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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru Afaceri Europene 

  

 

 

 

 Bucureşti, 6 decembrie 2018 
  Nr. 4 c-22 / 575 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 27 și 29 noiembrie 2018  
 

 
În zilele de 27 și 29 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, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O bioeconomie durabilă 
pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate și mediu, 

COM(2018) 673 
Invitat: domnul Ion Cîmpeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Mediului 
 

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 

Invitat: domnul Mihai Valeriu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne 
 

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 
 

II. Diverse 

 
III. Studiu individual: 

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 

Principiile subsidiarității și proporționalității: consolidarea rolului lor în 
elaborarea politicilor UE, COM(2018) 703 

 
2. Raportul interimar al Parlamentului European, din 7 noiembrie 2019, referitor 

la Cadrul Financiar Multianual 2021/2027 - poziția Parlamentului în vederea 

încheierii unui acord 
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 Marți, 27 noiembrie, lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel 
Tîlvăr, preşedintele comisiei.  

 
În deschiderea ședinței, domnul președinte 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,  Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 
O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, 
societate și mediu, COM(2018) 673. 

  
La dezbatere a participat domnul Ion Cîmpeanu, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Mediului. 
 
În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au afirmat că sprijină preocuparea pentru o 

bioeconomie europeană durabilă, subliniind necesitatea planificării și implementării 
coerente a programelor de cercetare și a inițiativelor de inovare la nivelul Uniunii, 

astfel încât abordarea strategică a aplicării rezultatelor inovării să se bazeze pe 
urmărirea de avantaje economice, sociale și ecologice, în același timp cu încurajarea 

bioeconomiei. 
Membrii comisiei susțin consolidarea și extinderea sectoarelor bioeconomice, 
deblocarea investițiilor și a piețelor în acest domeniu, promovarea inteligenței 

artificiale și a soluțiilor inovatoare adecvate implementării parteneriatului public-
privat în domeniul bioindustriilor și recomandă ca înțelegerea limitelor ecologice ale 

bioeconomiei să facă obiectul unor programe de conștientizare la nivelul Uniunii 
Europene, realizate prin intermediul Centrului de cunoștințe pentru bioeconomie. 
 

Membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea opiniei 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 Propunerea 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. 

 
La dezbatere a participat domnul Mihai Valeriu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 
 
Propunerea de Decizie se referă la mobilizarea, în cadrul bugetului general al Uniunii 

Europene pentru exercițiul financiar 2019, a Instrumentului de flexibilitate, pentru a 
se furniza suma de 1.009.839.138 euro sub formă de credite de angajament înscrise 

la rubrica ”Securitatea și cetățenia”, cu scopul de a fi finanțate măsuri menite să 
abordeze provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări 
la adresa securității.  

 
Membrii comisiei consideră că actualul Cadru financiar multianual s-a dovedit a fi 

inadecvat pentru a răspunde la o serie de crize, de noi angajamente internaționale 
și de noi provocări politice care nu fuseseră integrate sau anticipate la momentul 
adoptării și sunt în consens cu Comisia Europeană în ceea ce privește nevoia de a 

consolida instrumentele şi mecanismele instituite de Regulamentul (UE, EURATOM) 
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nr. 1311/2013 al Consiliului, prin măsuri la nivelul Uniunii, în scopul finanțării 
sprijinului pentru măsurile de gestionare a crizei migrației, refugiaților și securității. 

Totodată, consideră că mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a completa 
finanțarea la bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 reprezintă o 

soluție pentru problemele financiare existente, bugetul UE trebuind să fie unul 
adaptabil care să răspundă noilor provocări apărute și care să garanteze 
responsabilitatea Uniunii și capacitatea sa de a răspunde nevoilor emergente, 

provocărilor suplimentare și noilor angajamente internaționale.  

 
În urma dezbaterilor, a observațiilor și recomandărilor făcute, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate, 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 Propunerea 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. 
 
Comisia pentru afaceri europene consideră necesară urmărirea condițiilor de mediu 

regionale și globale de natură să conducă la creșterea riscului de impact negativ 
asupra refacerii stocului de calcan, risc limitat în prezent prin măsuri de înregistrare, 

de control și de monitorizare suplimentare. În acest sens, recomandă sprijinirea 
cercetării științifice a ecologiei și biologiei speciilor de calcan și de șprot și continuarea 
eforturilor pentru asigurarea unui tratament echitabil pentru toate sectoarele de 

pescuit, în funcție de evoluția tehnologică și pe baza opiniilor exprimate cu ocazia 
consultării părților interesate.  

 
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. 
 

La punctul II. al ordinii de zi, ”Diverse”, domnul președinte Tîlvăr a făcut o scurtă 
informare cu privire la desfășurarea lucrărilor celei de-a LX-a Reuniune a Conferinței 

Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene - COSAC, la care a 
participat în perioada 18 – 20 noiembrie 2018, la Viena. În intervenția sa în cadrul 
conferinței, domnul Tîlvăr a precizat că subsidiaritatea şi coeziunea reprezintă teme 

majore aflate pe lista priorităţilor Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 
și a subliniat că România este pregătită să preia Preşedinţia, iar pregătirile se 

desfăşoară conform calendarului stabilit.  
 
 

 Joi, 29 noiembrie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual 
asupra documentelor înscrise la punctul III. pe ordinea de zi. 

 
 
În ziua de 27 noiembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Ștefan 
MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Dănuț 

BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Cristina 
Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan 

VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Ana 

BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Petre Florin 
MANOLE (PSD), Rovana PLUMB (PSD).  
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În ziua de 29 noiembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Ștefan 

MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Dănuț 
BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Vasile 
GUDU (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen 

TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Ana 

BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Cristian GHINEA (USR), Petre Florin MANOLE (PSD), Rovana PLUMB 
(PSD). 

 
 

 
 
 

 
 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  
 

 
Angel TÎLVĂR    Florin Romeo NICOARĂ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


		2018-12-06T11:54:22+0200
	Negret Gabriela




