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PARLAMENTUL  R OMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 
Bucureşti, 19  aprilie 2016 
N r .   4  c - 1 9  /  4 2 4  

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 12 și 14 aprilie 2016 

 
 
 
În zilele de 12 și 14 aprilie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine de zi:  

 
 

I. Examinarea în fond a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii:   
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind stadiul de realizare a 
acțiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migrația - COM(2016) 85 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Punerea în aplicare a 
Agendei europene privind securitatea: planul de acțiune al UE împotriva traficului și utilizării 
ilegale de arme de foc și explozivi - COM(2015) 624  

3. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea 
terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea 
terorismului - COM(2015) 625  

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune 
pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului - COM(2016) 50 

5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu: 
Următoarele etape operaționale ale cooperării dintre UE și Turcia în domeniul migrației – 
COM(2016) 166 

  
II. Examinarea conformității cu principiul subsidiarității și adoptarea unei opinii pentru: 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de 
garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) 
nr. 994/2010 - COM(2016) 52          

 
III. Documentare/studiu/analiză :  Documente suport pentru ședința comisiei din 14 aprilie 2016  

 
       

La punctul I.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu privind stadiul de realizare a acțiunilor prioritare din cadrul Agendei 
europene privind migrația – COM(2016) 85. 
 Comunicarea face bilanțul punerii în aplicare a acțiunilor convenite ca răspuns la criza 
refugiaților. Subliniază, în același timp,  principalele domenii în care sunt necesare mai multe măsuri pe 
termen scurt pentru redobândirea controlului asupra situației. Comisia Europeană își propune să furnizeze 
informații suplimentare referitoare la schimbările necesare pentru o politică sustenabilă privind migrația. 

gabriela.negret
comisii
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În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru afaceri europene: au salutat propunerea Comisiei 
Europene de modificare a Codului frontierelor Schengen, în sensul introducerii unor verificări sistematice 
obligatorii la toate frontierele externe; au apreciat favorabil crearea grupului operativ pentru strategia de 
informare a migranţilor (MIS), dar au sesizat că acelaşi model instituţional ar fi fost binevenit şi pentru 
colectarea de date de la imigranţi, cu privire la reţelele de contrabandă/trafic prin care au ajuns în Europa; 
au considerat că Uniunea Europeană ar trebui să îşi folosească toate resursele politice şi diplomatice 
pentru încheierea acordurilor de readmisie. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să adopte o opinie care să cuprindă observațiile și 
recomandările făcute și care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 
La punctul  I.2. din ordinea de zi, a fost analizată în fond Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European și Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea: planul de acțiune al 
UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și explozivi - COM(2015) 624. 

Comunicarea stabilește o serie de acțiuni specifice necesare punerii în aplicare a Agendei 
europene privind securitatea în domeniul traficului de arme de foc și explozivi, contând pe Planul de 
acțiune operațional pentru 2016 în cadrul Ciclului de politici ale Uniunii Europene. 

Analizând Comunicarea, membrii comisiei au salutat propunerea Comisiei Europene de a integra 
în mod sistematic traficul şi utilizarea ilegală de arme de foc şi explozivi în cadrul dialogurilor de 
securitate cu principalele ţări şi organizaţii partenere, dar au remarcat că, dacă această prevedere s-ar 
aplica în integralitatea sa, relaţiile cu statele necooperante, mari furnizoare de armament ilegal, ar trebui 
revizuite. De asemenea, a fost subliniat faptul că traficul de arme facilitează toate celelalte activităţi de 
criminalitate organizată şi terorism şi că acesta este motivul pentru care trebuie să fie combătut cu 
prioritate; în acest sens, a fost criticată absența măsurilor destinate anihilării încercărilor grupărilor 
teroriste de a dobândi arme de distrugere în masă şi a măsurilor care să descurajeze unele state să acorde 
sprijin terorismului. 

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să adopte o opinie care să 
cuprindă toate observațiile și recomandările făcute și care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 
La punctul I.3. din ordinea de zi membrii comisiei au analizat Propunerea de Directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 
2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului - COM(2015) 625. 

Propunerea de Directivă stabilește norme minime privind definiția infracțiunilor și sancțiunile în 
domeniul infracțiunilor teroriste, al infracțiunilor legate de un grup terorist și al infracțiunilor legate de 
activități teroriste, precum și măsuri specifice de protecție și asistență a victimelor terorismului. 

În cadrul analizei, membrii comisiei au susţinut necesitatea dispoziţiilor naţionale în materie de 
drept penal coerente, cuprinzătoare şi aliniate la nivelul Uniunii Europene, pentru a se putea împiedica şi 
urmări penal, în mod eficace, infracţiunile legate de luptătorii terorişti străini; au recomandat Comisiei 
Europene să manifeste o atitudine mai hotărâtă pentru a răspunde corespunzător prezenţei terorismului pe 
teritoriul Uniunii Europene. Totodată, membrii comisiei au atras atenţia că grupările teroriste au 
demonstrat că deţin abilităţi avansate privind utilizarea internetului şi noilor tehnologii de comunicare 
pentru propagandă, respectiv pentru a atrage adepţi, platformele sociale facilitând recrutarea şi/sau auto-
radicalizarea acestora. 

Membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, în unanimitate, să adopte o opinie care să 
cuprindă toate observațiile și recomandările făcute și care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

 La punctul I.4. din ordinea de zi  a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului - 
COM(2016) 50.  



_______________________________________________________________________________________________________ 
PALATUL PARLAMENTULUI STR. IZVOR NR. 2-4, SECTOR 5, Cod 050563, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

TELEFON:  414 11 80, 414 21 89;  FAX:  414 11 81 Email: cae@cdep.ro  

 

3

 Comunicarea prezintă Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului, 
pornind de la normele Uniunii Europene existente, în vederea adaptării reacției Uniunii la noile 
amenințări. 

Comisia pentru afaceri europene susţine îmbunătățirea eficienței măsurilor de înghețare a 
activelor pe baza listelor ONU, precum şi urgenţa aplicării acestora pentru a avea un impact maxim. 
Susține, în același timp, introducerea unor limite superioare pentru plățile în numerar în toate Statele 
membre în mod unitar şi armonizat. 

Impactul comerţului ilicit cu bunuri culturale include şi o dimensiune socială majoră şi afectează 
identitatea naţională a statelor de unde acestea sunt ilegal îndepărtate. Pentru aceasta, membrii comisiei 
solicită Comisiei Europene să depună eforturi susţinute pentru a perfecţiona şi completa cele două 
regulamente ce impun restricții în ceea ce privește comerțul de bunuri culturale scoase ilegal din Irak, 
astfel încât să fie lărgită aria de cuprindere a acestora. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
adopte o opinie care să cuprindă toate observațiile și recomandările făcute și care să fie transmisă 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

La punctul I.5. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu: Următoarele etape operaționale ale cooperării 
dintre UE și Turcia în domeniul migrației – COM(2016) 166. 

Comunicarea Comisiei Europene descrie modul în care cooperarea dintre Uniunea Europeană și 
Turcia ar trebui să își atingă potențialul maxim, respectând, în același timp, dreptul european și 
internațional.  

Examinând Comunicarea, membrii comisiei au salutat distincţia categorică între imigranţii 
economici, care caută prosperitate şi refugiaţii a căror viaţă a fost în pericol în zonele de conflict de unde 
provin și consideră că asemenea distincție trebuie să fie făcută și între zonele de război şi zonele 
neadministrate, unde nu există un risc permanent şi grav pentru viaţa locuitorilor, ci un risc discontinuu, 
rezultând din absenţa ordinii publice. 

Comisia pentru afaceri europene a salutat faptul că acordul UE-Turcia vizează reducerea fluxului 
de migranţi din Marea Egee, dar a semnalat riscul ca imigranţii să se îndrepte către Marea Neagră.  

În urma dezbaterii, a fost adoptată, în unanimitate, o opinie care să cuprindă toate observațiile și 
recomandările făcute și care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul II. din ordinea de zi a fost examinată conformitatea Propunerii de Regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze 
naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010, COM(2016) 52, cu principiul subsidiarității. 

Propunerea de Regulament stabilește dispoziții care vizează garantarea securității aprovizionării 
cu gaze prin asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne a gazelor naturale. De asemenea, 
propunerea instituie și mecanisme transparente pentru coordonarea planificării de măsuri și de reacții în 
cazul unei situații de urgență la nivelul statelor membre, al regiunilor și al Uniunii Europene. 

Membrii comisiei au admis că obiectivele propunerii nu pot fi realizate decât sub forma unor 
norme comune la nivelul Uniunii Europene și au hotărât, în unanimitate, să consemneze printr-o opinie că 
propunerea de regulament este conformă cu principiul subsidiarității. 

 
Au participat la dezbateri, în calitate de invitați: domnul Tiberiu TRIFAN, secretar de stat în 

Ministerul Afacerilor Interne, doamna Antoaneta BARTA, director în Ministerul Afacerilor Externe, 
doamna Ioana BIVOLARU, director în Ministerul Afacerilor Externe, domnul Teodor FRUNZETI, 
consilier în cadrul Departamentului Securității Naționale  din  Administrația Prezidențială. 

 
La punctul III. din ordinea de zi au fost prezentate, pentru documentare și studiu individual, 

documente-suport ale actelor legislative europene înscrise, pentru dezbatere, pe ordinea de zi a ședinței 
din 14 aprilie. 
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În ziua de 12 aprilie a.c., ședința a fost condusă de doamna deputat Birchall Ana, președintele 
comisiei.  

Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 14 deputați: Birchall Ana 
(PSD), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Burlacu Ştefan (neafiliat), 
Dumitru Ioana Jenica (UNPR), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Petrea Dorin 
Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), 
Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL).   

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Zamfir Daniel 
Cătălin (PNL), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae (PSD), Tîlvăr Angel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 

În ziua de 14 aprilie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 10 
deputați: Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Dumitru Ioana Jenica 
(UNPR), Korodi Attila (UDMR), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi 
Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL).  

Au absentat motivat: Birchall Ana (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian 
(ALDE), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan (neafiliat), Ghera 
Giureci Slobodan (Mino.), Nazare Alexandru (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Teju 
Sorin (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 

Ana BIRCHALL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.: Gabriela Negreț, consilier 




