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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
Bucureşti, 21 septembrie 2015 
N r .   4  c - 1 9  /  5 2 9  
 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 16 și 17 septembrie 2015 

 
 

În zilele de 16 și 17 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene și -a desfășurat ședințele 
având următoarea ordinea de zi: 
 

I. Avizare proiecte de lege         
  

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 37 / 2015 privind clasificarea fermelor 
și exploatațiilor agricole – PLx. 549 / 2015; 
     

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20 / 2015 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 – PLx. 564 / 2015; 

 
II. Dezbatere și adoptarea poziției Comisiei pentru afaceri europene față de propunerea 

introducerii procedurii ”cartonașului verde”, propusă și promovată de către Comisia 
pentru Uniunea Europeană din Camera Lorzilor.      
   

III. Informare privind Raportul Comisiei pentru Uniunea Europeană din Camera Lorzilor, 
asupra organizării referendumului privind apartenența Regatului Unit la Uniunea 
Europeană; analiza implicațiilor.        
    

IV. Informare privind discursul Președintelui Comisiei Europene în fața Parlamentului 
European, la 9 septembrie 2015, privind starea Uniunii Europene. 
            

V. Diverse / organizare internă. 
 

 
 

La punctul I.1. al ordinii de zi

  

, membrii comisiei prezenți la ședință au hotărât, în 
unanimitate, să avizeze negativ proiectul de lege, ca fiind cu relevanță restrânsă din punct de 
vedere al implementării legislației Uniunii Europene. Avizul va fi transmis Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, pentru raport. 

La dezbateri a participat domnul Viorel Morărescu, director general – Direcția generală de 
industrie alimentară din cadrul Ministerului agriculturii și dezvoltării rurale, în calitate de invitat.  

 
La punctul I.2. al ordinii de zi, membrii Comisiilor pentru afaceri europene ale Camerei 

Deputaților și Senatului au dezbătut proiectul de lege și au hotărât, în unanimitate, să avi zeze 
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favorabil proiectul de rectificare a bugetului de stat pe anul 2015, urmând ca avizul comun să fie 
transmis Comisiilor pentru buget din ambele Camere, pentru raport. 

 
La dezbateri a participat doamna Raluca Zamfirescu, director în carul Ministerului 

finanțelor publice, în calitate de invitat.  
 
La punctul II al ordinii de zi

Noua procedură vizează o îmbunătățire a participării colective a parlamentelor naționale la 
procesul de decizie din Uniunea Europeană, prin propunerea de a fi inițiată, modificată sau anulată 
legislație europeană. 

, membrii comisiei au dezbătut propunerea introducerii 
procedurii ”cartonașului verde”, lansată în luna decembrie 2014 de către Comisia pentru Uniunea 
Europeană din Camera Lorzilor.  

Dat fiind faptul că nu se poate identifica valoarea adăugată a acestei proceduri, precum și 
faptul că riscul de a provoca linii de separație între parlamentele naționale nu este de ignorat 
deoarece ar putea aduce deservicii cooperării interparlamentare prevăzute de Tratatele Uniunii 
Europene, membrii comisiei au decis continuarea dezbaterilor într-o ședință viitoare, pentru a fi 
conturată o opinie corectă pentru România în această problemă. 

 
La punctul III al ordinii de zi

 

, membrii comisiei au fost informați despre Raportul Comisiei 
pentru Uniunea Europeană din Camera Lorzilor, asupra organizării referendumului privind 
apartenența Regatului Unit la Uniunea Europeană. 

Recent, Comisia pentru Uniunea Europeană din Camera Lorzilor a prezentat un raport 
privind referendumul care urmează a fi organizat la nivel național pe seama rămânerii sau nu a 
Marii Britanii stat membru al Uniunii Europene. Din analiza făcută, membrii comisiei remarcă 
aspectele subliniate, în esență, în acest raport: 

- este bine ca Guvernul britanic  să organizeze acest referendum cât mai repede posibil, 
pentru a minimize incertitudinile cetățenilor; 

- ar fi de nedorit ca acest referendum să fie organizat în timpul președinției rotative 
britanice a Consiliului (a doua jumătate a anului 2017), iar Guvernul trebuie să 
exploreze piste noi în cazul în care, din cauza întârzierilor, referendumul nu ar avea loc 
până la sfârșitul anului 2016; 

- nu  există certitudine în ceea ce privește rolul pe care -l vor juca miniștrii britanici în 
pregătirea acestui referendum și nici în ceea ce privește coordonarea dintre Parlament și 
Guvern; 

-  Comisia pentru afaceri europene din Camera Lorzilor sprijină eforturile primului 
ministru britanic de a negocia pe această temă cu toți ceilalți șefi de state și de guverne 
din UE; 

- în interesul transparenței și al răspunderii guvernamentale, Parlamentul britanic trebuie 
să fie informat asupra stadiului procesului negocierilor cu ceilalți șefi de state și de 
guverne din UE; 

- Guvernul britanic trebuie să se asigure că toate acordurile negociate cu celelalte state 
din UE vor fi aplicate, dar trebuie să clarifice mai întâi care va fi forma pe care aceste 
acorduri o va lua; și 

- este binevenit efortul Guvernului britanic de a căuta să mărească rolul parlamentelor 
naționale. 

 
La punctul IV al ordinii de zi

Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker a susținut discursul anual despre 
starea Uniunii în fața Parlamentului European, la Strasbourg. Discursul său a atins subiecte grele, 
precum tema unui nou start pentru Grecia și Zona Euro, problema ieșirii Marii Britanii din Uniune 
și sprijinul pentru Ucraina, însă cea mai importantă și așteptată temă a fost cea a 

, a fost prezentat membrilor comisiei discursul Președintelui 
Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Junker, în fața Parlamentului European la 9 septembrie 
2015.  

crizei refugiaților. 
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Președintele a subliniat chiar de la început că ”Uniunea noastră Europeană nu este într-o stare 
bună”. 

Dezbaterea despre starea Uniunii este prevăzută în mod explicit prin acordul-cadru care 
reglementează relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Acest acord prevede că 
“în fiecare an, în prima perioadă de sesiune a lunii septembrie, va avea loc o dezbatere despre 
starea Uniunii în care președintele Comisiei susține un discurs, prezintă un bilanț al anului în curs 
perspectiva priorităților pentru anii următori. În acest scop, Președintele Comisiei va delimita în 
scris Parlamentului principalele elemente de ghidare la pregătirea programului de lucru al 
Comisiei pentru anul următor.” 

 
Ședințele au fost conduse de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei.  
 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţe 12 deputați : Birchall Ana 

(PSD), Drăguşanu Vasile Cătălin (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel 
Gheorghe (PSD), Burlacu Ştefan (ND), Ghera Giureci Slobodan Mino.), Korodi Attila (UDMR), 
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria 
(PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE),  Teju Sorin (ALDE). 
 

Au absentat motivat: Tararache Mihai (PNL), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru 
Lucian Manuel (PNL), Lubanovici Mircea (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Steriu Valeriu Andrei 
(PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), Zgonea 
Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 

 
Ana BIRCHALL           Dorel Gheorghe CĂPRAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, 
Gabriela Negreț 
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