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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 
Bucureşti, 12 octombrie 2015 
N r .   4  c - 1 9  /  6 2 7  
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 6 și 8 octombrie 2015 

 
 
 
 
 În ziua de 6 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene ș i-a desfășurat 

ședința având următoarea ordine de zi:  
 
I. Examinarea în fond propunerilor Uniunii Europene: 
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor Planul de acțiune al UE împotriva introducerii 
ilegale de migranți (2015 - 2020) - COM(2015) 285 
   

2. Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu – Identificarea de soluții 
la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE - JOIN(2015) 40 
         

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
unui mecanism de transfer în caz de criză și  de modificare a Regulamentului(UE) 
604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 .06.2013 de stabilire a 
criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 
examinarea unei cereri de protecție internațională p rezentate într-unul din statele 
membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid – COM(2015) 
450 

     
4. Propunere de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul 

protecției internaționale în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei - COM(2015) 451
            

5. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a 
unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 
2013/32/UE a Parlamentului European ș i a Consiliului privind procedurile comune de 
acordare și retragere a protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 
2013/32/UE - COM(2015) 452   

 
6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Planul de acțiune al 

UE privind returnarea - COM(2015) 453 
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7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind normele 

referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil - 
COM(2015) 454 

 
 
II. Examinarea în cadrul mecanismului de alertă timpurie pentru verificarea conformării cu 

principiul subsidiarității  a Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența 
energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE - COM(2015) 341. 
 
 

III.  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la 
data aderării României la Uniunea Europeană – PLx. 595/2015; avizare 

 
 

IV. Diverse 
 

 
 

La punctul I, subpunctele 1-7

- domnul Bogdan Tohăneanu, secretar de stat în Ministerul afacerilor interne  

 din ordinea de zi, au participat, în calitate de invitați și au 
prezentat punctul de vedere al instituțiilor reprezentate, următorii: 

- domnul George Ciamba, secretar de stat în Ministerul afacerilor externe  
- doamna Ioana Bivolaru, director în Ministerul afacerilor externe      
- doamna Antoaneta Barta, Ministerul afacerilor externe                                
- domnul Leonard ORBAN, Consilier prezidențial, Departamentul afaceri europene                        
- domnul Mircea MOCANU, Șeful Biroului Organizației Internaționale pentru Migrație 

din România 
 
Au fost prezentate propunerile legislative ale Uniunii Europene menți onate mai sus. Cele 

șapte acte fac parte dintr-un pachet legislativ care se referă la fluxurile migratorii înspre Uniunea 
Europeană, la norme și proceduri comune de acordare și retragere a protecției internaționale, la 
returnare și la achizițiile publice î n materie de azil. Propunerile vizează o mai bună legiferare 
europeană, care să confere siguranță statelor membre și cetățenilor acestora.  

 
Astfel: 

 
1. Comunicarea Comisiei - Planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de 

migranți (2015 - 2020) - COM(2015) 285 prezintă un plan de acțiune,  anunțat în ”Agenda 
europeană privind migrația”, care stabilește acțiunile specifice în vederea punerii în aplicare a 
agendei. 
 

2. Comunicarea comună – Identificarea de soluții la criza refugiaților  din Europa: rolul 
acțiunii externe a UE - JOIN(2015) 40 prezintă un inventar al intervenției Uniunii Europene în 
statele de origine și de tranzit și propune aprofundarea dialogurilor la nivel înalt pe migrație, cu 
referire la procesele Rabat și Khartoum – cu țările africane, procesul Budapesta – cu Asia 
Centrală și de Est și propune o reînnoire a eforturilor pentru sprijinirea inițiativelor diplomatice 
și pentru găsirea de soluții politice la conflictele din Siria, Irak și Libia. 

 
3. Propunerea de Regulament de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză și 

de modificare a Regulamentului(UE) 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
26.06.2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru 
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responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într -unul din statele 
membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid – COM(2015) 450 
subliniază importanţa considerentelor de securitate naţională şi ordine publică în contextul 
mecanismului permanent, precum și importanţa considerentelor de integrare a solicitanţilor de 
protecţie internaţională, în sensul posibilităţii statului membru de transfer de a-şi exprima 
anumite preferinţe în privinţa solicitanţilor. 

