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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 
Bucureşti, 12 noiembrie 2015 
N r .   4  c - 1 9  /  8 0 1  
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 10 și 12 noiembrie 2015 

 
 

 În ziua de marți, 10 noiembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene și -a 
desfășurat ședința având următoarea ordine de zi:  

 
 

I. Avizarea unor proiecte de lege:       
  

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 
(avizare în procedură de urgență) – PLx. 715/2015 

2. Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanțe periculoase (avizare în procedură de urgență) – PLx. 761/2015 

3. Propunere legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii – repausul 
săptămânal (avizare) – PLx. 735/2015  
 

II. Organizare internă:          
- Propuneri pentru Programul anual de relații externe pentru anul 2016 - Analiză 

preliminară: stabilirea obiectivelor privind reprezentarea externă a Comisiei pentru afaceri 
europene în raport cu obiectivele de formulare a politicilor Uniunii și obiectivelor de diplomație 
parlamentară. 
 

La punctul I.1. al ordinii de zi

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se referă la 
gestionarea fondurilor Uniunii Europene. 

 a fost examinat, în procedură de urgență, proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară 
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, PLx. nr. 715/2015. 

La dezbateri a participat domnul Nicu Buică, secretar de stat în Ministerul Fondurilor 
Europene. 

În urma analizei, membrii comisiei au recomandat revizuirea textului propus, în sensul 
transferării normelor ce se pretează la un nivel inferior, cu ocazia dezbaterii în fond sau cu 
prilejul primei analize a eficienţei aplicării legii, precum și iniţierea unei legi privind normele 
generale ale sprijinului financiar în planul legislativ al Guvernului. 

Comisia pentru afaceri europene a avizat favorabil propunerea de lege, cu recomandarea de 
a fi avute în vedere constatările sale la dezbaterea în comisia parlamentară sesizată pe fond. 
Avizul a fost transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, pentru raport. 
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La punctul I.2. al ordinii de zi

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se referă la 
Directiva 2012/18/UE Uniunii Europene. După examinarea textului proiectului de Lege, 
membrii comisiei recomandă respectarea cu stricteţe a indicaţiilor de tehnică legislativă expuse 
de Consiliul Legislativ şi a tuturor normelor de tehnică legislativă în general,  deoarece - având 
în vedere întinderea pericolului ce face obiectul legii, orice element de confuzie din text poate 
avea consecinţe grave. 

 a fost examinat, în procedură de urgență, proiectul  de Lege 
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe 
periculoase, PLx. nr. 761/2015. 

La dezbateri au participat doamna Anne Jugănaru, secretar de stat în Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, doamna Marilena Ghiu , consilier în Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor și domnul Francisc Senzaconi, colonel – Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență. 

Comisia pentru afaceri europene avizează favorabil proiectul de lege, sub aspectul 
conformităţii cu obiectivele legislaţiei Uniunii Europene în speţă, cu recomandarea de a fi avute 
în vedere constatările sale la dezbaterea în comisiile parlamentare sesizate pe fond, în vederea 
realizării corespunzătoare a transpunerii în dreptul intern. Avizul a fost transmis Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, pentru raport. 

 
La punctul I.3. al ordinii de zi

Iniţiativa stabileşte o durată minimă a repausului săptămânal de 24 de ore consecutive, faţă 
de 48 de ore consecutive cât cuprinde actuala reglementare în materie și anume Legea 53/2003 - 
Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Atât actuala durată, cât şi durata 
modificată propusă respectă legislaţia europeană în materie. 

, Comisia pentru afaceri europene a examinat propunerea 
legislativă pentru adoptarea directivei Uniunii Europene în domeniul muncii – repausul 
săptămânal, PLx. nr. 735/2015, cu care a fost sesizată întrucât iniţiativa legislativă se întemeiază 
şi pe legislaţia Uniunii Europene în domeniul muncii. 

Comisia pentru afaceri europene avizează favorabil iniţiativa legislativă, sub aspectul 
conformităţii cu legislaţia Uniunii Europene, cu recomandarea de a fi avute în vedere 
constatările sale la dezbaterea în comisia parlamentară sesizată pe fond. Conform atribuţiilor 
sale, Comisia pentru afaceri europene nu are competenţa de a se pronunţa pe conţinutul 
legislativ al acestei iniţiative, ci doar asupra aspectelor ce ţin de legislaţia Uniunii Europene. 

Avizul a fost transmis Comisiei pentru muncă și protecție socială, pentru raport. 
 
La punctul II al ordinii de zi

 

, membrii comisiei au luat act de Programul anual de relații 
externe al comisiei pentru anul 2016 și au făcut propuneri pentru completarea acestuia cu 
diverse obiective. 

Ședința a fost condusă de domnul deputat Cătălin Marian RĂDULESCU, vice-președinte al 
comisiei. 

Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 12 deputați: Rădulescu 
Cătălin Marian (PSD), Ionescu Aurelian (ALDE), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel 
Cătălin (PNL), 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),Teju Sorin (ALDE). 

Au absentat: Birchall Ana (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Burlacu Ştefan (ND), 
Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Petrea Dorin Silviu (PSD), 
Tararache Mihai (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), Zgonea Valeriu 
Ştefan (PSD). 
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 În ziua de joi, 12 noiembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene și-a desfășurat 
ședința având următoarea ordine de zi:  

 
I. Analiza / Studiul documentelor suport pentru actele UE având termen scadent 17 

noiembrie 2015: 
 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor: Noi avantaje pentru consumatorii de energie – 
COM(2015) 339.          

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor: Lansarea procesului de consultare publică privind o 
nouă organizare a pieței energiei – COM(2015) 340. 

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 
2010/30/UE - COM(2015) 341. 

 
 

La punctul I al ordinii de zi

 

, membrii comisiei au întocmit documentarul pentru fiecare din 
cele trei acte europene. Acesta va fi baza analizei propunerilor legislative, în urma căreia va fi 
formulată opinia Comisiei pentru afaceri europene în ședința de dezbateri viitoare. 

 
Ședința a fost condusă de domnul deputat Cătălin Marian RĂDULESCU, vice-președinte al 

comisiei. 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 11 deputați: Rădulescu 

Cătălin Marian (PSD), Ionescu Aurelian (ALDE), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), 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),Teju Sorin (ALDE). 

Au absentat: Birchall Ana (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Căprar Dorel Gheorghe 
(PSD), Burlacu Ştefan (ND), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Petrea 
Dorin Silviu (PSD), Tararache Mihai (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), 
Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 
 
 
 

Vicepreşedinte,   Secretar, 
 

Cătălin Marian RĂDULESCU Dorel Gheorghe CĂPRAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, 
Gabriela Negreț 
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