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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 16 – 18 octombrie 2018 

 
 
În perioada 16 – 18 octombrie 2018, Comisia pentru afaceri europene a 
avut următoarea ordine de zi: 
 

I. Examinarea în fond a două acte europene și adoptarea opiniilor: 
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor 
durabile, COM(2018) 353 

2. Propunere de Decizie a Consiliului referitoare la încheierea, în 
numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun între 
Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și 
Georgia, pe de altă parte, COM(2018) 495 

II. Avizarea unui proiect de Lege: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG 78/2018 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, PLx 499/2018 
III. Întrevederea membrilor comisiei cu Delegația Asociației Parlamentare 

Canada – Europa, condusă de domnul Scott Simms – președintele 
asociației  

IV. Diverse 
V. Studiu individual: 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a Fondului european de apărare,  
COM(2018) 476 

2. Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European - 
Primul raport bienal privind progresele înregistrate în dezvoltarea 
uniunii vamale a UE și guvernanța acesteia, COM (2018) 524 

3. Uniunea Europeană: Săptămâna europeană a regiunilor și a 
orașelor, Bruxelles, 8 – 11 octombrie 2018 

4. Comisia Europeană – activitățile zilei de 10 octombrie 2018 
 

 
 Marți, 16 octombrie, lucrările au fost conduse de către domnul 

deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele comisiei.  
 

În deschiderea lucrărilor, președintele comisiei a făcut o scurtă prezentare a 
întrevederii membrilor comisiei cu delegația Comisiei pentru afaceri europene 
și supravegherea fondurilor europene din Parlamentul bulgar, condusă de 
domnul Kristian Vigenin, preşedintele comisiei, din data de 15 octombrie, la 
care a participat şi E.S. domnul Todor Ivanov Churov, ambasadorul Republicii 
Bulgaria în România. 
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Temele abordate în cadrul discuţiilor au vizat situaţia din Balcani, strategia 
Dunării, tema migraţiei şi Cadrul Financiar Multianual. S-a mai subliniat că un 
element de specificitate pe care-l va avea Preşedinţia României la Consiliul UE 
îl reprezintă faptul că pe timpul Preşedinţiei României vor fi alegeri pentru 
Parlamentul European, dar şi că momentul Brexit va solicita foarte mult 
resursele politice şi diplomatice ale ţărilor UE. 
Ambele părţi au subliniat importanţa protejării drepturilor cetăţenilor europeni, 
fie ei români sau bulgari, care trăiesc, lucrează şi studiază în Marea Britanie, în 
contextul în care autorităţile britanice, deşi nu au o poziţie definitivă, au o 
viziune restrictivă vis-a-vis de drepturile emigranţilor europeni după Brexit. 
 
În continuare, s-a trecut la dezbaterile documentelor înscrise pe ordinea de zi. 
 
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost înscrisă, pentru analiză pe fond, 
Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile, COM(2018) 353, 
propunere ce instituie criterii pentru a determina dacă o activitate economică 
este durabilă din punctul de vedere al mediului, în scopul stabilirii unei 
investiții. 
 
Comisia pentru afaceri europene susține așezarea considerațiilor de mediu, 
sociale și de guvernanță în centrul sistemului financiar, pentru a sprijini 
procesul de transformare a economiei Europei într-un sistem circular, mai 
verde și mai rezilient, precum și sprijinirea eforturilor investitorilor de a 
compara amprenta de carbon a investițiilor și investițiile în proiecte și active 
durabile. 
În același timp, Comisia pentru afaceri europene propune ca toate acordurile 
comerciale ale Uniunii Europene cu terțe state sau regiuni aflate în negociere 
să fie analizate din punct de vedere al asigurării unui viitor durabil și să fie 
completate cu prevederi referitoare la acest obiectiv. 
 
În urma dezbaterilor și a observațiilor și recomandărilor făcute asupra 
conținutului comunicării, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 
unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 
La punctul I.2. pe ordinea de zi s-a înscris dezbaterea pe fond a Propunerii de 
Decizie a Consiliului referitoare la încheierea, în numele Uniunii, a Acordului 
privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, 
pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, COM(2018) 495. 
 
Membrii comisiei susțin încheierea Acordului privind spațiul aerian comun între 
Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de 
altă parte, în condițiile descrise în propunerea de Decizie a Consiliului și 
deschiderea treptată a pieței în ceea ce privește accesul la rute și reciprocitate, 
precum și asigurarea pentru operatorii economici a unor condiții echitabile și 
nediscriminatorii de concurență pe baza principiilor tratatelor Uniunii Europene 
și sprijină alinierea legislației georgiene în domeniul aviației la legislația UE, în 
domeniile siguranței și gestionării traficului aerian. 
Comisia pentru afaceri europene susține implicarea României în eforturile de 
extindere a Uniunii Europene și își exprimă încrederea că anii următori vor 
înregistra progrese substanțiale în privința îndeplinirii angajamentelor și 
continuării proceselor de reformă în statele din jurul Mării Negre.  
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Membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii care să fie 
transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 
 
La punctul II. din ordinea de zi, s-a procedat la dezbaterea și avizarea 
Proiectului de Lege pentru aprobarea OUG 78/2018 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2018, PLx 499/2018. 
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, Proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare și a fost avizat favorabil de către Consiliul 
Legislativ, Consiliul Fiscal și Consiliul Economic și Social. 
În urma dezbaterilor, în raport cu atribuțiile comisiilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu  8 voturi ”pentru”,  2 voturi ”împotrivă” și 4  ”abțineri”, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege și transmiterea avizului către Comisiile pentru 
buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților și din Senat, pentru raport.  
 
 
La punctul III. din ordinea de zi s-a înscris întrevederea membrilor comisiei cu 
membrii Delegației Asociației Parlamentare Canada – Europa, condusă de 
domnul Scott Simms, președintele asociației.  
La discuții au participat și E.S. domnul Kevin Hamilton, Ambasadorul Canadei 
și Doamna Teodora-Irina Hrib, secretar 1, Direcția SUA-Canada din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe. 
Discuțiile s-au purtat pe teme de importanța bilaterală, cum sunt problematica 
sustenabilității ridicării regimului de vize pentru cetățenii români, cooperarea 
economică și comunitatea românească din Canada și pe tema priorităților 
Președinției României a Consiliului UE și a dimensiunii acțiunii externe. 
 

 
 Miercuri, 17 octombrie și joi, 18 octombrie a.c., membrii comisiei 

au procedat la studiu individual asupra documentelor de interes pentru 
activitatea comisiei. 

 
 

În ziua de 16 octombrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), 
Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA 
(USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), 
Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ 
(USR), Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), 
Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), 
Rovana PLUMB (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD).  
 
 
În ziua de 17 octombrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), 
Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA 
(USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), 
Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), Eugen TOMAC (PMP), 
Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), 
Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), 
Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  
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În ziua de 18 octombrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), 
Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA 
(USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), 
Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), Eugen TOMAC (PMP), 
Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), 
Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), 
Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  
 
 

Angel TÎLVĂR    Florin Romeo NICOARĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 




