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Preliminarii: obiectivul examinării parlamentare în afaceri europene

1. Rolul Direcției pentru Uniunea Europeană potrivit Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților

2. Rolul și locul fișelor de informare în procesul examinării parlamentare în 
afaceri europene la Camera Deputaților

3. Principalele rubrici ale fișei de informare și semnificația lor
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Preliminarii (1) – obiectivul examinării parlamentare

►Art. 2 lit. d) din Legea nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și 
Guvern în domeniul afacerilor europene: „examinare parlamentară – procedura prin 
care Parlamentul sau una dintre cele două Camere examinează și evaluează 
proiectele de acte legislative sau fără caracter legislativ ale Uniunii Europene din 
punct de vedere al fondului reglementării și implicațiilor acestora asupra sistemului 
legislativ național”.

► Art. 164 lit. c) din Regulamentul Camerei Deputaților: „examinare 
parlamentară – procedura prin care Camera Deputaților examinează și evaluează 
proiectele de acte legislative sau acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene 
din punctul de vedere al fondului reglementării și implicațiilor acestora sau 
procedura prin care Camera Deputaților evaluează modul în care proiectele de acte 
legislative ale Uniunii Europene respectă principiile subsidiarității și 
proporționalității [...]”.
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http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=945
http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act4_1&par1=0&idl=1


Preliminarii (2) – Direcția pentru Uniunea Europeană 

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor Camerei 
Deputaților (20 februarie 2019)

Art. 84. – „(1) Departamentul de studii parlamentare și politici UE [prin 
compartimentele sale – Direcția studii și documentare legislativă și 
Direcția pentru Uniunea Europeană – cf. art. 84 alin. (2); n.n.] are 
următoarele atribuții principale: a) răspunde solicitărilor de documentare 
din partea deputaților angajați în activitățile parlamentare de: inițiere și 
adoptare a legilor, examinare a propunerilor inițiate de instituțiile 
Uniunii Europene, control parlamentar asupra executivului şi diplomație 
parlamentară[.]”
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http://www.cdep.ro/pdfs/rof_sgcd.pdf


1. Atribuțiile Direcției pentru Uniunea Europeană (1)

Art. 86 alin. (1) și (2)

„(1) Direcția pentru Uniunea Europeană are următoarele atribuții principale: 

a) acordă consultanță pentru sprijinirea activităților derulate în cadrul procedurilor prevăzute de Legea nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și 
Guvern în domeniul afacerilor europene, de Regulamentul Camerei Deputaților și de hotărârile Camerei Deputaților, desfășurate în temeiul prevederilor 
tratatelor Uniunii Europene și ale Constituției României; 

b) realizează informarea publică privind politicile și legislația Uniunii Europene;

c) gestionează bazele de date cu documente referitoare la politicile și legislația Uniunii Europene; 

d) asigură, în coordonare și cooperare cu Direcția generală afaceri externe și protocol, documentele necesare pentru delegațiile Camerei Deputaților 
participante la reuniuni interparlamentare care au pe ordinea de zi subiecte legate de politicile și inițiativele Uniunii Europene; 

e) asigură, în coordonare cu comisiile permanente și cu Direcția generală afaceri externe și protocol, secretariatul pentru delegațiile Camerei Deputaților 
participante la reuniuni interparlamentare care au pe ordinea de zi subiecte legate de politicile și inițiativele Uniunii Europene; 

f) organizează cursuri de pregătire în domeniul politicilor și legislației Uniunii Europene pentru personalul din serviciile Camerei Deputaților cu atribuții 
legate de Uniunea Europeană și participă la realizarea acestora.

(2) Direcția pentru Uniunea Europeană are în structura sa următoarele compartimente: 

a) Biroul pentru control parlamentar în domeniul afacerilor europene;

b) Centrul de baze de date UE și IPEX. 
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1. Atribuțiile Direcției pentru Uniunea Europeană (2)

Art. 86 alin. (3)
Biroul pentru control parlamentar în domeniul afacerilor europene are următoarele atribuții principale: 

a) elaborează, la cerere și din proprie inițiativă, materiale de informare privind politicile și legislația Uniunii Europene, inclusiv privind 

revizuirea tratatelor Uniunii Europene; 

b) elaborează, la cerere, materiale documentare și de sinteză privind politicile și legislația Uniunii Europene, inclusiv privind revizuirea tratatelor 