 
4. Propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în 

domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei - COM(2015) 451 
prevede monitorizarea evoluției fluxurilor migratorii în ceea ce privește toate statele membre, ca 
și menționarea faptului că în viitor pot fi activate măsuri similare în ceea ce privește acele state 
membre care ar putea să se confrunte cu o situație de urgență caracterizată de un aflux brusc de 
resortisanți ai unor țări terțe.         
   

5. Propunerea de Regulament de constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor 
de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, precum ș i de 
modificare a Directivei 2013/32/UE - COM(2015) 452 avansează posibilitatea de a fi adoptate, 
în viitor, măsuri de armonizare suplimentare care ar putea duce la eliminarea necesităţii 
existenţei unor liste naţionale ale ţărilor de origine sigure. De asemenea, subliniază intenţia de 
facilitare a convergenţei în privinţa aplicării procedurilor în materia azilului.   

 
6. Comunicarea Comisiei – Planul de acțiune al UE privind returnarea - COM(2015) 

453 încurajează promovarea cu predilecție a returnărilor voluntare asistate, a respectării 
drepturilor fundamentale ale persoanelor returnate, utilizarea bazelor de date relevante, 
consolidarea rolului FRONTEX, detalii suplimentare în legătură cu conceptul hotspots, rețeaua 
Uniunii Europene a ofițerilor de legătură pe migrație.      

 
7. Comunicarea Comisiei privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură 

cu actuala criză în materie de azil - COM(2015) 454 are scopul de a explica autorităţilor publice 
naţionale posibilităţile diverse de aplicare a normelor europene în domeniu, pentru a face faţă 
crizei actuale a solicitanţilor de azil. Comunicarea interpretează două directive ale Uniunii 
Europene în materia achiziţiilor publice, în contextul particular al crizei actuale a migranţilor. 

 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea opiniilor 

comisiei, câte una pentru fiecare act în parte, care să fie transmise Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

La punctul II

 

 al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la analizarea, din punctul de 
vederea al respectării principiului subsidiarității, Propunerii de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește 
eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE - COM(2015) 341. 

Propunerea de Regulament se referă la instituirea unui cadru flexibil și adaptabil în ceea 
ce privește pragurile pentru etichetare din punct de vedere al eficienței energetice, fapt ce poate 
fi realizat numai în condițiile unor norme aplicabile la nivelul Uniunii Europene, în contextul 
libertăților fundamentale prevăzute în Tratatele constitutive. 

 
Abrogarea Directivei 2010/30/UE și înlocuirea sa cu un regulament, ca instrument 

legislativ, înseamnă o sarcină administrativă redusă pentru statele membre. Cu toate acestea, ar 
fi necesară eliminarea din legislația națională a măsurilor de transpunere a Directivei abrogate. 
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În urma analizei, membrii comisiei au decis că actul legislativ propus respectă principiul 
subsidiarității și au hotărât, în unanimitate, consemnarea acestui fapt într-o opinie care să fie 
transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 

 
 
La punctul III

 

 al ordinii de zi, a fost analizat Proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare 
pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea 
Europeană – PLx. 595/2015. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006 conține în prezent norme care 
reglementează: procedura de eliberare, rectificare sau retragere a certificatului titlu executoriu 
european; competența tribunalului pentru soluționarea cererilor de recunoaștere și încuviințare a 
executării în materie civilă, comercială și dreptul familiei; instanțele competente pentru 
eliberarea certificatelor care atestă că o hotărâre pronunțată de o instanță română este definitivă 
și executorie; etc. 

