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Raport Comun
asupra
proiectului de Lege privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare,
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, împreună cu Comisia pentru afaceri
europene, cu proiectul de Lege privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, transmis cu
adresa nr. PL.x 3 din 1 februarie 2012 şi înregistrat cu nr. 31/33/02.02.2012, respectiv cu nr. 40/13/13.03.2012.
Conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct.1, din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată.
Proiectul de lege cuprinde dispoziţii care permit, în primul rând, informarea Parlamentului în legătură cu evoluţiile
înregistrate la nivelul procesului decizional al Uniunii Europene. Astfel, Parlamentul poate solicita Guvernului informaţii
extinse privind proiectele de acte legislative aflate in curs de negociere la nivelul instituţiilor europene. Propunerile de
modificare a proiectului de lege sunt în acord cu tendinţa actuală din Uniunea Europeană, de consolidare a rolului
parlamentelor naţionale în afacerile europene.
În conformitate cu prevederilor art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările
ulterioare, Comsiile au dezbatut proiectul de lege în şedinţe separate. Astfel, Comisia juridică a dezbătut iniţiativa legislativă
în şedinţele din 14 februarie, respectiv 21 februarie 2012, iar Comisia pentru afaceri europene a dezbătut iniţiativa legislativă
în cadrul şedinţei din 6 martie 2012.

La lucrările celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, doamna Luminiţa Odobescu şi domnul Anton
Niculescu, secretari de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi domnul Răzvan-Horaţiu Radu, subsecretar
de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Europene. În urma dezbaterii initiativei legislative în cadrul celor două Comisii au
fost adoptate forme diferite ale iniţiativei legislative.
Astfel, la data de 13 martie 2012 cele două Comisii s-au reunit în şedinţă comună în vederea dezbaterii şi adoptării
unui raport comun asupra proiectului de Lege privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene.
La şedinţă a participat domnul Răzvan-Horaţiu Radu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Europene.
Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 12 deputaţi, iar
din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene, au participat la dezbateri 13 deputaţi.
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisiei şi de către
invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind cooperarea între Parlament şi Guvern
în domeniul afacerilor europene, cu amendamentele redate în anexa la prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Daniel BUDA

Viorel HREBNCIUC

SECRETAR,

SECRETAR,

Gabriel ANDRONACHE

Teodor-Marius SPÎNU
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ANEXA
Amendamente admise
Nr.
crt.
1.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)

(Titlul legii)
Lege privind cooperarea intre
Parlament si Guvern in domeniul
afacerilor europene

2.

Motivare

Capitolul I
Prevederi generale

3.

Nemodificat

Nemodificat
1.
Articolul 1 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

Art.1.- Prezenta lege reglementează
cadrul de cooperare între Parlamentul
României, denumit în continuare
Parlament, şi Guvernul României,
denumit în continuare Guvern, cu
privire la participarea României la
procesul
decizional
al
Uniunii
Europene, în temeiul art. 148 alin.(5)
din Constituţia României, republicată.

„ Art. 1. - Prezenta lege reglementează
cadrul de cooperare între Parlamentul
României sau oricare dintre Camerele
sale,
denumite
în
continuare
Parlament sau Camere şi Guvernul
României, denumit în continuare
Guvern, cu privire la participarea
României la procesul decizional al
Uniunii Europene, în temeiul art. 148
alin.(5) din Constituţia României,
republicată.”
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
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Atât Tratatul privind UE cât şi practica
altor parlamente naţionale bicamerale din
state membre ale Uniunii permit ca cele
două Camere ale Parlamentului să poată
examina propuneri diferite ale UE şi să
adopte puncte de vedere diferite faţă de
aceeaşi propunere.
Pentru subiecte de mare anvergură, sau cu
un impact major este posibil şi ca
Parlamentul să dezbată şi să adopte
opinii, în şedinţă comună.

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

4.

Art. 2. - In sensul prezentei legi,
termenii şi expresiile de mai jos au
următoarea semnificaţie:

a) aviz motivat - documentul adoptat de
Camera Deputaţilor sau de Senat, prin
hotărâre, care constată, în urma
examinării, încălcarea principiului
subsidiarităţii de către un proiect de act
legislativ european şi expune motivele
acestei
constatări,
în
temeiul
Protocolului nr.2 privind aplicarea
principiilor
subsidiarităţii
şi
proporţionalităţii anexat la Tratatul
privind Uniunea Europeană şi respectiv
Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene;

Amendamente
Motivare
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
2. La articolul 2, literele a), b), d), g) In urma modificarilor intra
si h) se modifică şi vor avea si lit. d)
următorul cuprins:
Nemodificat

a) aviz motivat – documentul adoptat
de Camera Deputaţilor sau de Senat,
care constată încălcarea principiului
subsidiarităţii de către un proiect de act
legislativ european şi expune motivele
acestei
constatări,
în
temeiul
Protocolului nr.2 privind aplicarea
principiilor
subsidiarităţii
şi
proporţionalităţii, anexat la Tratatul
privind Uniunea Europeană şi respectiv
la Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene denumit în continuare
Protocolul nr.2;
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
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HCD 11/2011 prevede la art. 26
lit. b) adoptarea avizului
motivat, respectiv la art. 40,
adoptarea opiniei ca atare şi nu
sub formă de Hotărâre a
Camerei Deputaţilor. De altfel
obiectul legii nu presupune
descrierea procedurii interne de
adoptare a punctelor de vedere ale
Camerelor Parlamentului. Ideea că
actele cu care se încheie
examinarea propunerilor UE ar
trebui să fie Hotărâri ale uneia din
Camere provine din interpretarea
strictă a art. 67 din Constituţie
(„Camera Deputaţilor şi Senatul
adoptă
legi,
hotărâri
şi
moţiuni…”).
În ce priveşte opiniile, acestea nu
sunt acte juridice şi nu au ca scop
reglementarea, ci participarea la

