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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
Bucureşti, 1 octombrie 2015 
N r .   4  c - 1 9  /  5 8 6  
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 28 septembrie 2015 

 
 

În ziua de 28 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene și -a desfășurat ședințele 
având următoarea ordinea de zi: 
 

 
Ora 13,00 

I. Examinarea în fond a propunerilor Uniunii Europene: 
 
1. Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a 

Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului 
(CETS nr. 196) - COM(2015) 291 și  

 
Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a 
Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - 
COM(2015) 292         
    
Invitați
Ministerul afacerilor externe: domnul Radu PODGOREAN, secretar de stat, doamna 

Aniela BĂLUȚ, director doamna Mihaela BLĂJAN, director, domnul Dan NECULĂESCU, 
director, domnul Pietro PAVONE, consilier .                                           

:  

Ministerul afacerilor interne: domnul Bogdan TOHĂNEANU, secretar de stat 
Ministerul apărării naţionale: doamna Otilia SAVA secretar de stat, domnul colonel Florin 

VASILE, doamna Gabriela MORARIU, domnul Dinu PISTOLEA, domnul Adrian BULEA, 
domnul Horațiu FILIP 

Administrația Prezidențială: domnul Teodor FRUNZETI, Consilier la Departamentul 
Securității Naționale                        

Ministerul Justiției : domnul Liviu STANCU, secretar de stat și domnul George 
ȘTEFĂNESCU, consilier 

Serviciul de Informații Externe: doamna gl.bg.(r) Olga GHEORGHE, consilier al 
directorului SIE 

   
  

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu  : Propunere de acord 
interinstituţional privind o mai bună legiferare – COM (2015) 216 
 
Invitați
   

: reprezentanți ai Ministerului afacerilor externe     

mailto:cae@cdep.ro�
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Conform cu originalul
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II. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 236 / 2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în l ipsă și 
anumite aspect ale swapurilor pe riscul de credit, PLx. Nr. 75 / 2015                                         

 
 

 
Ora 16,00 

III. Bilanțul utilizării fondurilor structurale și de coeziune 2007-2013 și stadiul programelor 
operaționale pentru perioada de programare 2014-2020 

 
Invitați

 

: domnul Marius NICA, ministrul fondurilor europene și reprezentanți ai Coaliției 
naționale pentru absorbția fondurilor structurale. 

 
 

La punctul I.1. al ordinii de zi

România a semnat și ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea 
terorismului (CETS nr. 196). În România, cadrul legislativ definit de Legea nr. 535 din 2004, 
privind prevenirea și combaterea terorismului este în permanent proces de actualizare în funcție 
de evoluțiile din domeniu și susține forma de organizare prin această lege a Sistemului naţional 
de prevenire şi combatere a terorismului, cu Serviciul Român de Informaţii, ca autoritate 
naţională în domeniu și coordonator la nivel tehnic, al celorlalte autorități. 

, membrii comisiei, împreună cu invitații,  au dezbătut cele 
două propuneri de acte europene pe tema prevenirii terorismului.  

Terorismul nu este numai o problemă de securitate, ci și o amenințare la adresa libertății 
de exprimare, a diversității culturale și religioase din Europa și a valorilor fundamentale care 
stau la baza construcției Uniunii Europene, prin urmare răspunsul la aceste amenințări trebuind 
să fie unul coordonat și cuprinzător, bazat pe o abordare echilibrată a dimensiunilor interne și 
externe ale securității.   

În concluziile sale, Comisia pentru afaceri europene consideră că actualizarea 
Deciziei-cadru privind combaterea terorismului reprezintă o oportunitate nu numai pentru a 
completa în continuare cadrul acestor acțiuni cu noi măsuri, adaptate la noi forme de manifestare 
ale terorismului, ci mai ales, de a re-prioritiza măsurile anti-teroriste, în raport cu interese 
politice sau comerciale, sau cu anumite inerții de aliniere la cutume în relațiile internaționale. 
Însă actualizarea Deciziei nu este totuși un dem ers suficient, în contextul recrudescenței 
radicalizării, drept pentru care recomandă Comisiei Europene:  

- să ia în considerare elaborarea unui document cuprinzător ce ar urma să servească ca 
instrument de interpretare unitară în sistemul de drept al Uniunii pentru prevenirea și combaterea 
terorismului; 

- să propună o definiție -cadru, care să surprindă atât esența actului terorist, cât și 
principalele sale caracteristici, păstrând un grad de generalitate suficient pentru a putea realiza 
consensul și pentru a nu dezincrimina anumite infracțiuni asociate terorismului; 

- să elaboreze un document de consultare având ca obiectiv aplicabilitatea convențiilor 
multilaterale la terorismul sponsorizat de state; 

- ca măsurile pentru gestionarea fluxului masiv de imigranți să includă mecanisme de 
supraveghere a riscului terorist, luând în considerare riscul sporit determinat de caracteristicile 
deosebite ale valului migraționist în mișcare, având elemente de organizare care sugerează o 
posibilă implicare a unor sponsori de mare anvergură.      

În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene consideră că terorismul poate fi 
combătut prin soluționarea cauzelor acestui fenomen acolo unde acesta este generat, în țările de 
origine, prin combinarea măsurilor politice și economice cu cele informative și coercitive  și 
recomandă semnarea, în numele Uniunii Europene a Convenției Consiliului Europei privind 
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prevenirea terorismului și respectiv, semnarea în numele Uniunii Europene a Protocolului 
adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea și redactarea unei opinii, care să 
fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 

 

La punctul I.2 al ordinii de zi

Propunerea înlocuieşte Acordul interinstituţional din 2003 privind o mai bună legiferare 
şi Abordarea comună interinstituţională a evaluării impactului din 2005 și vizează creșterea 
calității legiferării. Importanța acordată bunei legiferări de către noua Comisiei Europeană, prin 
includerea acestei teme în portofoliul prim-vicepreşedintelui Comisiei, comisar pentru mai buna 
legiferare, relaţii inter-instituţionale, statul de drept şi Carta drepturilor fundamentale, reprezintă 
o primă garanție a determinării Comisiei de a perfecționa acest domeniu, în sensul celor 
declarate.  

