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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

20 - 23.05.2013 
 
 

În perioada 20 - 23 mai a.c., Comisia pentru afaceri europene şi-a desfăşurat 
lucrările având următoarea ordine de zi : 

 
 

 Luni, 20 mai a.c. : Studiu individual asupra iniţiativelor legislative înscrise pe 
ordinea de zi a şedinţelor comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 mai a.c. 

 
 

1.  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin – PLx. 126 / 2013  

2.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
13/2013 privind serviciile poştale – PLx. 116/2013 (amânat în şedinţele CAE 
din 8 şi 15 mai 2013, la solicitarea MAE) 

3.  Pachet privind gestionarea frontierelor; examinare fond 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a sistemului de intrare / ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor 
referitoare la intrarea şi ieşirea resortisanţilor ţărilor terţe care trec 
frontierele externe ale statelor membre ale UE – COM (2013) 95 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) 562/2006 în ceea ce priveşte utilizarea 
sistemului de intrare / ieşire (EES) şi a programului de înregistrare a 
călătorilor (RTP) – COM (2013) 96 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a programului de înregistrare a călătorilor – COM (2013) 97 

4. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
măsuri de reducerea a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice 
de mare viteză – COM (2013) 147; examinare subsidiaritate şi fond 

5. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) 207/2009 privind marca comunitară – COM 
(2013) 161; examinare subsidiaritate 

1

6. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru 
cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată şi 
neremunerată, servicii de voluntariat şi muncă au pair [Reformare] – COM 
(2013) 151; examinare subsidiaritate 
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 Marţi, 21 mai a.c. 
 

1. Dezbateri asupra Pachetului privind gestionarea frontierelor : 

- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a sistemului de intrare / ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor 
referitoare la intrarea şi ieşirea resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele 
externe ale statelor membre ale UE – COM (2013) 95 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) 562/2006 în ceea ce priveşte utilizarea 
sistemului de intrare / ieşire (EES) şi a programului de înregistrare a călătorilor 
(RTP) – COM (2013) 96 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a programului de înregistrare a călătorilor – COM (2013) 97 

 
A participat la discuţii,  prezentând poziţia instituţiei pe care o reprezintă, 

domnul Cătălin NECULA, director general, Departamentul Schengen, afaceri europene 
şi relaţii internaţionale - Ministerul afacerilor interne. 

 
2. Dezbaterea şi avizarea unui proiect de lege, care transpune / aplică acte 

legislative ale Uniunii Europene: 
 
- Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin – PLx. 126 / 2013  
 
La dezbateri au participat:  
- domnul Gheorghe CONSTANTIN, director - Ministerul mediului şi schimbărilor 

climatice 
 
Propunerea legislativă în discuţie a fost avizată favorabil de către membrii 
comisiei, în unanimitate. 
 
  
3. Examinarea Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii 
electronice de mare viteză – COM(2013) 147 (examinare subsidiaritate şi examinare 
în fond) 

 
La dezbateri au participat : 
- domnul Bebe IONICĂ, secretar de stat, Ministerul pentru societatea         

informaţională,  
- doamna Carmen ELIAN, director, Ministerul pentru societatea        

informaţională, 
- domnul Marius SĂCEANU, director juridic şi membru al Comitetului Director al 

Autorităţii Naţionale pentru   Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), 
- doamna Alina ŞUMUDICĂ, expert relaţii publice Autorităţii Naţionale pentru   

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 
 

În urma discuţiilor privind fondul propunerii legislative, membrii comisiei au 
aprobat, în unanimitate, recomandările şi observaţiile, care să fie inserate în 
proiectul final de opinie. 

 
4.   Examinarea Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi a 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 207/2009 privind marca comunitară 
– COM (2013) 161; examinare subsidiaritate. 
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5.   Examinarea Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru 
cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată şi neremunerată, 
servicii de voluntariat şi muncă au pair [Reformare] – COM (2013) 151; examinare 
subsidiaritate. 

 
În urma dezbaterii propunerilor de la punctele 4 – 5, membrii comisiei au 

hotărât, în unanimitate, că iniţiativele legislative europene respectă principiul 
subsidiarităţii şi au aprobat consemnarea acestei decizii, în câte o notă de 
informare.  

 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ovidiu Silaghi, preşedintele comisiei. 
La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Silaghi Ovidiu, Geantă 

Florian Daniel, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Tuşa Adriana Diana, 
Anastase Roberta Alma, Burlacu Ştefan, Căprar Dorel Gheorghe, Caloianu Mario 
Ernest, Ciubotaru Lucian Manuel, Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, 
Hellvig Eduard Raul, Iacob Ridzi Monica Maria, Korodi Attila, Marcu Nicu, Petrea Dorin 
Silviu, Rădulescu Cătălin Marian.  