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare
formarea poziţiei naţionale de
negociere în Consiliul UE. De
altfel, Camerele adoptă şi alte
tipuri de acte care nu sunt
prevăzute
de
Constituţie:
declaraţii, decizii.

b) analiza proiectelor de acte fără
caracter legislativ ale Uniunii Europene
-procedura prin care Parlamentul
analizează şi evaluează proiectele de
acte fară caracter legislativ emise de
instituţiile Uniunii Europene, inclusiv
documentele de strategie, care poate fi
finalizată cu o opinie, adoptată prin
hotărâre a Parlamentului;

b) analiza proiectelor de acte fără
caracter legislativ ale Uniunii Europene
– procedura prin care Parlamentul sau
cele doua Camere ale sale analizează şi
evaluează proiectele de acte fără
caracter legislativ, emise de Uniunea
Europeană, inclusiv documentele de
strategie şi care poate fi finalizată cu o
opinie a Parlamentului sau a celor doua
Camere ale sale;
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
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Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)

c) control de subsidiaritate şi
proporţionalitate - procedura prin care
Camera
Deputaţilor
şi
Senatul
evaluează modul în care proiectele de
acte legislative ale Uniunii Europene
respectă principiile subsidiarităţii şi
proporţionalităţii,
în
temeiul
Protocolului nr. 2 privind aplicarea
principiilor
subsidiarităţii
şi
proporţionalităţii anexat la Tratatul
privind Uniunea Europeană şi respectiv
la Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene;
d)examinare parlamentară - procedura
prin care Parlamentul examinează şi
evaluează proiectele de acte legislative
ale Uniunii Europene din punct de
vedere al fondului reglementării şi
implicaţiilor acestora asupra sistemului
legislativ naţional;

Nemodificat

d) examinare parlamentară - procedura
prin care Parlamentul sau cele doua
Camere ale sale examinează şi
evaluează proiectele de acte legislative
ale Uniunii Europene din punct de
vedere al fondului reglementării şi
implicaţiilor acestora asupra sistemului
legislativ naţional;
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

e) mandat - poziţia de negociere a
României, pentru temele aflate pe
agenda Consiliului, inclusiv pentru
proiectele de acte legislative de la
nivelul Uniunii Europene;

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege
f) mandat general - poziţia de
negociere a României, elaborată de
către Guvern, pentru temele aflate pe
agenda Consiliului, inclusiv pentru
proiectele de acte legislative de la
nivelul Uniunii Europene, în cazul în
care implicaţiile economice, sociale sau
de mediu ale proiectelor de acte
legislative de la nivelul Uniunii
Europene au o importanţă majoră sau
privesc mai multe domenii sectoriale;
g)opinie - actul adoptat de către
Parlamentul României, prin hotărâre,
cu care se încheie procedura de
examinare parlamentară pe fond a
proiectelor de acte legislative ale
Uniunii Europene şi care exprimă
poziţia Parlamentului în legătură cu
dispoziţiile proiectului şi, după caz, cu
mandatul Guvernului, precum şi actul
cu care se încheie controlul
parlamentar privind respectarea de
către proiectul de act legislativ
european
a
principiilor
subsidiarităţii şi proporţionalităţii,
prin care se constată conformitatea
proiectului cu aceste principii;

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Nemodificat

g) opinie – actul adoptat de către
Parlament sau de catre cele doua
Camere ale sale, prin care se încheie
procedura de examinare parlamentară pe
fond a proiectelor de acte legislative ale
Uniunii Europene şi care exprimă
poziţia Parlamentului sau a celor doua
Camere în legătură cu dispoziţiile
proiectului şi, după caz, cu mandatul
Guvernului.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
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Actul cu care se încheie
controlul parlamentar privind
respectarea principiului
subsidiarităţii este
reglementat de HCD 11/2011,
fiind denumit Notă de
informare a Comisiei pentru
afaceri europene, proces
verbal al comisiei de
specialitate sau aviz motivat,
după caz.

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

h)
proiect de act legislativ al
instituţiilor Uniunii Europene –
propunerile Comisiei, iniţiativele unui
grup de state membre, iniţiativele
Parlamentului European, cererile Curţii
de Justiţie, recomandările Băncii
Centrale Europene şi cererile Băncii
Europene
de
Investiţii
privind
adoptarea unui act legislativ, sub forma
regulamentelor,
directivelor
sau
deciziilor Uniunii Europene;

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare
Pentru raţiuni
ale corecta.

h) proiecte de acte legislative
instituţiilor Uniunii Europene –
propunerile
Comisiei
Europene,
iniţiativele unui grup de state membre,
iniţiativele Parlamentului European,
cererile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene,
recomandările
Băncii
Centrale Europene şi cererile Băncii
Europene de Investiţii privind adoptarea
unui act legislativ, sub forma
regulamentelor,
directivelor
sau
deciziilor Uniunii Europene;
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi

i) procedură prin care Guvernul
Romaniei informează Consiliul cu
privire la declanşarea procedurii de
examinare de către potrivit prezentei
legi, a unui proiect de act legislativ
aflat în curs de negociere;

i) procedură prin care Guvernul
Romaniei informează Consiliul cu
privire la declanşarea procedurii de
examinare de către Parlament sau de
catre cele doua Camere ale sale
potrivit prezentei legi, a unui proiect de
act legislativ aflat în curs de negociere;
Autor: Comsia juridica si Comisia
pt. afaceri europene.

j) proiect de act fără caracter
legislativ - proiectele de acte emise de
instituţiile Uniunii Europene, care nu

Nemodificat
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de

exprimare

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

sunt
adoptate
prin
procedură
legislativă, conform Tratatelor.
5

3. Articolul 3 se modifică şi va avea • HCD 11/2011 prevede la art.
următorul cuprins:
26 lit. b) adoptarea avizului
Art. 3. - (1) In exercitarea atribuţiilor
sale în temeiul prezentei legi,
Parlamentul,
respectiv
Camera
Deputaţilor sau Senatul, după caz,
adoptă, prin hotărâre, opinii şi avize
motivate.