 
Ținând cont de faptul că, după intrarea în vigoare a OUG nr. 119/2006 au fost adoptate, la 

nivelul Uniunii Europene, mai multe instrumente legislative în domeniul cooperării judiciare 
internaționale în materie civilă și comercială, este nevoie de modificarea și completarea 
ordonanței în discuție. 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene, în prezența a 15 dintre cei 22 de 

membri, a hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. Avizul va 
fi transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități, pentru raport. 

 
 
Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei. 
 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 15 deputați: Birchall 

Ana (PSD), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Mircea 
Lubanovici (PNL) – înlocuit de Tararache Mihai (PNL), Anastase Roberta (PNL), 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), Steriu Valeriu Andrei (PSD), Teju Sorin (ALDE), Ţîmpău Radu Bogdan 
(PNL). 

Au absentat: Drăguşanu Vasile Cătălin (ALDE), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru 
Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Stroe Ionuț Marian (PNL ), Tîlvăr Angel 
(PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 
 În ziua de 8 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene și -a desfășurat 

ședința având următoarea ordine de zi:  
 

I. Finalizarea redactării opiniilor comisiei adoptate în ședința  din 6 octombrie a.c. pentru 
cele opt proiecte de acte UE dezbătute, pe baza propunerilor reprezentanților M inisterului 
Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Organizației Internaționale pentru Migrație, 
Administrației Prezidențiale: 

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 

și Social European și Comitetul Regiunilor Planul de acțiune al UE împotriva introducerii 
ilegale de migranți (2015 - 2020) - COM(2015) 285  
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2. Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu – Identificarea de soluții 
la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE -JOIN(2015) 40   

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
unui mecanism de transfer în caz de criză și de modificare a Regulamentului (UE) 604/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de 
protecție internațională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări 
terțe sau de către un apatrid - COM(2015) 450  

4. Propunere de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul 
protecției internaționale în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei  - COM(2015) 451  

5. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a 
unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului pri vind procedurile comune de acordare și retragere a 
protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE - COM(2015) 452 

6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Planul de acțiune al 
UE privind returnarea - COM(2015) 453 

7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind normele 
referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil - COM(2015) 454                                                                                                                   

8. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 
2010/30/UE - COM(2015) 341 

 
II. Analiza / studiul documentelor suport pentru propunerile de acte legislative ale UE ce se 

înscriu pe ordinea de zi a următoarei ședințe de comisie:  
 

1. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a 
sporirii investițiilor în acest domeniu - COM(2015) 337 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu  – Un sistem de 
impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie - 
COM(2015) 302 
 

 
La punctul I al ordinii de zi

De asemenea, a fost redactată o opinie pentru Biroul Permanent referitoare la propunerea 
de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului d e stabilire a unui cadru pentru 
etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE - 
COM(2015) 341, opinie în care se arată că membrii comisiei au hotărât în unanimitate că 
propunerea respectă principiul subsidiarității. 

, membrii comisiei au procedat la finalizarea opiniilor pentru 
șapte documente legislative examinate în fond în ședința comisiei din 6 octombrie, precum și la 
redactarea acestora în vederea transmiterii către Biroul Permanent pentru încheierea procedurii 
de examinare parlamentară. 

 
La punctul II al ordinii de zi

 

, membrii Comisiei pentru afaceri europene au desfășurat 
studiu individual asupra celor două propuneri de acte legislative europene și a documentelor 
suport ce le însoțesc. 

Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei. 
 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 15 deputați : Birchall 

Ana (PSD), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Mircea 
Lubanovici (PNL) – înlocuit de Tararache Mihai (PNL), Anastase Roberta (PNL), Burlacu 
Ştefan (ND), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Niculescu Duvăz 
Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi 
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Ovidiu Ioan (ALDE), Steriu Valeriu Andrei (PSD), Teju Sorin (ALDE), Ţîmpău Radu Bogdan 
(PNL). 

Au absentat: Drăguşanu Vasile Cătălin (ALDE), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru 
Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tîlvăr Angel 
(PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 

 

 

 

 
Preşedinte,    Secretar, 

 
Ana BIRCHALL Dorel Gheorghe CĂPRAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, 
Gabriela Negreț 
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