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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
Bucureşti, 12.02.2014 
N r .   4  c - 1 9  /  6 1  
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

din 10 februarie 2015 
 
 

În data de 10 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene şi-a desfăşurat lucrările având 
următoarea ordine de zi: 

 
 
 
I. Analiză și dezbatere preliminară a Programului de lucru al Comisiei Europene pentru 

anul 2015. 
 

Au fost subliniate obiectivele principale ale Comisiei Europene pentru anul 2015: 
1. Materializarea Planului de investiții pentru Europa; 
2. Măsuri privind piața unică digitală; 
3. Construirea unei Uniuni Europene a energiei; 
4. O abordare mai echitabilă a impozitării; 
5. O agendă europeană în materie de migrație; 
6. O uniune economică și monetară aprofundată. 

 
II. Analiză și dezbatere preliminară a Planului de activități al Comisiei pentru afaceri 

europene pentru primul semestru al anului în curs. 
 

III. Informare privind participarea la Reuniunea pregătitoare a Conferinței organelor 
parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene – 
COSAC. 

Reuniunea a avut loc în perioada 1 – 2 februarie 2015 la Riga / Letonia. Comisia pentru 
afaceri europene a fost reprezentată de domnul deputat Mihai TARARACHE.  
 

În ș edința de astăzi, domnul deputat a prezentat o informare succintă asupra programului 
lucrărilor conferinței și a discursurilor participanților. 
 

Domnul deputat Mihai Tararache a punctat și următoarele aspecte, care au fost prezentate în 
luarea sa de cuvânt la dezbaterea privind evaluarea priorităților președinției letone  a Consiliului 
Uniunii Europene: 

1. România va urmări ca noul cadru instituţional european să asigure condiţiile necesare 
pentru stimularea creşterii economice şi a investiţiilor publice, precum cele în 
infrastructura energetică, pentru a contribui la competitivitate şi crearea de locuri de muncă 
în beneficiul cetăţenilor;  
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2. Buna reglementare nu trebuie să aducă „mai puţină Europa”  sau o re-naţionalizare a 
politicilor europene, ci o Europă mai bună pentru toate statele membre şi cetăţenii 
europeni, pe baza respectării principiilor şi valorilor fundamentale ale Uniunii; 

3. Respectarea libertăţii de circulaţie a persoanelor, inclusiv a lucrătorilor precum şi 
prevenirea unor iniţiative care să o afecteze este esenţială pentru ţara noastră;  

4. Este de apreciat accentul pus pe promovarea participării pe piaţa forţei de muncă, inclusiv 
pentru categorii vulnerabile, în special continuarea eforturilor dedicate creării de locuri de 
muncă pentru tineri;  

5. Comisia pentru afaceri europene şi Camera Deputaţilor au adoptat opinii care susţineau pe 
deplin propunerile Uniunii Europene destinate consolidării guvernanţei Schengen, 
dovedind voinţa şi capacitatea României de a implementa cele mai avansate tehnologii şi 
modele de administrare, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. 
Domnul deputat Tararache a îndemnat participanţii la conferinţă să  reflecteze la aceste 
aspecte şi să susţină aderarea României la spaţiul Schengen. 

 
 
 Lucrările au fost conduse de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei.  

 
 La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Birchall Ana, Drăguşanu Vasile 

Cătălin, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Burlacu Ştefan, Căprar Dorel Gheorghe, Ghera Giureci 
Slobodan, Korodi Attila, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, 
Stroe Ionuț Marian, Tararache Mihai. 
 

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Zamfir Daniel Cătălin, Ciubotaru Lucian 
Manuel, Iacob-Ridzi Monica Maria, Lubanovici Mircea, Nazare Alexandru, Silaghi Ovidiu Ioan,  
Teju Sorin, Tîlvăr Angel, Ţîmpău Radu Bogdan  și Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Ana BIRCHALL 
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