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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
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Bucureşti, 12 martie 2018 
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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada  

6 – 8  martie 2018 
 
 
În perioada 6 - 8 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 

următoarea ordine de zi:  
 
I. Programul de lucru al Comisiei Europene pe anul 2018 și adoptarea 

Listei finale de propuneri de proiecte legislative și documente de consultare 
europene care vor fi supuse, cu prioritate, procedurii de control parlamentar în 
cursul anului 2018  

 
II. Dezbaterea și avizarea unor propuneri de legi interne: 
 
1.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17 din 

7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului, PLx. 501/2017 

 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, PLx. 513/2017 
 
3. Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada 

Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii, PLx. 557/2017 
 
III. Studiu asupra unor documente de interes: 

 
1. Ghidul președinției române a Consiliului UE din 2019 
 
2. Concluziile Consiliului educație, tineret, cultură și sport – reuniune pe 

tema educației care a avut loc în 15 februarie 2018 
 
3. Reuniunea informală a miniștrilor educației, tineretului, culturii și 

sportului pe tema culturii, care va avea loc în 28 februarie la Sofia 
 
4. Raportul de participare a delegației României, conduse de doamna 

viceprim-ministru Grațiela Leocadia Gavrilescu, cu domnul Karmenu Vella, 
comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit și cu doamna Corina 
Crețu, comisar european pentru politici regionale, care a avut loc în data de 14 
februarie 2018 la Bruxelles. 
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 Marți, 6 martie, lucrările au fost conduse de domnul deputat Angel TÎLVĂR, 
președintele comisiei. 

La ședința Comisiei pentru Afaceri Europene a Camerei Deputaților, au 
participat doamna Rovana PLUMB, ministrul fondurilor europene și domnul Tudor 
DOBRINESCU, reprezentantul Camerei Deputaților pe lângă Parlamentul European. 

În deschiderea lucrărilor, președintele comisiei a prezentat ordinea de zi, 
propunând adăugarea a două puncte: unul privind prezentarea de către doamna 
ministru Rovana PLUMB a realizărilor din cadrul mandatului său și unul cuprinzând 
prezentarea de către domnul Tudor DOBRINESCU a rezultatelor grupului de lucru în 
materie de subsidiaritate și eficiență al Comisiei Europene și acțiunile necesare în 
vederea fructificării dimensiunii parlamentare a Președinției Uniunii ce va reveni 
României în primul semestru al anului 2019. 

Noua ordine de zi a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate de către 
membrii comisiei. 

 
La punctul I. din ordinea de zi au continuat dezbaterile, începute în ședința 

comisiei din data de 27 februarie 2018, asupra Programului de lucru al Comisiei 
Europene pentru anul 2018, care s-au finalizat cu adoptarea listei finale de 
propuneri de proiecte legislative și documente de consultare europene care să fie 
supuse, cu prioritate, procedurii de control parlamentar în cursul anului 2018.  

Lista, ce conține un număr de 26 de inițiative pe teme de interes deosebit 
pentru Uniunea Europeană și statele membre, va fi transmisă Biroului Permanent al 
Camerei Deputaților, spre informare. 

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

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului 
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, PLx. 501/2017. 

Comisia pentru afaceri europene a constatat că, în forma prezentată, norma 
propusă este în contradicție cu obligațiile asumate de România prin Tratatul de 
aderare la Uniunea Europeană. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 4 
abțineri, avizarea nefavorabilă a propunerii legislative și transmiterea avizului către 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități, pentru raport. 
  

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

modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
PLx. 513/2017. 

Comisia pentru afaceri europene a subliniat că stabilirea eligibilității pentru 
finanțarea din fondurile europene a unităților spitalicești este în responsabilitatea 
guvernului, cu respectarea legislației.     

În urma analizei, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, în unanimitate, 
avizarea favorabilă a propunerii legislative. Avizul va fi transmis Comisiei pentru 
sănătate, pentru raport. 

Au participat la dezbateri domnul Călin Alexandru, director adjunct și 
doamna Mihaela Ene, consilier, reprezentanți ai Departamentului pentru Situații de 
Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și domnul Eleodor 
Mandreș, secretar de stat și doamna Mihaela Spiridon, consilier, din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice. 
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La punctul II.3. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Proiectul de 
Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş 
Autostrada Unirii, PLx. 557/2017. 
 În urma analizei, Comisia pentru afaceri europene a constatat că propunerea 
nu face referire la transpunerea unei directive a Uniunii Europene și nu prevede 
drepturi sau obligații de natura modificării legislației în vigoare aplicabile gestiunii 
fondurilor europene.  
 Comisia pentru afaceri europene a hotărât, în unanimitate, avizarea 
favorabilă a propunerii legislative și transmiterea avizului către Comisia pentru 
transporturi și infrastructură, pentru raport. 

