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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 
Bucureşti, 29 octombrie 2015 
N r .   4  c - 1 9  / 7 3 8   
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 27 și 29 octombrie 2015 

 
 
 În ziua de 27 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene ș i-a desfășurat 

ședința având următoarea ordine de zi:  
 

I. Avizarea unor proiecte de lege 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea 
și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru 
obiectivul ”Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014 – 2020 – PLx. 686/2015 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2015 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile 
– PLx. 687/2015 

 
II. Organizare internă 

 
1. Pregătirea prezentării în ședința Camerei  Deputaților din 28 octombrie a.c., a opiniilor 

Comisiei pentru afaceri europene privind: 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, Un sistem de impozitare 

a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie - COM(2015)302 
- Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a  

Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a 
sporirii investițiilor în acest domeniu - COM (2015) 337 

2. Pregătirea întrevederii cu delegația Comisiei pentru problemele UE din Bundestag, 28 
octombrie 2015: participanți/dosar documentar.      

3. Pregătirea acțiunilor prilejuite de vizita delegației Comisiei pentru afaceri europene din 
Parlamentul Irlandei, 1-2 noiembrie 2015: participanți/dosar documentar.    

4. Organizarea ședinței publice a Comisiei pentru afaceri europene, cu tema ” Piața unică 
digitală - platforma pentru cea de-a treia revoluție industrială ”, din 3 noiembrie 2015 / 
informare secretariat.           

5. Organizarea activității de examinare a propunerilor UE cu care a fost sesizată Comisia 
pentru afaceri europene – opțiuni pentru întocmirea rapoartelor 
  

La punctul I.1. al ordinii de zi a fost examinat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a 
cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană”, în perioada 
2014 – 2020 – PLx. 686/2015.  Acesta se referă la programe finanţate de Uniunea Europeană 
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prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare 
şi prin Instrumentul European de Vecinătate. Actul normativ realizează cadrul juridic 
administrativ de aplicare pe plan național a programelor europene menţionate. 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a acestui proiect de lege, cu recomandarea de a fi avute în vedere constatările 
sale la dezbaterea în comisiile parlamentare sesizate pe fond, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

 
La dezbateri a participat doamna Marie-Jeanne Ghigea, reprezentanta Ministerului 

Fondurilor Europene. 
 

La punctul I.2. al ordinii de zi

 

, membrii comisiei au examinat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile – PLx. 687/2015.  

La dezbateri a participat doamna Liliana Stoica, consilier în Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice.  

 
Comisia pentru afaceri europene a avizat favorabil proiectul de lege, avizul urmând a fi 

transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, pentru raport. 
 

La punctul II.1. al ordinii de zi

 

, membrii comisiei au pregătit rapoartele de prezentare în 
Plenul Camerei Deputaților pentru opiniile adoptate pentru cele două propuneri legislative 
europene. 

La punctul II.2. al ordinii de zi

 

 au fost prezentate opțiunile pentru participarea membrilor 
comisiei la întrevederea cu delegația Comisiei pentru problemele U niunii Europene din 
Bundestag, în data de 28 octombrie 2015. 

La punctul II.3. al ordinii de zi

 

 au fost stabilite subiectele de discuție pentru întrevederea cu 
delegația Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul Irlandei, din zilele de 1 și 2 
noiembrie 2015. 

La punctul II.4. al ordinii de zi

 

 a fost întocmită lista invitaților la ședința publică a comisiei 
din data de 3 noiembrie 2015și au fost stabilite subiectele ce vor fi dezbătute. 

La punctul II.5. al ordinii de zi

 

 membrii comisiei au luat act de propunerile Uniunii 
Europene, cu care a fost sesizată Comisia pentru afaceri europene pentru examinare și au fost 
făcute opțiuni pentru întocmirea rapoartelor. 

Ședința a fost condusă de domnul deputat Cătălin Marian RĂDULESCU, vicepreședinte 
al comisiei. 

Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 12 deputați : Rădulescu 
Cătălin Marian (PSD), Burlacu Ştefan (ND), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila 
(UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă 
Gabriela Maria (PSD), Steriu Valeriu Andrei (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai 
(PNL), Teju Sorin (ALDE), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL).  

Au absentat: Birchall Ana (PSD), Anastase Roberta (PNL), Drăguşanu Vasile Cătălin 
(ALDE), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Ciubotaru Lucian 
Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Tîlvăr Angel (PSD), 
Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 
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 În ziua de 29 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene și-a desfășurat 
ședința având următoarea ordine de zi:  

 
1. Concluziile întâlnirii Președintelui Comisiei Europene cu șefi de stat și de guvern din 

state central și est europene, pe tema migrației; alte evoluții în dosarul ”migrație”   
2. Comunicarea Comisiei Europene – O strategie privind piața unică digitală pentru 

Europa  - COM (2015) 192 / documente suport       
 
La punctul 1. al ordinii de zi membrii comisiei au luat act de concluziile întâlnirii 

Președintelui Comisiei Europene cu șefi de stat și de guvern din state central și est europene, pe 
tema migrației. 

La punctul 2. al ordinii de zi

 

 membrii comisiei au procedat la studiul Comunicării 
Comisiei Europene – O strategie privind piața unică digitală pentru Europa – COM(2015) 192 și 
a documentelor suport, în vederea pregătirii ședinței publice a comisiei cu tema ”P iața unică 
digitală – platforma pentru cea de-a treia revoluție industrială”, ce va avea loc în data de 3 
noiembrie 2015. 

Ședința a fost condusă de domnul deputat Cătălin Marian RĂDULESCU, vicepreședinte 
al comisiei. 

Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 12 deputați : Rădulescu 
Cătălin Marian (PSD), Burlacu Ştefan (ND), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila 
(UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi 
Ovidiu Ioan (ALDE), Steriu Valeriu Andrei (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai 
(PNL), Teju Sorin (ALDE), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL).  

Au absentat: Birchall Ana (PSD), Anastase Roberta (PNL), Zamfir Daniel Cătălin 
(PNL), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Ionescu Aurelian 
(ALDE), Nazare Alexandru (PNL), Petrea Dorin Silviu (PSD), Tîlvăr Angel (PSD), Zgonea 
Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 
 

 

 
Vicepreşedinte, 

 
Cătălin Marian RĂDULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, 
Gabriela Negreț 
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