatea ca premierul să prezinte personal în faţa 
Parlamentului, mandatul de reprezentare a ţării la Consiliul European. 
 
Preşedintele comisiei şi-a exprimat acordul, propunând convocarea premierului 
înaintea reuniunii din 23-24 iunie  a Consiliului European.  
 
La cel de-al doilea punct al ordinii de zi, au fost trecute în revistă propunerile 
pentru care Comisia trebuie să transmită puncte de vedere, până la sfârşitul 
lunii iunie, stabilindu-se modalitatea de lucru. 
 
Preşedintele Comisiei a anunţat că şedinţa următoare va avea loc marţi 14 
iunie a.c., ora 16,00, cu solicitare de aprobare a BP ca şedinţa să se desfăşoare 
în acelaşi timp cu lucrările plenului Camerei.   
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Viorel HREBENCIUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: Dan MATEI, consilier 
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