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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 20 - 22 noiembrie 2018  
 
 

În perioada 20 - 22 noiembrie 2018, Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi: 

 
I. Examinarea în fond a  trei acte europene și adoptarea opiniilor: 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliul European – 
O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor 
Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism 
transfrontaliere – Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la 
Salzburg din 19 - 20 septembrie 2018, COM(2018) 641(retrimisă la comisie 
de către Plenul Camerei Deputaților din 12 noiembrie 2018) 

2. Comunicare a Comisiei către Consiliul European, Parlamentul European și 
Consiliu – Un actor mai puternic pe plan mondial: un proces mai eficient de 
luare a deciziilor pentru politica externă și de securitate a UE, COM(2018) 
647 

3. Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de 
Investiții – Conectarea Europei cu Asia – Elemente constitutive pentru o 
strategie a UE, JOIN(2018) 31 

 
II. Diverse 

 
III. Studiu individual: 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O bioeconomie 
durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate și 
mediu, COM(2018) 673 

2. Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor 
bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de 
migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității, COM(2018) 
708 

3. Propunere de Regulament al Consiliului de stabilire, pentru 2019, a 
posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri 
de pește din Marea Neagră, COM(2018) 710 

4. Programul de lucru al Comisiei Europene pe anul 2019, COM(2018) 800 
5. Prognoza economică europeană – publicație a Comisiei Europene din 8 

noiembrie 2018 
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 Marți, 20 noiembrie, lucrările au fost conduse de către domnul deputat 
Ștefan Mușoiu, vicepreşedinte al comisiei.  
 
În deschiderea ședinței, domnul vicepreședinte Mușoiu a prezentat ordinea de zi și 
a supus-o la vot. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de către membrii 
comisiei. 
 
În continuare, s-a trecut la dezbateri asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi.  
 
La punctul I.1. din ordinea de zi s-a înscris Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliul European – O Europă care protejează: o inițiativă de 
extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de 
terorism transfrontaliere – Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor de 
la Salzburg din 19 - 20 septembrie 2018, COM(2018) 641, dezbătută în ședința 
comisiei din 6 noiembrie 2018 și retrimisă la comisie de către Plenul Camerei 
Deputaților din 12 noiembrie 2018, pentru amendamente. 
 
Opinia Comisiei pentru afaceri europene asupra Comunicării care prezintă o 
inițiativă a Comisiei Europene ce presupune o modificare a tratatului în vederea 
extinderii competențelor Parchetului European, pentru a include și infracțiunile de 
terorism, ca parte a răspunsului cuprinzător și consolidat la nivel european la 
amenințările teroriste, a fost retrimisă la comisie de către Plenul Camerei 
Deputaților din data de 12 noiembrie 2018 pentru a fi precizată explicit poziția 
României asupra acestei problematici.  
 
Comisia pentru afaceri europene a inserat în opinia sa considerentul numărul 1, în 
care reamintește și reafirmă poziția favorabilă extinderii competențelor Parchetului 
European și la infracțiunile de terorism, exprimată de delegația României la 
reuniunea Consiliului UE (justiție și afaceri interne) din octombrie 2017. 
 
Membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea opiniei în noua formă și 
transmiterea acesteia către Biroul Permanent al Camerei Deputaților pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 
 
La punctul I.2. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 
Consiliul European, Parlamentul European și Consiliu – Un actor mai puternic pe 
plan mondial: un proces mai eficient de luare a deciziilor pentru politica externă și 
de securitate a UE, COM(2018) 647. 
 
Comunicarea stabilește principiile pentru eficientizarea procesului decizional în 
anumite domenii ale politicii externe și de securitate comune și identifică domeniile 
în care Consiliul Uniunii Europene ar putea să hotărască cu majoritate calificată, în 
loc să depindă de unanimitate.  
 
În cadrul dezbaterii s-a subliniat faptul că Uniunea Europeană are nevoie de 
instrumente de politică externă necesare pentru eficientizarea practicii sale 
decizionale, pentru a deveni un actor mai puternic pe plan mondial, un promotor al 
valorilor universale, pentru a fi în măsură să modeleze evenimentele mondiale și 
pentru a fi mai bine pregătită să își asume responsabilități internaționale.  
 