, membrii comisiei au analizat în fond Comunicarea a 
Comisiei către Parlamentul European și Consiliu  : Propunere de acord interinstituţional privind 
o mai bună legiferare – COM (2015) 216. 

Comisia pentru afaceri europene semnalează că particularitatea abordării Uniunii 
Europene pentru o mai bună legiferare, în comparație cu alte sisteme de evaluare a 
reglementării, este concentrarea în mod simultan asupra impactului economic, de mediu și social 
al legislației propuse, adică o abordare holistică și cuprinzătoare de elaborare a politicilor și că în 
aceste condiții o eventuală supralicitare a simplificării și reducerii  birocrației nu ar răspunde 
dezideratului de creștere a calității sistemului. 

În urma analizei, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea opiniei comisiei, 
care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 

 
Punctul II al ordinii de zi

 

, a cuprins analiza Proiectului de Lege privind stabilirea unor 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236 / 2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspect ale swapurilor pe riscul de credit, PLx. 
nr. 75 / 2015.                                        

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea cadrului 
legislativ în vederea punerii în aplicare a Regulamentului(UE) nr. 236/2012, cu referire la 
tranzacţiile în legătură cu datoria suverană a României și cu swapurile  pe riscul de credit al 
datoriei suverane. În acest sens, proiectul de lege stabilește în sarcina Băncii Naţionale a 
României responsabilitatea urmăririi aplicării Regulamentului, având în vedere atribuțiile 
acesteia cu privire la administrarea pieţei primare și secundare a titlurilor de stat, aceasta fiind 
desemnată și autoritate competentă responsabilă de coordonarea cooperării și a schimbului de 
informaţii cu Comisia Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Pieţe și 
autoritățile competente din alte state membre și, după caz, cu autoritățile competente din state 
terțe. 

 
Membrii comisiei prezenți la ședință au hotărât, în unanimitate, emiterea unui raport 

preliminar, în vederea adoptării raportului comun al Comisiei pentru afaceri europene și 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.  

 
La punctul III al ordinii de zi, Comisia pentru afaceri europene a dezbătut, împreună cu 

domnul Marius Nica, ministrul fondurilor europene și cu reprezentanții Coaliției naționale 
pentru absorbția fondurilor structurale , în calitate de invitați, Bilanțul utilizării fondurilor 
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structurale și de coeziune 2007 -2013, precum și  stadiul programelor operaționale pentru 
perioada de programare 2014-2020. 

 
Domnul ministru Nica a subliniat câteva aspecte privind absorbția fondurilor europene în 

perioada 2007 – 2013, precum și stadiul programării pentru perioada 2014 – 2020.  
 

În ce privește absorbția fondurilor, doamna deputat Ana Birchall, președintele comisiei,  
a subliniat că România a reuşit să depăşească situaţia dificilă din 2012, când înregistra un grad 
de absorbţie de doar 7%, iar principalele axe de finanţare erau blocate, arătând faptul că, în cifre, 
România a atras peste 11 miliarde de euro din totalul de 19 miliarde alocate. În plus, toate axele 
prioritare de finanţare au fost deblocate.   

În consens cu ceilalți membri ai comisiei, doamna Birchall a reamintit necesitatea unui 
efort conjugat al Parlamentului și Guvernului pentru asigurarea aplicării măsurilor ce vizează 
absorbția completă și la timp a fondurilor europene, iar cei prezenți la şedinţă şi-au exprimat 
sprijinul deplin și necondiționat pentru trecerea cât mai rapidă prin Parlament a tuturor măsurilor 
necesare unei absorbții complete și de calitate a banilor europeni.  

 
În ce privește programarea pentru perioada 2014 – 2020, doamna deputat Ana Birchall 

a subliniat că, inclusiv la nivelul Comisiei pentru afaceri europene, este sprijinit planul de 
investiţii prioritare care cuprinde stimularea creşterii şi creării de locuri de muncă, creşterea 
calităţii învăţământului, intensificarea cooperării cu sectorul de afaceri şi încurajarea investiţiilor 
private, stimularea activităţilor de inovare şi a competitivităţii întreprinderilor pentru sporirea 
valorii adăugate a acestora, precum şi continuarea extinderii şi modernizării infrastructurii de 
transport a României.  

Totodată, doamna Birchall a declarat că atingerea unui grad de absorbţie de 70% până la 
finalul anului în curs reprezintă o ţintă realizabilă, iar oportunităţile pe care le oferă un grad de 
absorbţie crescut trebuie valorificate la maxim oferind României “şanse mai mari de dezvoltare 
şi de a reduce decalajele existente atât între regiunile din România, cât şi între ţara noastră şi 
alte state europene”.  

 
 

Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei.  
 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţe 14 deputați: Birchall 

Ana (PSD), Drăguşanu Vasile Cătălin (ALDE), Tararache Mihai (PNL), Burlacu Ştefan (ND), 
Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Lubanovici Mircea (PNL), Nazare 
Alexandru (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă 
Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE),  Teju Sorin (ALDE), Ţîmpău Radu Bogdan 
(PNL). 

Au absentat motivat: Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), 
Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Steriu Valeriu Andrei (PSD), 
Stroe Ionuț Marian (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 

 
Preşedinte, 

 
 

Ana BIRCHALL 
 
 
 
Consilier, 
Gabriela Negreț 
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