 
 La punctul III, nou introdus pe ordinea de zi, doamna Rovana PLUMB, 
ministrul fondurilor europene, a prezentat membrilor Comisiei pentru afaceri 
europene stadiul absorbției fondurilor europene, dar și rezultatele obținute la 
Bruxelles. A subliniat, de asemenea, că au fost identificate alături de Comisia 
Europeană, împreună cu doamnele comisar Crețu și Thyssen, soluții pentru 
evitarea dezangajării de fonduri europene pe POR și POCU, arătând că obiectivul 
imediat este acela de a nu pierde banii, ținta fiind o rată de contractare maximă 
până la finalul anului 2018. În context, doamna ministru a prezentat și liniile de 
finanțare deschise până în prezent, precum și rata implementării programelor.  
 

La punctul IV, nou, din ordinea de zi, domnul DOBRINESCU a prezentat 
rezultatele grupului de lucru în materie de subsidiaritate și eficiență al Comisiei 
Europene, dar și acțiunile necesare în vederea fructificării dimensiunii parlamentare 
a Președinției Uniunii ce va reveni României (PRES RO) în primul semestru al anului 
2019, conform anexei Deciziei (UE) 2016/1316 a Consiliului din 26 iulie 2016. A 
amintit că dimensiunea parlamentară a președinției Consiliului UE are rolul de a 
susține atât inițiativele guvernului propriu, cât și de a consolida cooperarea, pe de 
o parte, între comisiile de specialitate din parlamentele statelor membre UE și pe 
de altă parte, între acestea și Parlamentul European.  

Doamna deputat Roberta Alma ANASTASE, vicepreședinte al comisiei, a 
înaintat comisiei o adresă din partea Grupului parlamentar al PNL prin care se 
solicită Comisiei pentru afaceri europene invitarea la dezbateri a domnului Victor 
NEGRESCU, ministru delegat pentru afaceri europene, care să prezinte strategia 
Guvernului României, planul de acțiuni și prioritățile concrete stabilite pentru 
negocierile cu privire la Cadrul financiar multianual al Uniunii Europene care să 
maximizeze interesele țării noastre. Propunerea a fost acceptată de către membrii 
comisiei, urmând să fie stabilită data la care să aibă loc această dezbatere. 

 
  

 Miercuri, 7 martie și joi, 8 martie a.c., membrii comisiei au procedat la 
studiu individual asupra documentelor privind: 
 

1. Ghidul președinției române a Consiliului UE din 2019 
2. Concluziile Consiliului educație, tineret, cultură și sport – reuniune pe 

tema educației care a avut loc în 15 februarie 2018 
3. Reuniunea informală a miniștrilor educației, tineretului, culturii și 

sportului pe tema culturii, care a avut  loc în 28 februarie, la Sofia 
4. Raportul de participare a delegației României, conduse de doamna 

viceprim-ministru Grațiela Leocadia Gavrilescu, cu domnul Karmenu Vella, 
comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit și cu 
doamna Corina Crețu, comisar european pentru politici regionale, care a 
avut loc în data de 14 februarie 2018 la Bruxelles. 
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În ziua de 6 martie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei au fost 
prezenți 17 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO 
Erika (UDMR), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD) – 
înlocuit de Lucreția ROȘCA, Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD) – 
înlocuită de Vasile COCOȘ, Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), 
Ștefan MUȘOIU (PSD), Rovana PLUMB (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana 
TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
 

Au absentat motivat: Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana 
BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE),  Victor Viorel PONTA (neafiliat), 
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  

 
 
În ziua de 7 martie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei au fost 

prezenți 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO 
Erika (UDMR), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristian GHINEA (USR), 
Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Eugen TOMAC 
(PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
 

Au absentat motivat: Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), 
Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), 
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Rovana PLUMB (PSD), Victor Viorel PONTA 
(neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  

 
 
În ziua de 8 martie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei au fost 

prezenți 13 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO 
Erika (UDMR), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu 
(PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), 
Dan VÎLCEANU (PNL). 
 

Au absentat motivat: Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), 
Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), 
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Rovana 
PLUMB (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  

 
 
 
 

Președinte,     Secretar, 
 

Angel TÎLVĂR    Romeo Florin NICOARĂ 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
Redactat: Gabriela Negreț 




