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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

  
 
 

 Bucureşti, 20 martie 2018 
  Nr. 4 c-19 / 117 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din perioada  

13 – 15 martie 2018 
 
 

 În data de 13 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 

I. Chestionarul pentru cel de al 29-lea Raport bianual COSAC – dezbateri 
 

II.  Dezbaterea și avizarea unor propuneri de legi interne: 

 
1.  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 

privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul 
activităților nucleare, PLx. 540/2017 

 
2.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului 

nr. 81/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a 
produselor procesate din cereale, PLx. 583/2017 

 
 

 În zilele de 14 și 15 martie a.c., ordinea de zi a cuprins: 

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

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Acțiuni ale UE în vederea 
îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu, 
COM(2018) 10 
 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un cadru de 
monitorizare pentru economia circulară, COM(2018) 29  

 
3. Rezultatele reuniunii Consiliului Mediu, care a avut loc la Bruxelles în 

data de 5 martie 2018: Strategia pentru materialele plastice și alte acte legislative 
pentru tranziția către o economie circulară 

 
4.  Consiliul Justiție și Afaceri Interne, pe teme de securitate, cooperare 

cu Balcanii de Vest și interoperabilitatea sistemelor de informații în UE, care va 
avea loc la Bruxelles în zilele de 8 și 9 martie 2018.  
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 Marți, 13 martie, lucrările au fost conduse de doamna deputat Roberta 
Alma ANASTASE, vicepreședinte al comisiei. 

 
În deschiderea lucrărilor, doamna deputat Anastase a prezentat ordinea de 

zi, care a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate de către membrii comisiei. 
 
La punctul I. din ordinea de zi a fost analizat Chestionarul pentru cel de al 

29-lea Raport bianual COSAC și au fost formulate răspunsuri la întrebările din 
chestionar, acesta urmând ca acesta să fie definitivat într-o ședință viitoare și 
transmis către Secretariatul COSAC, spre informare. 

 
 
La punctul II.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat Proiectul de 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în 
siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, PLx. 
540/2017. 

Comisia pentru afaceri europene a constatat incidența în materie a Directivei 
2013/59 Euroatom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de 
securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea 
la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor incidente în materie, ca urmare a 
acestui nou act normativ, cuprinzător. 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative și transmiterea 
avizului către Comisia pentru industrii și servicii. 
  

 
La punctul II.2. din ordinea de zi, a fost analizat Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 81/2017 pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produseleor procesate din cereale, 
PLx. 583/2017. 

În urma analizei, membrii comisiei au constatat că propunerea are ca obiect 
de reglementare întărirea disciplinei şi responsabilităţii partenerilor pe filiera de 
comercializare, prin instituţionalizarea utilizării unor contracte de vânzare unitare, 
pentru a evita discriminarea, asigurând astfel un grad ridicat de predictibilitate 
activităţii de valorificare a cerealelor, propunându-se printre altele: includerea ca 
organism instituţional responsabil cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piaţa 
cerealelor a Organizaţiei Interprofesionale „Cereale şi Produse Derivate din 
România” (O.I.C.P.D.R.), aceasta fiind recunoscută prin Ordinul ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 99/2011 și introducerea unor prevederi prin care 
producătorii agricoli persoane juridice şi fizice să utilizeze un contract cadru de 
vânzare-cumpărare. 

Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a propunerii legislative. Avizul va fi transmis Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, pentru raport. 

 
La dezbateri au participat domnul Viorel Morărescu, director și doamna Maria 

Tatu, consilier, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
 
La încheierea dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, doamna 

deputat Roberta Alama ANASTASE, vicepreședinte al comisiei și președinte de 
ședință, a declarat încheiată ședința comisiei. 
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 Miercuri, 14 martie și joi, 15 martie a.c., membrii comisiei au procedat la 
studiu individual asupra documentelor de interes pentru comisie: 
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Acțiuni ale UE în 
vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu, 
COM(2018) 10 

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un cadru de 
monitorizare pentru economia circulară, COM(2018) 29  

 
3. Rezultatele reuniunii Consiliului Mediu, care a avut loc la Bruxelles în 

data de 5 martie 2018: Strategia pentru materialele plastice și alte acte legislative 
pentru tranziția către o economie circulară 

 
4.  Consiliul Justiție și Afaceri Interne, pe teme de securitate, cooperare 

cu Balcanii de Vest și interoperabilitatea sistemelor de informații în UE, care va 
avea loc la Bruxelles în zilele de 8 și 9 martie 2018.  

 
Comunicările Comisiei Europene de la punctele 1. și 2. din ordinea de zi vor 

intra în dezbatere în ședința comisiei din 20 martie a.c. pentru adoptarea opiniilor. 
 
 
 
În ziua de 13 martie a.c., din totalul de 15 de membri ai Comisiei au fost 

prezenți 15 deputați: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Romeo Florin NICOARĂ 
(PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD) – înlocuit de Eugen NEAȚĂ, Ilie Dan BARNA 
(USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU 
(PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu 
(PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina 
PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD).  
 

Au absentat motivat: Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Nicolae 
BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian 
GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL).  

 
 
În ziua de 14 martie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei și-au 

înregistrat prezența 14 deputați: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Romeo Florin 
NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), 
Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Victor Viorel 
PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana 
Diana TUȘA (PSD).  

 
Au absentat motivat: Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Radu 

Costin VASILICĂ (PSD), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei 
Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Dan 
VÎLCEANU (PNL). 

 
În ziua de 15 martie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei și-au 

înregistrat prezența 14 deputați: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Romeo Florin 
NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități) 
– înlocuit de Petronela Mihaela CSOKANY, Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu 
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(PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina 
PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD).  

 
Au absentat motivat: Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Radu 

Costin VASILICĂ (PSD), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei 
Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Dan 
VÎLCEANU (PNL). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vicepreședinte,     Secretar, 
 

Roberta Alma ANASTASE   Romeo Florin NICOARĂ 
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