„Art. 3. - (1) În exercitarea atribuţiilor
sale în temeiul prezentei legi,
Parlamentul, Camera Deputaţilor sau
Senatul, după caz, adoptă opinii şi avize
motivate, după caz.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

motivat, respectiv la art. 40,
adoptarea opiniei ca atare şi nu
sub formă de Hotărâre a Camerei
Deputaţilor. De altfel obiectul
legii nu presupune descrierea
procedurii interne de adoptare a
punctelor
de
vedere
ale
Camerelor Parlamentului.
• Ideea că actele cu care se încheie
examinarea propunerilor UE ar
trebui să fie Hotărâri ale uneia
din
Camere
provine
din
interpretarea strictă a art. 67 din
Constituţie
(„Camera
Deputaţilor şi Senatul adoptă
legi, hotărâri şi moţiuni…”).
În ce priveşte opiniile, acestea nu
sunt acte juridice şi nu au ca scop
reglementarea, ci participarea la
formarea poziţiei naţionale de
negociere în Consiliul UE. De
altfel, Camerele adoptă şi alte
tipuri de acte care nu sunt
prevăzute
de
Constituţie:
declaraţii, decizii.

(2) Opiniile Parlamentului sunt avute (2) Opiniile Parlamentului sau ale celor
în vedere de Guvern pentru doua Camere ale sale sunt preluate de Parlamentul trebuie să-şi păstreze
Guvern pentru definitivarea poziţiilor rolul de organ decizional pentru
9

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
Motivare
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
naţionale de negociere prevăzute în acele propuneri UE (relativ puţine
cadrul mandatelor generale şi a la număr) pe care le examinează,
mandatelor, care vor fi exprimate în pentru ca funcţia sa constituţională
de control parlamentar să nu fie
cadrul Consiliului.
modificată prin prezenta lege.

definitivarea poziţiilor naţionale de
negociere
prevăzute
în
cadrul
mandatelor generale şi a mandatelor,
care vor fi exprimate în cadrul
Consiliului, dar nu au caracter
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
obligatoriu pentru acesta.

(3) Guvernul motivează oral şi, după
caz, în scris, în faţa Parlamentului, la
solicitarea acestuia, susţinerea altei
poziţii decât cea exprimată în hotărârea
Parlamentului.

(3) Guvernul motivează în scris, în cel
mai scurt timp, susţinerea altei poziţii
decât cea exprimată în opinia
Parlamentului sau ale celor doua
Camere ale sale.

Pentru că opiniile parlamentare sunt
acte cu caracter formal, nu se poate
motiva doar „oral” pentru că se
pierde caracterul formal al motivării
Guvernului. Termenul este esenţial
pentru ca Parlamentul să îşi poată
impune
opinia
în
mandatul
delegaţiei României.

Autor Comisia pentrui afaceri europene

4. La articolul 3, după alineatul (3) se
introduc doua noi alineate, alin. (4) si
(5) cu următorul cuprins:
“(4) În situaţia în care opiniile Pentru rezolvarea unor eventuale
Camerelor diferă, Guvernul le solicită divergenţe de opinie dintre Camere
o opinie comună, într-un termen
10

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
adecvat calendarului de adoptare.

Motivare

Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(5) În situaţia în care Camerele nu
transmit Guvernului opinia comună Pentru a evita o procedură
conform prevederilor alin. (4) parlamentară de conciliere care ar
putea bloca acţiunea Guvernului.
Guvernul va opta pentru una dintre
cele două opinii iniţiale.”
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
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7.

Capitolul II
Programul anual de lucru al
Parlamentului
Art. 4. - (1) La începutul fiecărui an,
Parlamentul examinează Programul
legislativ al Comisiei Europene şi
stabileşte lista proiectelor de acte
legislative europene pentru care va
declanşa procedura de examinare
parlamentară în anul respectiv.

Se elimină
Autor:
Europene

Comisia

pentru

Afaceri

Se elimină
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(2) Lista se notifică Guvernului în
Se elimină
termen de 5 zile lucrătoare de la
adoptarea ei şi face parte din programul Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
11

Acţiunea se realizează conform
unor norme interne ale
Camerelor.Camera Deputaţilor
realizează această acţiune, aplicând
HCD nr. 11/2011

Nu există „programul anual de
lucru al Parlamentului în domeniul
afacerilor europene”. Camerele
lucrează separat şi nu se poate şti

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)

care dintre propunerile UE vor fi
supuse plenului Parlamentului, ca
urmare a evaluării importanţei lor
de către Biroul Permanent al uneia
dintre Camere.

anual de lucru al Parlamentului în
domeniul afacerilor europene.

8

Capitolul III
Informarea Parlamentului

Capitolul II
Informarea Parlamentului
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
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Art. 5. - (1) Guvernul transmite
Parlamentului, imediat după primire,
proiectele de acte legislative ale
Uniunii Europene care sunt înscrise pe
agenda
Consiliului,
precum
şi
documentele însoţitoare.

Art. 5. - (1) Guvernul transmite celor
doua Camere, imediat după primire,
proiectele de acte legislative ale Uniunii
Europene care sunt înscrise pe agenda
Consiliului precum şi documentele
însoţitoare.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(2) La solicitarea Parlamentului,
Guvernul transmite acestuia proiectele
actelor legislative şi fară caracter
legislativ ale Uniunii Europene,
precum şi documentele însoţitoare ale
acestora care nu au fost transmise deja
de către Comisia Europeană conform
obligaţiei prevăzute în Protocolul nr. 1
la Tratatul privind Uniunea Europeană
şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene.

