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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 București, 1 noiembrie 2017 
Nr. 4c-19 / 413 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 31 octombrie 2017 

 
 
În ziua de 31 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  
 
I. Examinarea unei propuneri UE şi adoptarea opiniei:   

Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru 
afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu - O 
abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE, JOIN(2017) 
21 
 
II. Pregătirea întrevederii cu domnul Lubos BLAHA, președintele Comisiei 
pentru afaceri europene a Consiliului Național al Republicii Slovacia (la invitația 
doamnei senator Gabriela Crețu) – miercuri, 1 noiembrie 2017,  
 
III. Diverse: informare din partea doamnei Rovana Plumb, președintele 
comisiei, privind întâlnirea cu Mariya Gabriel, comisar european pentru economie 
digitală și societate digitală 
 

 
La punctul I. din ordinea de zi a fost dezbătută în fond Comunicarea comună a 

Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de 
securitate către Parlamentul European și Consiliu O abordare strategică privind rezilienţa 
în cadrul acţiunii externe a UE JOIN(2017) 21.  

Comunicarea își propune să sporească impactul acțiunii externe a Uniunii 
Europene și să sprijine progresele în ceea ce privește dezvoltarea, ajutorul umanitar și 
obiectivele de politică externă și de securitate, printr-o abordare strategică a rezilienței. 

Analizând conținutul Comunicării, membrii comisiei au observat că rămân încă de 
clarificat concepte, interacțiuni și modalități de transpunere în practică a unor deziderate 
ambițioase, fiind dificil de evaluat cum va funcționa operaționalizarea și includerea 
aspectelor legate de consolidarea rezilienței în practică, în structurarea și implementarea 
unor politici. 

Comisia pentru afaceri europene a subliniat că, deși în comunicarea comună se 
pune accentul pe îmbunătățirea rezilienței statului și societății, are loc transpunerea 
rezilienței și în zona persoanei, iar acest fapt crează dificultăți întrucât factorii 
determinanți țin de structura psiho-socială a fiecărui individ, iar curajul, inteligența, 
discernământul, capacitatea de adaptare, rezistența la stress și multe altele asemenea 
caracteristici personale nu pot face obiectul unui algoritm utilizabil în scopul realizării 
obiectivului Comunicării comune. 
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 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei 
opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

             
La punctul II. din ordinea de zi membrii comisiei au fost informați despre 

întâlnirea, din data de 1 noiembrie, cu domnul Lubos BLAHA, președintele Comisiei 
pentru afaceri europene a Consiliului Național al Republicii Slovacia, la invitația doamnei 
Gabriela Crețu, senator PSD, președintele Comisiei pentru afaceri europene a Senatului. 

Domnul Blaha va avea o întrevedere cu doamna Rovana Plumb, președintele 
Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților și cu doamna Gabriela Crețu, 
senator PSD, președintele Comisiei pentru afaceri europene a Senatului, precum și 
membri ai celor două comisii. 

 
 
Ședința a fost condusă de doamna Rovana PLUMB, președintele comisiei. Din 

totalul de 22 de membri ai Comisiei au fost prezenți 15 deputați: Rovana PLUMB (PSD), 
Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Radu Costin 
VASILICĂ (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA 
(PNL), Ana BIRCHALL (PSD), Ion Răzvan URSU (PSD) – înlocuind pe doamna Simona 
BUCURA-OPRESCU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), 
Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  

Au absentat motivat: Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Eugen TOMAC (PMP), 
Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Președinte,    Secretar, 
 

Rovana PLUMB  Radu Costin VASILICĂ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.: Gabriela Negreț, consilier 




