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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Afaceri  Europene  
 
Bucureşti, 04.03.2014 
N r .   4  c - 19  /  108  
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

25 - 27 februarie 2014 
 
 

În perioada 25 - 27 februarie, Comisia pentru afaceri europene şi-a desfăşurat 
lucrările având ca ordine de zi: 
 

 
 Marţi, 25 februarie  
 
I. Avizarea unor proiecte de lege 

 
 
1. Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe 

complementare în sectorul zootehnic - PLx. 40/2014, pentru care Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională; avizare în procedură de urgenţă 

 
Termen amendamente: 24.02.2014 
Termen raport: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice: 27.02.2014 

 
 Analizând expunerea de motive aferentă proiectului legislativ precum şi 

situaţia determinată de riscul declanşării procedurii de sancţionare de către Comisia 
Europeană,  Comisia pentru afaceri europene consideră că această reglementare este 
necesar să fie promovată în regim de urgenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 

 
2. Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe 

complementare în sectorul zootehnic - PLx. 47/2014, pentru care Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională 

  
Termen amendamente: 3.03.2014 
Termen raport: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice: 13.03.2014  

 
 Constatând că acest proiect legislativ este identic cu proiectul PL-x nr. 40 / 
2014, cu excepţia iniţiatorilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege şi conexarea cu 
PL-x 40/2014 pentru evitarea paralelismului legislativ. 

gabriela.negret
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II. Dezbaterea pe fond a unor propuneri legislative europene: 
 
 

1. Comunicarea Comisiei Europene privind Analiza anuală a creşterii pentru anul 
2014 - COM(2013) 800; examinare fond - termen BP: 21.02.2014 

 
Au participat la dezbateri: 
- domnul Radu PODGOREAN, secretar de stat în Ministerul afacerilor externe,  
- domnul Viorel DOBRESCU, director în cadrul Ministerului afacerilor externe, 
- doamna Mioara PITUŢ, consilier în cadrul Ministerului afacerilor externe, 
- domnul Alin Sorin MITRICĂ, secretar de stat în Ministerul fondurilor 

europene, 
- domnul  Ion GHIZDEANU, preşedintele Comisiei naţionale de prognoză. 

 
Dezbaterea asupra Analizei anuale a creşterii pentru anul 2014 a evidenţiat: 
 

- din cele 5 obiective, două sunt foarte importante pentru România, 
anume promovarea creşterii şi competitivităţii şi combaterea şomajului, domenii în 
care ţara noastră are deja rezultate pozitive; 

- importanţa obiectivelor care conduc la menţinerea spaţiului european de 
cercetare; 

- utilitatea programelor iniţiate de Uniunea Europeană pentru combaterea 
şomajului în rândul tinerilor – programe pentru care au fost alocate 8 miliarde euro la 
nivelul Uniunii Europene – din care peste 200 milioane euro pentru România, precum 
şi beneficiile reale ale acestei strategii. 
 

Comisia pentru afaceri europene: 
 
a) subliniază că scenariul de prognoză pentru România prevede o creştere a 

produsului intern brut de 2,2%, cererea internă reprezentând motorul creşterii 
economice;  

b) subliniază politica restrictivă de creditare a sectorului bancar, cu toate că 
rata de politică monetară a fost relaxată. Contribuţia financiară a Uniunii va avea un 
impact economic semnificativ nu doar asupra creșterii economice, ci și asupra pieţei 
muncii din România, în scenariul optimist urmând a fi create pe această cale peste 
200.000 de noi  locuri de muncă până în 2017; 

c) va avea în vedere aceste aspecte în analizele și opiniile sale, astfel încât să 
contribuie la tendinţa de consolidare a revenirii economice a Uniunii și la 
transpunerea în practică a strategiei Europa 2020; 

d) consideră că este necesară realizarea cât mai rapidă a mutualizării 
complete a finanţării rezoluţiei bancare la nivel european în vederea îndeplinirii unuia 
dintre obiectivele majore ale uniunii bancare: ruperea cercului vicios între datoriile 
suverane şi datoriile bancare;  

e) consideră inadecvată soluţia aleasă la nivel european de realizare a unei 
ajustări asimetrice prin scăderea salariilor în ţările cu deficit de competitivitate şi 
aminteşte că episoadele anterioare de reducere a salariilor s-au dovedit ajustări 
ineficiente;  

f) atrage atenţia că scăderea salariilor prezintă pericolul creşterii inegalităţilor 
în interiorul ţărilor şi a divergenţei între ţările Uniunii Europene. 
 
 

2. Comunicarea Comisiei Europene privind Strategia de extindere şi principalele 
provocări pentru perioada 2013-2014 – COM (2013) 700; examinare fond - 
termen BP: 21.02.2014 
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A participat la discuţii domnul Radu PODGOREAN, secretar de stat în  Ministerul 
afacerilor externe. 

 
Membrii comisiei au decis să continue dezbaterile pe fond pentru cele două 

iniţiative europene în şedinţa de miercuri, 26 februarie. 
 