Motivare

(2) La solicitarea celor doua Camere,
Guvernul transmite acestora proiectele
actelor legislative şi fară caracter
legislativ ale Uniunii Europene, precum
şi documentele însoţitoare ale acestora
care nu au fost transmise deja de către
Comisia Europeană conform obligaţiei
prevăzute în Protocolul nr. 1 la Tratatul
privind Uniunea Europeană şi respectiv,
la Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene.
12

Se renumerotează

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
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5. Articolul 6 se modifică şi va avea Nu are sens ca după notificarea
următorul cuprins:
Guvernului despre lansarea
Art. 6. - (1) Pentru fiecare proiect de
act legislativ aflat în curs de negociere
la
nivelul
instituţiilor
Uniunii
Europene,
Guvernul
transmite
Parlamentului, în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data solicitării
acestuia, o fişă explicativă, care
cuprinde informaţiile prevăzute în
anexa nr. 1.

Art. 6 - (1) Pentru fiecare proiect de act
legislativ aflat în curs de negociere la
nivelul instituţiilor Uniunii Europene,
Guvernul transmite celor doua Camere
ale Parlamentului, în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data notificării de către
acestea a lansării procedurii de
examinare parlamentară, o fişă
explicativă, care cuprinde informaţiile
prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta
lege.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(2) Pentru proiectele de acte fără
caracter legislativ, aflate în curs de
adoptare la nivelul instituţiilor Uniunii
Europene,
Guvernul
transmite
Parlamentului, la solicitarea acestuia,
o informare generală.

(2) Pentru proiectele de acte fără
caracter legislativ, aflate în curs de
adoptare la nivelul instituţiilor Uniunii
Europene, Guvernul transmite celor
doua Camere, în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data notificării de
către acestea a lansării procedurii de
examinare parlamentară, o informare
generală.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
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examinării parlamentare - art. 10
alin. (2), Camerele să solicite cu o
altă adresă, documente de
analiză/sinteză. Guvernul va
considera că odată cu notificarea s-a
făcut şi solicitarea de documentare.

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

11
Art. 7. - (1) La începutul fiecărei
preşedinţii rotative a Consiliului,
Guvernul transmite Parlamentului
următoarele documente:

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
Articolul 7 se modifică si va avea
următorul cuprins :
Art. 7 - (1) La începutul fiecărei
preşedinţii rotative a Consiliului,
Guvernul transmite celor doua Camere
următoarele documente:
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

a) programul şi priorităţile preşedinţiei
respective;

b) lista mandatelor generale care vor fi
elaborate, spre observaţii şi propuneri.
(2) Guvernul, prin Ministerul
Afacerilor Europene sau prin ministerul
de resort, respectiv prin Ministerul
Afacerilor Externe, pentru domeniile
aflate în competenţa lor, potrivit legii,
informează periodic Parlamentul sau
comisia desemnată de acesta asupra
problemelor esenţiale pentru România,
aflate pe agenda europeană.

Nemodificat

Nemodificat

(2) Guvernul, prin Ministerul Afacerilor
Europene sau prin ministerul de resort,
respectiv prin Ministerul Afacerilor
Externe, pentru domeniile aflate în
competenţa
lor,
potrivit
legii,
informează periodic cele doua Camere
ale Parlamentului asupra problemelor
esenţiale pentru România şi pentru
Uniunea Europeană, aflate pe agenda
europeană.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
14

Motivare

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

12

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
Partea introductivă a articolului 8 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

Art. 8. - Guvernul transmite periodic
Parlamentului
următoarele „Art. 8 Guvernul transmite periodic
documente:
celor doua Camere ale Parlamentului
următoarele documente:”
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

13

a) informări
privind
rezultatele
participării la Consiliul European;

Nemodificat

b) rapoarte
periodice
despre
activitatea şi rezultatele participării
României la procesul decizional al
Uniunii
Europene,
la
nivelul
Consiliului;
c)
rapoarte
semestriale
privind
îndeplinirea obligaţiilor de transpunere
a dreptului Uniunii Europene în
legislaţia internă.
Art. 9. - (l) Protecţia documentelor
clasificate, care fac obiectul prezentei
legi, se asigură potrivit normelor
naţionale şi ale Uniunii Europene în
domeniu.

Nemodificat

(2) Documentele Uniunii Europene cu
menţiunea „limite" care fac obiectul

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
15

Motivare

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege
prezentei legi, trebuie
conform
standardelor
Europene în domeniu.

14

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

protejate
Uniunii

Capitolul IV
Procedura
examinării parlamentare

Capitolul III
Procedura
examinării parlamentare

Se renumerotează

Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

15

La articolul 10, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
Art. 10. - (1) Parlamentul poate decide cuprins:
iniţierea procedurii de examinare
parlamentară a unui proiect de act „Art. 10 (1) Cele doua Camere pot
legislativ aflat în curs de negociere la decide iniţierea procedurii de examinare
nivelul instituţiilor Uniunii Europene, parlamentară a unui proiect de act
în termen de 5 zile lucrătoare de la legislativ aflat în curs de negociere la
nivelul instituţiilor Uniunii Europene.”
primirea acestuia.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(2) Parlamentul
transmite
Guvernului o notificare în termen de 3
zile lucrătoare de la luarea deciziei de
iniţiere a procedurii de examinare
parlamentară, în legătură cu actul care
face obiectul procedurii de examinare
parlamentară.

(2) Camerele transmit Guvernului o
notificare în termen de 3 zile lucrătoare
de la luarea deciziei de iniţiere a
procedurii de examinare parlamentară,
în legătură cu actul care face obiectul
procedurii de examinare parlamentară.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(3) După primirea notificării, Guvernul, (3) După primirea notificării, Guvernul,
16

Termenul de 5 zile nu are nici un
sens. Camera Deputaţilor are o
procedură proprie reglementată de
HCD 11/2011, iar aceasta nu face
obiectul legii.