Au fost făcute observații în ceea ce privește extinderea competențelor Parchetului 
European și la infracțiunile de terorism, precizându-se faptul că această extindere 
este în curs, nefiind luată încă o hotărâre privind votul cu majoritate calificată. 
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A fost remarcat faptul că, deși decizia privind modul de vot în chestiuni de politică 
externă are o dimensiune preponderent guvernamentală, rolul parlamentului de a 
tezauriza opiniile cetățenilor și ale întregii societăți impune ca dezbaterile interne să 
fie cât mai aprofundate pe acest subiect. În acest sens, Comisia pentru afaceri 
europene invită Guvernul României să se implice activ în procesele de deliberare cu 
privire la procesul de luare a deciziilor referitoare la politica externă și de securitate 
a Uniunii Europene și în același timp să se poziționeze moderat, constructiv, 
informând permanent Parlamentul asupra evoluțiilor din acest dosar. 
 
În urma dezbaterilor și a observațiilor și recomandărilor făcute, membrii comisiei 
au hotărât, cu un vot împotrivă, adoptarea opiniei care să fie transmisă Biroului 
Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 
 
 
La punctul I.3. pe ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea comună către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul 
Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Conectarea Europei cu Asia – 
Elemente constitutive pentru o strategie a UE, JOIN(2018) 31. 
 
Comunicarea comună propune elementele constitutive ale unei strategii a Uniunii 
Europene privind realizarea conexiunii dintre Europa și Asia cu propuneri concrete 
de politici și de inițiative pentru a îmbunătăți legăturile dintre cele două continente, 
inclusiv prin rețele de transport, energetice și digitale interoperabile. 
 
A fost subliniată necesitatea de a proteja, menține și promova rezultatele obținute 
de Uniunea Europeană în direcția asigurării necesarului de energie din surse 
regenerabile, în condițiile restrângerii subvențiilor acordate acestor surse, precum 
și ocrotirea realizărilor în ce privește asigurarea din surse punctuale pentru 
autoconsum sau prin micro-rețele, în contextul intensificării cooperării dintre 
Uniunea Europeană și Asia.  
 
A fost făcută recomandarea de suplimentare a eforturilor organizatorice și a 
resurselor financiare proprii și atrase pentru sprijinirea mobilității studenților, 
precum și de încurajare a cooperării directe dintre reprezentanții tuturor părților 
interesate din societatea civilă, mediul academic și educațional, inclusiv din zona 
învățământului vocațional și a educației non-formale, sindicate și patronate din 
Uniunea Europeană, pe de o parte, și cei din statele continentului asiatic, pe de altă 
parte. 

 

În urma observațiilor și recomandărilor făcute, membrii comisiei au hotărât în 
unanimitate adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al 
Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 
 

 Miercuri, 21 noiembrie - Joi, 22 noiembrie a.c., membrii comisiei au 
procedat la studiu individual asupra documentelor înscrise pe ordinea de zi. 
 
 
În ziua de 20 noiembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 13 deputați: Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika 
(UDMR) – înlocuită de KORODI Attila, Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin 
NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA 
(PNL), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana MÎNZATU 
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(PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU 
(PNL). 
Au absentat motivat: Angel TÎLVĂR (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), 
Cristian GHINEA (USR), Petre Florin MANOLE (PSD), Rovana PLUMB (PSD), Adriana 
Diana TUȘA (PSD).  
 
În ziua de 21 noiembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ 
(PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), 
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ana BIRCHALL (PSD), Simona 
BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), 
Petre Florin MANOLE (PSD), Rovana PLUMB (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).  
 
În ziua de 22 noiembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 13 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ 
(PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Vasile GUDU (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), 
Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ana BIRCHALL (PSD), Simona 
BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Cristian GHINEA (USR), Petre Florin MANOLE (PSD), Rovana PLUMB 
(PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).  
 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  
 

Angel TÎLVĂR    Florin Romeo NICOARĂ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 