   Lucrările au fost conduse de domnul deputat Bogdan Radu ŢÎMPĂU, 
preşedintele al comisiei. 

 
La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Ţîmpău Radu Bogdan, 

Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Geantă Florian Daniel, Birchall Ana, Zamfir Daniel 
Cătălin, Burlacu Ştefan, Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, Drăguşanu 
Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Korodi Attila, Marcu Nicu, Petrea Dorin Silviu, 
Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Teju Sorin.  

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Caloianu Mario Ernest, Hrebenciuc 
Viorel, Iacob Ridzi Monica Maria, Mitrea Miron Tudor, Ponta Victor Viorel, Tîlvăr 
Angel,  Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 
  Miercuri, 26 februarie – Examinarea propunerilor UE cu termen 

scadent şi adoptarea proiectelor finale de opinie şi a unei note de informare:  
 
 

1. Comunicarea Comisiei Europene privind Analiza anuală a creşterii pentru anul 
2014 - COM(2013) 800; examinare fond 

 
Începută în şedinţa comisiei din 25 februarie, analiza conţinutului propunerii 

legislativ europene a continuat, membrii Comisiei hotărând, în unanimitate, 
redactarea opiniei finale. 

 
 

2. Comunicarea Comisiei Europene privind Strategia de extindere şi principalele 
provocări pentru perioada 2013-2014 – COM (2013) 700; examinare fond  
 

Începută în şedinţa comisiei din 25 februarie, analiza conţinutului propunerii 
legislativ europene a continuat. 
 

S-a constatat că:  
- Strategia de extindere adoptată confirmă faptul că rămân pertinente în 

continuare criteriile fundamentale de aderare de la Copenhaga; 
- elementele de noutate introduse de Pachetul Extindere 2013 pot induce 

creşterea calităţii procesului de extindere 
- ar trebui ca, în cadrul conferinţei privind minoritatea roma, preconizată a fi 

organizată în 2014 la Bruxelles, să se introducă pe agendă tema unei strategii 
inovatoare axată pe recunoaşterea etniei rome ca etnie europeană, în scopul 
promovării unui set de principii care să stea la baza elaborării unui proiect unic 
european dedicat acestei minorităţi şi nu doar un cadru pentru strategiile naţionale 
de integrare a romilor, cum există în prezent; 

- mixul dintre lidership-ul slab, lipsa de experienţă în rezolvarea conflictelor şi 
apetitul scăzut pentru compromis face ca diferendele bilaterale să afecteze procesul 
de aderare şi subminează elementul de echitate al principiului condiţionalităţii; 

- ar trebui constituite mecanisme de cooperare sistematică şi mai ţintită cu 
organizaţiile internaţionale care împărtăşesc cu Uniunea Europeană obiective a căror 
realizare poate contribui la succesul politicii de extindere. 
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Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate, întocmirea opiniei finale care să cuprindă observaţiile făcute în 
dezbaterea asupra documentului. 
 
 

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) 260/2012 în ceea ce priveşte migrarea la 
operaţiuni de transfer de credit şi de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii – 
COM (2013) 937; examinare subsidiaritate (Termen BP: 28.02.2014; Termen UE:  
10.03.2014) 

 
Analizând propunerea de Regulament, membrii comisiei au hotărât că se 

respectă principiul subsidiarităţii şi au aprobat consemnarea acestei decizii prin 
redactarea unei note de informare. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Bogdan Radu ŢÎMPĂU, 

preşedintele al comisiei. 
 
La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Ţîmpău Radu Bogdan, 

Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Zamfir Daniel Cătălin, Burlacu Ştefan, 
Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera 
Giureci Slobodan, Korodi Attila, Marcu Nicu, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela 
Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Teju Sorin.  

Au absentat motivat: Geantă Florian Daniel, Anastase Roberta Alma, Caloianu 
Mario Ernest, Hrebenciuc Viorel, Iacob Ridzi Monica Maria, Mitrea Miron Tudor, Ponta 
Victor Viorel, Tîlvăr Angel,  Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu 
Ştefan. 

 
 
 Joi, 27 februarie : Înştiinţare asupra întâlnirii Comisiei, în data de 12 

martie a.c., cu E.S. domnul Grigorios VASSILOCONSTANDAKIS, ambasadorul 
Republicii Elene la Bucureşti şi pregătirea punctajului de convorbiri. 

 
 

La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Ţîmpău Radu Bogdan, 
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Zamfir Daniel Cătălin, Burlacu Ştefan, 
Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera 
Giureci Slobodan, Korodi Attila, Marcu Nicu, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela 
Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Teju Sorin.  

Au absentat motivat: Geantă Florian Daniel, Anastase Roberta Alma, Caloianu 
Mario Ernest, Hrebenciuc Viorel, Iacob Ridzi Monica Maria, Mitrea Miron Tudor, Ponta 
Victor Viorel, Tîlvăr Angel,  Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu 
Ştefan. 

 
 

Preşedinte,     Secretar, 
 
 

                    Bogdan Radu ŢÎMPĂU                     Ana BIRCHALL 