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
prin intermediul Ministerului Afacerilor
Europene şi, respectiv prin Ministerul
Afacerilor Externe pentru domeniile
aflate în competenţa sa, potrivit legii,
transmite celor doua Camere, în termen
de 15 zile lucrătoare, fişa explicativa
extinsa cu privire la proiectul de act
legislativ, care cuprinde elementele
prevăzute în anexa nr. 2.

Motivare

prin
intermediul
Ministerului
Afacerilor Europene şi, respectiv prin
Ministerul Afacerilor Externe pentru
domeniile aflate în competenţa sa,
potrivit
legii,
transmite
Parlamentului,
la
solicitarea
acestuia, în termen de 15 zile
lucrătoare, fişa explicativă cu privire la
proiectul de act legislativ, care
cuprinde elementele prevăzute în anexa
nr. 2.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

8. Articolul 11 se modifică si va avea Membrii Parlamentului trebuie să
aibă un interlocutor care să poată
următorul cuprins:

16

exprima şi argumenta opţiunea
politică a Guvernului şi să poată
de „Art. 11- În timpul procedurii de decide modificarea acestei opţiuni.

Art. 11. În timpul procedurii
examinare,
la
solicitarea
Parlamentului, ministrul responsabil
sau, după caz, ministrul afacerilor
europene, respectiv ministrul afacerilor
externe pentru domeniile aflate în
competenţa
acestora,
sau
reprezentanţii desemnaţi ai acestora,
se prezintă la Parlament pentru a
informa asupra proiectului de act
legislativ al Uniunii Europene, asupra
propunerii de mandat sau, după caz,
asupra propunerii de mandat general.

examinare, la solicitarea oricareia dintre
cele
doua
Camere,
ministrul
responsabil sau, după caz, ministrul
afacerilor europene, respectiv ministrul
afacerilor externe, pentru domeniile
aflate în competenţa acestora, sau
secretarul de stat desemnat, se
prezintă pentru a informa asupra
proiectului de act legislativ al Uniunii
Europene, asupra propunerii de mandat
sau, după caz, asupra propunerii de
mandat general.”
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
17

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
9. Articolul 12 se modifică şi se
completează şi va avea următorul
cuprins:

Art. 12. - (1) In urma examinării
parlamentare,
Parlamentul,
prin
hotărâre, adoptă opinii cu privire la
proiectele de acte legislative în curs de
adoptare la nivelul instituţiilor Uniunii
Europene.

Art. 12 (1) În urma examinării
parlamentare,
Parlamentul,
sau
Camerele, adoptă opinii sau avize
motivate, după caz cu privire la
proiectele de acte legislative în curs de
adoptare la nivelul instituţiilor Uniunii
Europene.

17

Motivare

Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(2) In termen de maximum 20 zile
lucrătoare de la momentul declanşării
procedurii de examinare parlamentară,
Parlamentul adoptă opinia sa privind
proiectul de act legislativ care face
obiectul acestei proceduri şi o transmite
Guvernului.

(2) Parlamentul sau cele doua Camere
ale sale finalizează examinarea
parlamentară şi transmit Guvernului
opinia sau avizul motivat, înainte cu
cel puţin 3 zile lucrătoare de data
stabilită
de
Guvern
pentru
definitivarea poziţiei naţionale de
negociere în Consiliu.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(3) In situaţii speciale, temeinic Nemodificat
motivate,
Guvernul
poate
cere
urgentarea prezentării opiniei asupra
actelor legislative în discuţie la nivelul
18

Prin simpla aplicare a Tratatului de
la Lisabona şi a procedurilor
interne ale Camerelor, examinarea
parlamentară începe cu mult timp
înainte de formularea poziţiei
Guvernului faţă de propunerile
UE. De aceea, Camerele care ar
avea deja propria opinie sunt
obligate să aştepte pentru ca
Guvernul să-şi stabilească poziţia
iniţială, pentru a începe dialogul în
vederea stabilirii poziţiei naţionale
definitive. Oricum termenul de 20
de zile nu poate fi susţinut de
argumente procedurale.

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Consiliului, urgenţa fiind motivată de
respectarea calendarului european.
(4) Opiniile Parlamentului se transmit (4)Opiniile Parlamentului sau ale celor
Guvernului în termen de 2 zile doua Camere ale sale se transmit
lucrătoare de la adoptarea lor.
Guvernului în termen de maximum 2
zile lucrătoare de la adoptarea lor.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(5) In situaţia în care termenele
prevăzute la alin.(2), (3) şi (4) nu sunt
respectate, Guvernul va decide în
absenţa opiniei Parlamentului.

(5) În situaţia în care termenele
prevăzute la alin.(2), (3) şi (4) nu sunt
respectate, Guvernul va decide în
absenţa opiniei Parlamentului sau a
celor doua Camere ale sale.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(6) In situaţia în care mandatul susţinut
de Guvern în Consiliu diferă
substanţial de opinia Parlamentului,
ministrul
responsabil,
ministrul
afacerilor europene, respectiv ministrul
afacerilor externe, sau reprezentanţii
desemnaţi ai acestora, în raport de
competenţă, potrivit legii, prezintă oral
sau în scris, după caz, la solicitarea
Parlamentului,
motivele
care
fundamentează această situaţie.