Au absentat motivat: Hrebenciuc Viorel, Mitrea Miron Tudor, Ponta Victor Viorel, 
Tîlvăr Angel, Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 

 Miercuri, 22 mai a.c. 
 

Adoptarea unei note de informare/aviz motivat şi a unui proiect final de opinie 
pentru propunerile UE cu termen scadent dezbătute în şedinţa CAE din 21 mai a.c.: 

 
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
măsuri de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice de 
mare viteză 
 

În ce priveşte principiul subsidiarităţii, luând în vedere şi opiniile invitaţilor din 
şedinţa comisiei din 21 mai a.c., membrii comisiei au hotărât că propunerea de 
Regulament nu respectă principiul subsidiarităţii şi au aprobat consemnarea acestei 
decizii într-un aviz motivat. 
 

2. Pachetul privind gestionarea frontierelor : 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a sistemului de intrare / ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor 
referitoare la intrarea şi ieşirea resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele 
externe ale statelor membre ale UE – COM (2013) 95 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) 562/2006 în ceea ce priveşte utilizarea 
sistemului de intrare / ieşire (EES) şi a programului de înregistrare a călătorilor 
(RTP) – COM (2013) 96 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a programului de înregistrare a călătorilor – COM (2013) 97 

 
În urma dezbaterilor pe marginea acestei propuneri legislative, ţinând cont de 

punctele de vedere ale invitaţilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, forma 
definitivă a proiectului final de opinie.  
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La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Silaghi Ovidiu, Geantă 
Florian Daniel, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Tuşa Adriana Diana, 
Anastase Roberta Alma, Burlacu Ştefan, Căprar Dorel Gheorghe, Caloianu Mario 
Ernest, Ciubotaru Lucian Manuel, Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ovidiu Silaghi, preşedintele comisiei. 

  

 



Hellvig Eduard Raul, Iacob Ridzi Monica Maria, Korodi Attila, Marcu Nicu, Petrea Dorin 
Silviu, Rădulescu Cătălin Marian.  

Au absentat motivat: Hrebenciuc Viorel, Mitrea Miron Tudor, Ponta Victor Viorel, 
Tîlvăr Angel, Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 Joi, 23 mai a.c. 

 
Dezbaterea şi avizarea unui proiect de lege, care transpune / aplică 
acte legislative ale Uniunii Europene 
 
- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
13/2013 privind serviciile poştale – PLx. 116/2013. 
  
Propunerea legislativă în discuţie a fost avizată favorabil de către membrii 

comisiei prezenţi la şedinţă. 
 

 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Silaghi Ovidiu, preşedintele comisiei. 
La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Silaghi Ovidiu, Geantă 

Florian Daniel, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Tuşa Adriana Diana, 
Anastase Roberta Alma, Burlacu Ştefan, Ciubotaru Lucian Manuel, Drăguşanu Vasile 
Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Hellvig Eduard Raul, Iacob Ridzi Monica Maria, 
Korodi Attila, Marcu Nicu, Petrea Dorin Silviu, Rădulescu Cătălin Marian.  

Au absentat motivat: Căprar Dorel Gheorghe, Caloianu Mario Ernest, Hrebenciuc 
Viorel, Mitrea Miron Tudor, Ponta Victor Viorel, Tîlvăr Angel, Udrea Elena Gabriela, 
Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 

 
 
 

Preşedinte  Secretar 
  

 
 

Ovidiu SILAGHI 
 

 Ana BIRCHALL 
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	- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare / ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea şi ieşirea resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale UE – COM (2013) 95 
	- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 562/2006 în ceea ce priveşte utilizarea sistemului de intrare / ieşire (EES) şi a programului de înregistrare a călătorilor (RTP) – COM (2013) 96 
	- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului de înregistrare a călătorilor – COM (2013) 97 
	- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare / ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea şi ieşirea resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale UE – COM (2013) 95 
	- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 562/2006 în ceea ce priveşte utilizarea sistemului de intrare / ieşire (EES) şi a programului de înregistrare a călătorilor (RTP) – COM (2013) 96 
	- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului de înregistrare a călătorilor – COM (2013) 97 
	- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare / ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea şi ieşirea resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale UE – COM (2013) 95 
	- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 562/2006 în ceea ce priveşte utilizarea sistemului de intrare / ieşire (EES) şi a programului de înregistrare a călătorilor (RTP) – COM (2013) 96 
	- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului de înregistrare a călătorilor – COM (2013) 97 