Uniunii Europene; 

c) întocmește, la cerere sau din proprie inițiativă, fișe de analiză privind proiectele de acte legislative și proiectele de acte fără caracter legislativ 

adoptate de instituțiile Uniunii Europene;

d) realizează, la cerere sau din proprie inițiativă, studii privind politicile și dreptul Uniunii Europene; […]

f) întocmește fișele de informare pentru proiectele de acte legislative și pentru proiectele de acte fără caracter legislativ pentru care s-a declanșat 

una dintre procedurile prevăzute de Legea nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene, de 

Regulamentul Camerei Deputaților și de hotărârile Camerei Deputaților din materie; 

g) asigură, în coordonare și cooperare cu secretariatele comisiilor permanente sesizate, documente utile pentru evaluarea respectării principiului 

subsidiarității de către proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene, precum și documentele utile pentru examinarea fondului propunerilor 

instituțiilor Uniunii Europene; […]
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1. Atribuțiile Direcției pentru Uniunea Europeană (3)

Care sunt procedurile prevăzute de Legea nr. 373/2013? 

(la care face referire art. 86 alin. (3) lit. f) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților)

- controlul respectării principiilor subsidiarității și proporționalității;

- analiza proiectelor de acte legislative și de acte fără caracter legislativ 
elaborate de instituțiile Uniunii Europene
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http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=945


2. Rolul și locul fișelor de informare în procesul 
examinării parlamentare în afaceri europene (1)

Care este rolul fișelor de informare în procedura examinării 
parlamentare?

Fișa de informare elaborată în cadrul Direcției pentru Uniunea 
Europeană este transmisă în timp util tuturor comisiilor sesizate (comisii 
permanente de specialitate și Comisia pentru afaceri europene, în sensul 
Regulamentului Camerei Deputaților) să examineze o propunere 
legislativă sau nelegislativă a Uniunii Europene (comunicarea transmisă 
de Comisia Europeană). 

Fișa de informare încearcă să ofere un tablou cât mai cuprinzător al noii 
propuneri a UE și poate sprijini dezbaterile organizate în cadrul fiecărei 
comisii.
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http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act4_1&par1=0


2. Rolul și locul fișelor de informare în procesul 
examinării parlamentare în afaceri europene (2)

Exemplu
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2. Rolul și locul fișelor de informare în procesul 
examinării parlamentare în afaceri europene (3)

continuare (1) 
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2. Rolul și locul fișelor de informare în procesul 
examinării parlamentare în afaceri europene (4)

continuare (2) 
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2. Rolul și locul fișelor de informare în procesul 
examinării parlamentare în afaceri europene (5)

continuare (3) 
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2. Rolul și locul fișelor de informare în procesul examinării 
parlamentare în afaceri europene (6) - încheiere
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În concluzie, fișa DUE 

completează sursele de informare 

la care pot apela comisiile 

permanente.

V. și art. 184 alin. (2) din 

Regulamentul Camerei 

Deputaților: „Camera Deputaților 

primește de la Guvern, din oficiu, 

sau la cererea inițiată de către 

Comisia pentru afaceri europene, 

conform Legii nr. 373/2013, 

următoarele documente: […]”.

Art. 175 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților: „Comisiile [permanente sesizate; 

n.n.] examinează proiectele de acte ale Uniunii 

Europene pentru care au fost sesizate prin 

organizarea de dezbateri, audieri și schimb de 

informații, ținând cont de termenele stabilite de 

către Biroul permanent al Camerei Deputaților.”

http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act4_1&par1=0&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act4_1&par1=0&idl=1


3. Principalele rubrici ale fișei de informare (1)

Preliminarii

Fișa de informare elaborată în cadrul Direcției pentru Uniunea Europeană prezintă 
contextul în care se încadrează noua propunere a UE (i.e. cadrul juridic în vigoare, 
politicile puse în aplicare până în acel moment în UE), conținutul propunerii 
(obiective, principalele măsuri preconizate), poziții ale instituțiilor UE relevante (cf. 
art. 13 TUE – v. p.14, mai jos) și ale organismelor consultative ale UE (Comitetul 
Regiunilor și Comitetul Economic și Social European) și, eventual, poziții ale 
autorităților din state membre ale UE, ale organismelor internaționale etc. 

Informații și evoluții referitoare la situația din România includ: prezentarea cadrului 
legislativ în vigoare, a strategiilor și planurilor de acțiune în domeniu, întrebări 
adresate executivului și răspunsuri la acestea etc.

Alături de aceste rubrici, fișa de informare cuprinde alte resurse utile accesibile în 
internet.
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3. Principalele rubrici ale fișei de informare (2)
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3. Principalele rubrici ale fișei de informare (3)
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Vă mulțumesc 

pentru atenție!
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