(6) În situaţia în care mandatul susţinut
de Guvern în Consiliu diferă substanţial
de opinia Parlamentului sau a celor
doua Camere ale sale, ministrul
responsabil,
ministrul
afacerilor
europene, respectiv ministrul afacerilor
externe, sau secretarul de stat
desemnat, în raport de competenţă,
potrivit legii, prezintă motivele care
fundamentează această situaţie.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

19

Prezentarea „oral” a motivelor
abaterii Guvernului de la opinia
Camerelor nu corespunde
caracterului formal al întregului
proces de formare a poziţiei
naţionale.Abaterea de la opinia
Camerelor este o acţiune cu
caracter excepţional şi de aceea ar
trebui explicată fără o cerere
prealabilă a Camerelor. Membrii
Parlamentului trebuie să aibă un
interlocutor care să poată exprima
şi argumenta opţiunea politică a
Guvernului şi să poată decide
modificarea acestei opţiuni.

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

18

––––––––––––––––––––––––––––

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
La art.12 după alin (6) se introduce
un nou alineat alin.(7) cu următorul
cuprins:

Motivare

(7) În situaţia în care opiniile
Camerelor diferă, Guvernul aplică
prevederile art. 3 alin. (4) şi (5).
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(7) Guvernul va informa Parlamentul
cu privire la modificările semnificative
ale mandatelor generale sau mandatelor
pentru proiectele de acte legislative
care au făcut obiectul examinării, după
caz, generate de procesul de negociere,
în cel mai scurt termen de la elaborarea
lor,
precum
şi
amendamentele
semnificative ale altor state membre
sau ale instituţiilor europene.

(8) Guvernul va informa cele doua
Camere ale Parlamentului cu privire
la modificările semnificative ale
mandatelor generale sau mandatelor
pentru proiectele de acte legislative care
au făcut obiectul examinării, după caz,
generate de procesul de negociere, în cel
mai scurt termen de la elaborarea lor,
precum şi amendamentele semnificative
ale altor state membre sau ale
instituţiilor europene.

Alineatul 7 devine prin renumerotare
alin. 8

Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

19

Capitolul V
Capitolul IV
Rezerva de examinare parlamentara Rezerva de examinare parlamentara
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

20

Art. 13. - Pe durata procedurii de
examinare parlamentară a proiectelor
de acte legislative ale Uniunii
Europene, Guvernul va informa

Nemodificat

20

Se renumerotează

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Consiliul asupra declanşării acestei
proceduri, în temeiul prezentei legi.
21

10. Articolul 14 se modifică si va avea
următorul cuprins:
Art. 14. - Rezerva de examinare
parlamentară se consideră ridicată,
după caz, din momentul transmiterii
opiniei Parlamentului către Guvern sau
la expirarea termenului prevăzut la art.
12 alin.(2).

„Art. 14 - Rezerva de examinare
parlamentară se consideră ridicată, după
caz, din momentul transmiterii opiniei
Parlamentului sau celor doua Camere
ale sale către Guvern sau la expirarea
termenului prevăzut la art. 12 alin.(2).
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

22

Capitolul V
Capitolul VI
Controlul respectării principiilor
subsidiarităţii şi proporţionalităţii

23

Se renumerotează

Controlul respectării principiilor
subsidiarităţii şi proporţionalităţii

11. Articolul 15 se modifică si va avea
următorul cuprins:
Art. 15. - (1) Cele două Camere asigură
evaluarea modului în care proiectele de „Art. 15 - (1) Cele două Camere ale
asigură
evaluarea
acte legislative ale instituţiilor Uniuni Parlamentului
Europene
respectă
principiile modului în care proiectele de acte
subsidiarităţii şi proporţionalităţii, în legislative ale Uniunii Europene
21

Definiţia „proiectului de act legislativ”
include şi iniţiativele unui grup de state
membre.

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
temeiul Protocolului nr.2 privind respectă principiile subsidiarităţii şi
aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii,
în
temeiul
proporţionalităţii anexat Tratatului Protocolului nr.2.
privind Uniunea Europeană şi respectiv
Tratatului privind funcţionarea Uniunii Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
Europene.
(2) Cele două Camere adoptă, prin
hotărâre, avize motivate care constată
încălcarea de către proiectele de acte
legislative ale Uniunii Europene, a
principiului subsidiarităţii şi expun
motivele acestei constatări.

(2) Cele două Camere ale Parlamentului
adoptă avize motivate în cazul în care
constată încălcarea de către proiectele
de acte legislative ale Uniunii Europene,
a principiului subsidiarităţii şi expun
motivele.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(3) Avizul motivat se transmite
preşedintelui Parlamentului European,
al Consiliului şi respectiv al Comisiei
Europene, în termen de 8 săptămâni de
la data transmiterii proiectului, în
conformitate cu art.6 din Protocolul nr.
2.
(4) Cele două Camere adoptă, prin
hotărâre,
opinii
care
constată
conformitatea proiectelor de acte
legislative europene cu principiile
subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Nemodificat

(4) Cele două Camere ale Parlamentului
adoptă
opinii
care
constată
conformitatea proiectelor de acte
legislative europene cu principiile
subsidiarităţii şi proporţionalităţii.”
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

22

Motivare

Exprimare improprie: nu se expun
motivele constatării ci se motivează
avizul

Nr.
crt.
24

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
Art. 16 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 16. - (1) Parlamentul, sau cele doua
Camere ale sale, constatând în urma
analizei lor interne că un act legislativ
european aflat în vigoare încalcă
principiul subsidiarităţii, poate formula
acţiune în anulare a actului, respectiv la
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în
temeiul art. 263 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene şi art.8
din Protocolul nr. 2.

