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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 
Bucureşti, 20 octombrie 2015 
N r .   4  c - 1 9  /  6 1 9  
 
 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 20 octombrie 2015 

 
 
 

În ziua de marți, 20 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene și -a desfășurat ședința 
având următoarea ordine de zi:  
 

I. Examinarea propunerilor UE în fond: 
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Acțiuni de pregătire a 
reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: un parteneriat global pentru acțiuni 
umanitare eficace, bazate pe principii - COM(2015) 419. 

     
2. Comunicare comună a Comisiei Europene și a Înaltului reprezentant  pentru afaceri externe și 

Politică de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - UE şi ASEAN: un parteneriat cu un 
obiectiv strategic - JOIN(2015)22. 

 
II. Avizarea în procedură de urgență a  Proiectului de Lege pentru aprobarea OUG nr. 34/2015 

privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile – 
PLx nr. 646/2015. 
                                                                                                                     

III. Diverse            
 
        

 
La punctul I

 

 din ordinea de zi, au participat, în calitate de invitați și au prezentat punctul de 
vedere al Ministerului Afacerilor Externe, domnul Radu PODGOREAN, secretar de stat și domnul 
Tudor GUȘEȚ, consilier în cadrul Unității Asistență pentru Dezvoltare.  

 Punctul I.1.

 

 al ordinii de zi a avut în dezbatere Comunicarea Comisiei privind acțiuni de 
pregătire a reuniunii mondiale la nivel înalt în ceea ce privește ajutorul umanitar.  
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Propunerea reconfirmă principiile umanitare de bază, precum și preocuparea Uniunii și a 
statelor membre față de problemele care afectează viața oamenilor de a identifica soluții și modalități 
de lucru pentru sprijinirea persoanelor care au nevoie de ajutor. 

 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea opiniei, cu 

propunerile și recomandările făcute. Opinia urmează să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 Punctul I.2. al ordinii de zi

 

 a constat în analiza comunicării privind parteneriatul strategic 
dintre Uniunea Europeană și Asociația Națiunilor din Asia de Sud -Est (ASEAN) într-o varietate de 
domenii politice – inclusiv provocările privind securitatea, oportunitățile privind comerțul și 
investițiile, schimburile universitare, protecția mediului, cercetarea.  

Comisia pentru afaceri europene susține abordarea Uniunii de a ridica la un nou nivel 
cooperarea cu ASEAN, Uniunea Europeană dispunând de instrumente eficiente și expertiză cu 
privire la ceea ce ASEAN numește ”conectivitate” : eliminarea barierelor între țările membre, fiind 
cel mai potrivit partener pentru realizarea acestui obiectiv. 

 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea opiniei, care să fie 

transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 

 
 
La punctul II

 

 al ordinii de zi a fost examinat, în procedură de urgență,  Proiectul de Lege pentru 
aprobarea OUG nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției 
fondurilor externe nerambursabile - Plx. nr. 646/2015. 

În urma dezbaterilor, membrii prezenți ai Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, în 
unanimitate, să avizeze favorabil acest proiect de Lege. Avizul va fi înaintat pentru raport Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

 
 
La punctul III al ordinii de zi
 

, membrii comisiei au procedat la: 

1. Prezentarea listei proiectelor de acte UE cu care CAE a fost sesizată pentru perioada 20 
octombrie-30 noiembrie 2015 / opțiuni pentru întocmirea Raportului CAE;  

2. Organizarea întrevederii cu delegația Comisiei pentru problemele UE din Bundestag, 28 
octombrie 2015, ora 16.30; 

3. Informare privind propunerea comisiei LIBE din Parlamentul European, privind organizarea 
controlului parlamentar al activităţilor Europol;   

4. Organizarea unei reuniuni pe tema agendei digitale;     
5. Informare a Ministerul finanțelor publice: participare ECOFIN;    
6. Concluziile Consiliului European din 15 octombrie 2015;   
7.  Nota de informare a CAE a Camerei Deputaților din Luxemburg, privind procedura 

”cartonașului verde”, în perspectiva Grupului de lucru din 30 octombrie 2015. 
 
Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei.  
 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 14 deputați: Birchall Ana 

(PSD), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Căprar Dorel Gheorghe 
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(PSD), Burlacu Ştefan (ND), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Niculescu 
Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi 
Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (ALDE).  

Au absentat: Drăguşanu Vasile Cătălin (ALDE), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru 
Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Steriu Valeriu Andrei (PSD), Tîlvăr Angel (PSD), 
Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 
 
 
 
 

Preşedinte,    Secretar, 
 

Ana BIRCHALL Dorel Gheorghe CĂPRAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, 
Gabriela Negreț 
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