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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

4 – 6 iunie 2013 
 
 

În perioada 4 - 6 iunie a.c., Comisia pentru afaceri europene şi-a desfăşurat 
lucrările având următoarea ordine de zi : 

 
 Marţi, 4 iunie a.c. 
 

I. Examinarea propunerilor UE cu termen scadent / consultări pentru 
redactarea unui Raport / adoptarea unui Raport / adoptarea unor note 
de informare şi proiecte finale de opinie:  
 

1. Pachetul privind investiţiile sociale, examinare în fond – adoptarea Raportului. 
Raportor: domnul deputat Dorel CĂPRAR (PSD) 

a) Comunicare - Către investiţii sociale pentru promovarea creşterii şi coeziunii - 
inclusiv implementarea Fondului social European pentru perioada 2014-2020 - 
COM (2013) 83 

b) Recomandarea Comisiei Europene - Investiţia în copii: ruperea cercului vicios 
al defavorizării - C (2013) 778 

 
Din partea Ministerului afacerilor externe a participat la dezbateri domnul Radu 

DOBRE, referent, care a prezentat punctul de vedere al ministerului. 
 

Membrii comisiei au dezbătut fondul propunerii legislative şi au aprobat, în 
unanimitate, recomandările şi observaţiile raportorului şi au adoptat Raportul, 
precum şi opinia finală. 

  
2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) 261/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de 
asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau 
întârzierii prelungite a zborurilor şi a Regulamentului (CE) 2027/97 privind 
transportul aerian al pasagerilor şi al bagajelor acestora – COM (2013) 130, 
examinare în fond. 

 
În urma dezbaterilor pe fondul acestei propuneri legislative, membrii Comisiei au 

hotărât, în unanimitate, adoptarea unui proiect final de opinie.  
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3. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare 
a Directivei 96/53/CE din 25.07.1996 de stabilire, pentru anumite vehicule 
rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime 
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autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate 
în traficul internaţional – COM (2013) 195, examinare subsidiaritate. 
 

Au participat la dezbatere domnul Septimiu BUZAŞU, secretar de stat la 
Ministerul transporturilor şi domnul Radu DINESCU, Secretar general al Uniunii 
Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România.  

 
În urma dezbaterii propunerii, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, că 

iniţiativa legislativă europeană respectă principiul subsidiarităţii şi au aprobat 
consemnarea acestei decizii, într-o notă de informare. 
 

4. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în 
contextul cooperării operative coordonate de Agenţia Europeană pentru 
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre 
ale Uniunii Europene – COM (2013) 197, examinare subsidiaritate. 

 
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă din punct de vedere al 

subsidiarităţii şi hotărât, cu o abţinere (domnul deputat Cătălin Drăguşanu – PC), că 
iniţiativa legislativă europeană respectă principiul subsidiarităţii şi au aprobat 
consemnarea acestei decizii, într-o notă de informare. 
 

II. Dezbaterea şi adoptarea unui Raport preliminar 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile 
aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi 
Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 – PLx. 137 / 2013 (amânat în 
şedinţa din 28 mai 2013) 
 

A participat la dezbatere domnul Alin Sorin MITRICĂ – secretar de stat – 
Ministerul fondurilor europene, care a prezentat succint amendamentele propuse de 
minister la textul acestui proiect de lege. 

 
Membrii comisiei au examinat amendamentele transmise de Ministerul fondurilor 

europene şi au hotărât, în unanimitate, includerea acestora în textul proiectului de 
lege şi adoptarea unui Raport preliminar care a fost transmis Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare în vederea întocmirii unui Raport comun. 

 
III. Dezbaterea unui proiect de Raport înlocuitor 

 
Raport înlocuitor privind cererea de reexaminare a Legii privind cooperarea 
dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene – PLx. 3/2012 
 

Domnul Radu PODGOREAN, secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul la 
Ministerul afacerilor externe a exprimat acordul faţă de Raport.   

 
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să fie adoptat Raportul înlocuitor. 

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

 
 Miercuri, 5 iunie a.c. 

 
I. Examinarea propunerilor UE cu termen scadent:  
 
1. Propunere comună a Comisiei şi a Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri 

externe şi politica de securitate, de Decizie a Consiliului privind modalităţile de 
punere în aplicare de către Uniune a clauzei de solidaritate – JOIN (2012) 39, 
examinare în fond 

 
Din partea Ministerului afacerilor externe a participat la dezbateri domnul Radu 

DOBRE, consilier, care a prezentat punctul de vedere al ministerului. 
 

În urma dezbaterilor pe marginea acestei propuneri legislative, ţinând cont de 
punctele de vedere ale invitatului, reprezentant al Ministerului afacerilor externe, 
membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui proiect final de 
opinie.  
 

2. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare 
a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte 
dezvăluirea informaţiilor nefinanciare şi privind diversitatea de către anumite 
societăţi şi grupuri mari – COM (2013) 207, examinare subsidiaritate 

 
În urma dezbaterii propunerii de Directivă, membrii comisiei au hotărât, în 

unanimitate, că iniţiativa legislativă respectă principiul subsidiarităţii şi au aprobat 
consemnarea acestei decizii, într-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, 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, Tuşa Adriana Diana, Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea 
Valeriu Ştefan. 

 
 

 Joi, 6 iunie a.c. 
 

Analiza proiectelor de lege primite de comisie spre avizare. 
 

 
Vicepreşedinte  Secretar 

  
 

 

Bogdan NICULESCU DUVĂZ 
 

 Ana BIRCHALL 
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