Art. 16. - (1) Parlamentul, constatând
în urma analizei sale interne că un act
legislativ european aflat în vigoare
încalcă principiul subsidiarităţii, poate
formula acţiune în anulare a actului
respectiv la Curtea de Justiţie, în
temeiul art. 263 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene şi art.8
din Protocolul nr. 2 privind aplicarea
principiilor
subsidiarităţii
şi
proporţionalităţii anexat Tratatului
privind Uniunea Europeană şi respectiv Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
Tratatului privind funcţionarea Uniunii
Europene.
12. La articolul 16, alineatul (2) se
(2) După luarea deciziei de a introduce modifica si va avea următorul
o acţiune în anulare, Parlamentul cuprins:
numeşte un Agent însărcinat cu „(2) După luarea deciziei de a introduce
reprezentarea intereselor statului în o acţiune în anulare, Parlamentul sau
una dintre cele doua Camere ale sale
respectiva cauză.
numeşte un Agent însărcinat cu
reprezentarea intereselor statului în
respectiva cauză.”
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(3) Agentul este numit din rândul Se elimină.
persoanelor cu pregătire juridică în
domeniul dreptului Uniunii Europene. Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
23

Motivare

Tratatul prevede că acţiunea în anulare,
poate fi depusă la Curtea de Justiţie de
oricare dintre Camerele parlamentului.

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
(4)
Cele
două
Camere
ale Se elimină.
Parlamentului stabilesc o metodologie
internă de reprezentare în procedura Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
prevăzută la alin.l.
(5) Corespondenţa cu Grefa Curţii de
Justiţie în cadrul acţiunii prevăzute la
alineatul 1 se realizează prin Agentul
Guvernamental
însărcinat
cu
reprezentarea României înaintea Curţii
de Justiţie, precum şi a celorlalte
instituţii
UE
organizat
potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.78/2011 privind stabilirea unor
măsuri organizatorice în domeniul
afacerilor europene.

25

26

Capitolul VII
Analiza proiectelor de acte fără
caracter legislativ elaborate de
instituţiile Uniunii Europene

Motivare

5. Corespondenţa cu Grefa Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene în cadrul
acţiunii prevăzute la alin.(1) se
realizează prin Agentul Guvernamental
însărcinat cu reprezentarea României
înaintea Curţii de Justiţie, precum şi a
celorlalte instituţii UE organizat potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.78/2011 privind stabilirea unor
măsuri organizatorice în domeniul
afacerilor europene.
Capitolul VI
Analiza proiectelor de acte fără
caracter legislativ elaborate de
elaborate de instituţiile Uniunii
Europene
13. Articolul 17 se modifica si va avea
următorul cuprins:

„Art. 17-(1) Parlamentul sau cele doua
Art. 17. - (1) Parlamentul poate Camere ale sale pot analiza proiectele
analiza proiectele de acte fară caracter de acte fără caracter legislativ ale
24

Se renumerotează

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
legislative ale instituţiilor Uniunii Uniunii Europene şi notifică în acest
Europene şi notifică în acest sens sens Guvernul.
Guvernul.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(2) In termen de 15 zile lucrătoare de
la primirea notificării, Guvernul
transmite Parlamentului o informare
generală asupra proiectului actului
supus
analizei,
care
cuprinde
elementele solicitate de Parlament,
precum şi toate informaţiile considerate
relevante de către Guvern.

(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la
primirea notificării, Guvernul transmite
celor doua Camere ale Parlamentului
o informare generală asupra proiectului
actului supus analizei, care cuprinde
elementele solicitate de Camere, precum
şi toate informaţiile considerate
relevante de către Guvern.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

27

14. Articolul 18 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
Art 18. - (1) Rezultatele analizei „Art. 18 - (1) Opiniile Parlamentului
Parlamentului au caracter consultativ sau ale celor doua Camere ale sale in
pentru Guvern.
cazul documentelor de strategie,
programare sau consultare ale Uniunii
Europene au caracter consultativ pentru
Guvern.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

(2) Pe durata derulării analizei, la
solicitarea Parlamentului, ministrul
afacerilor europene, respectiv ministrul
afacerilor externe, sau reprezentanţii
desemnaţi ai acestora, pentru domeniile

(2) Pe durata derulării analizei, la
solicitarea oricareia dintre cele doua
Camere ale Parlamentului, ministrul
afacerilor europene, respectiv ministrul
afacerilor externe, sau secretarul de
25

Motivare

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege
lor de competenţă, potrivit legii, se
prezintă la comisiile pentru afaceri
europene ale Parlamentului României
sau la Comisia de specialitate a uneia
dintre cele două Camere pentru a
informa asupra aspectelor relevante
pentru
România
din
cadrul
documentului şi asupra elementelor
preliminare de poziţie ale Guvernului.

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
stat desemnat, pentru domeniile lor de
competenţă, potrivit legii, se prezintă la
comisiile pentru afaceri europene ale
celor doua Camere ale Parlamentului
sau la comisiile de specialitate, pentru a
informa asupra aspectelor relevante
pentru
România,
din
cadrul
documentului şi asupra elementelor
preliminare de poziţie ale Guvernului.

Motivare

Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

28

Capitolul VIII
Controlul parlamentar asupra
activităţii României în Consiliul
European

29
Art. 19. - (1) Guvernul, prin Ministerul
Afacerilor Externe şi prin Ministerul
Afacerilor
Europene,
potrivit
competenţei lor stabilite prin lege,
informează în scris Parlamentul
asupra poziţiei pe care România
intenţionează să o prezinte la reuniunile
Consiliului European.

Capitolul VII
parlamentar
României în

Controlul
activităţii
European

asupra Se renumerotează
Consiliul

15. Articolul 19 se modifica si va avea
următorul cuprins:
„(1)
Guvernul,
prin
Ministerul
Afacerilor Externe şi prin Ministerul
Afacerilor
Europene,
potrivit
competenţei lor stabilite prin lege,
informează în scris celor doua Camere
ale Parlamentului, asupra poziţiei pe
care România
intenţionează să o
prezinte la reuniunile Consiliului
European.”
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
26

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
(2) Poziţia prezentată conform alin. (1) Nemodificat
va fi cea rezultată în urma coordonării
cu instituţia prezidenţială.
(3) La
invitaţia
expresă
a „ (3) Primul-ministru, ministrul
Parlamentului,
reprezentantul afacerilor externe, sau ministrul
europene
prezintă
Guvernului prezintă la Parlament, afacerilor
poziţia pe care intenţionează să o Parlamentului sau uneia dintre cele doua
exprime la reuniunile Consiliului Camere ale sale, poziţia României la
reuniunile Consiliului European.”
European.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

30 Art. 20. - Guvernul, prin Ministerul
Afacerilor Externe şi prin Ministerul
Afacerilor
Europene,
potrivit
competenţei lor stabilite prin lege,
transmite
Parlamentului
sau
Camereun raport de informare asupra
participării reprezentantului României
Ia reuniunile Consiliul European.

Motivare

Membrii Parlamentului trebuie să
aibă un interlocutor care să poată
exprima şi argumenta opţiunea
politică a Guvernului şi să poată
decide iniţierea procedurii de
modificare a acestei poziţii; Această
acţiune ar trebui să aibă un caracter
curent, fără să fie necesară o
invitaţie din partea
Parlamentului/Camerei.

Art. 20. - Guvernul, prin Ministerul
Afacerilor Externe şi prin Ministerul
Afacerilor
Europene,
potrivit
competenţei lor stabilite prin lege,
transmite celor doua Camere ale
Parlamentului un raport de informare
asupra participării reprezentantului
României Ia reuniunile Consiliul
European.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
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Capitolul IX
Monitorizarea armonizării
legislaţiei naţionale cu dreptul
Uniunii Europene

Capitolul VIII
Monitorizarea armonizării
legislaţiei naţionale cu dreptul
Uniunii Europene
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
27

Se renumerotează

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)
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Art. 21. - (1) Guvernul prezintă Nemodificat
anual Parlamentului programul său
legislativ cuprinzând, într-o secţiune
dedicată, proiectele de legi prin care
urmează a fi transpuse acte juridice ale
Uniunii Europene. In Cazul în care, pe
parcursul anului, apar modificări în
ceea
ce
priveşte
necesitatea
transpunerii prin lege a actelor
legislative ale Uniunii Europene,
Guvernul
informează
deîndată
Parlamentul.
(2) Programul legislativ prevăzut la Nemodificat
alin. (1) poate include proiecte de legi
necesare pentru crearea cadrului juridic
în vederea aplicării directe a
regulamentelor şi deciziilor Uniunii
Europene.
(3) Programul legislativ prevăzut la Nemodificat
alin. (1) poate include proiecte de lege
care modifică, completează sau abrogă
acte normative naţionale în vederea
executării hotărârilor pronunţate de
instanţele Uniunii Europene împotriva
României sau a prevenirii pronunţării
unor asemenea hotărâri împotriva
României.
28

Motivare

Nr.
crt.

Textul proiectului de lege

Amendamente
aprobate de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Art. 22. Guvernul prezinta semestrial Nemodificat
Parlamentului stadiul transpunerii in
dreptul intern a actelor legislative
adoptate la nivelul Uniunii Europene,
cuprinzand si situatia intarzierilor
inregistrate.
Se renumerotează
33.

Capitolul X
Dispoziţii finale

Capitolul IX
Dispoziţii finale
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

34.
Art. 23. - Anexele 1-2 fac parte Nemodificat
integrantă din prezenta lege
35

Anexa nr. 1
Conţinutul
fişei
explicative
a
proiectelor de acte legislative ale
instituţiilor Uniunii Europene

Anexa nr. 1 se modifică si se
completează si va avea urmatorul
cuprins:
Nemodificat
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

a) Nemodificat

a) titlul proiectului, precum şi celelalte
elemente de identificare;
29

b) Nemodificat

b)scurta descriere a propunerii;
c) evaluarea preliminară a impactului
asupra legislaţiei naţionale, a
politicilor naţionale, asupra situaţiei
economice, sociale, asupra IMMurilor şi a mediului înconjurător;

c) Nemodificat

d) Nemodificat
d)implicaţiile financiare/bugetare;
e) Nemodificat

e) ministerul sau instituţia administraţiei
publice centrale responsabilă în
domeniul de aplicare a propunerii;

f) Nemodificat

f) analiza
generală,
cu
caracter
preliminar,
a proiectului de act
legislativ.
________________

g) calendarul estimativ de adoptare
la nivelul Uniunii Europene şi
termenul
transmiterii
opiniei
Parlamentului sau ale celor doua
Camere ale sale;
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene

________________

h) poziţia iniţială a Guvernului în
ceea ce priveşte propunerea
preliminara de elemente de
mandat.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
30
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Anexa nr. 2

Anexa nr. 2 se modifica si se
completează şi va avea următorul
cuprins
Nemodificat

Conţinutul fişei explicative extinse
a) obiectivele propuse pe parcursul
procesului de adoptare a deciziei şi
motivarea lor;

a) Nemodificat

b) poziţia iniţială a Guvernului în ceea
ce priveşte propunerea/ propunerile b) poziţia iniţială a Guvernului în ceea
ce priveşte propunerea preliminara de
preliminare de elemente de
elemente de mandat;
mandat;
c) documente pregătitoare ale
Comisiei Europene, transmise
Consiliului;

Autor Comisia juridica si Comisia pentru
afaceri europene

c) Nemodificat

d) documente ale Consiliului şi ale
organelor Consiliului;

d) Nemodificat

e) rapoarte ale reuniunilor la nivel
ministerial ale Consiliului.

e) Nemodificat

f) rapoarte şi comunicări ale organelor
consultative de pe lângă Comisia
Europeană;

f) Nemodificat
g) Nemodificat

g) orice alte date de natură a aduce
clarificări asupra aspectelor în
dezbatere;
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h) calendarul estimativ de adoptare
la nivelul Uniunii Europene şi
termenul de transmitere a opiniei
Parlamentului sau oricareia dintre
cele doua Camere ale sale.
Autor: Comisia pentru Afaceri Europene
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