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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 25 – 27 septembrie 2018 

 
 
 
În perioada 25 – 27 septembrie 2018, Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi: 
 

 
I. Examinarea în fond a unui act european și adoptarea opiniei: 

 
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013, COM(2018) 385 
Invitat: domnul Ion Cîmpeanu, secretar de stat in cadrul Ministerului 
Mediului 

 
II. Studiu individual: 

 
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație 
(reformare), COM(2018) 303 

2. Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu – Elemente 
pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic 
și a armamentului ușor și a muniției aferente -”Asigurarea securității 
armelor, protejarea cetățenilor”, JOIN(2018) 17 

3. Summit-ul „Inițiativa celor trei mări – Investițiile Comisiei europene în 
proiecte de conectivitate” – București, 17 – 18 septembrie 2018 
 

III. Diverse 

 
 

 Marți, 25 septembrie a.c., lucrările au fost conduse de către domnul 
deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele comisiei.  
 
Domnul președinte Tîlvăr a prezentat membrilor comisiei ordinea de zi, 
supunând-o la vot. Aceasta a fost aprobată în unanimitate. 

 
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost înscrisă Propunerea de Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru 
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mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1293/2013, COM(2018) 385.  
Propunerea instituie programul pentru mediu și politici climatice (LIFE), care va 
contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din punct de 
vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, inclusiv prin tranziția către energie curată, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea declinului 
biodiversității, contribuind la dezvoltarea durabilă. 
 
La începutul dezbaterilor, domnul deputat Angel Tîlvăr, președintele comisiei, a 
făcut o scurtă informare a conținutului propunerii în discuție și a explicat în ce 
constă dorința de clarificare a obiectivelor programelor prin care Uniunea 
Europeană sprijină implementarea politicilor Uniunii în domeniile energiei curate, 
schimbărilor climatice, gestiunii biodiversității, protecției mediului și economiei 
circulare, acestea trebuind să fie cât mai explicite pentru a putea oferi 
cetățenilor un tablou clar și complet asupra unei economii circulare curate. 
 
Comisia pentru afaceri europene susține obiectivul general al programului de a 
contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din punct de 
vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezistentă la schimbările 
climatice, inclusiv prin tranziția către energia curată și recomandă consolidarea 
legăturilor dintre entitățile eligibile din statele membre și cele ale Spațiului 
Economic European în cadrul programului LIFE al Uniunii Europene. 
 
În urma dezbaterilor și a observațiilor și recomandărilor făcute asupra 
conținutului comunicării, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 
unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 
În continuare, domnul președinte Tîlvăr a dat cuvântul domnului secretar de stat 
Ion Cîmpeanu, pentru o dezbatere asupra mediului și a consecințelor 
schimbărilor climatice. Domnul secretar de stat a vorbit despre Acordul de la 
Paris, economia circulară și implementarea programelor de mediu la nivel 
național. 
Întrebat de domnul deputat Ștefan Mușoiu, vicepreședinte al comisiei, când se 
preconizează lansarea națională a acestor programe, domnul secretar de stat 
Cîmpeanu a raspuns că se prevede un termen cuprins între luna octombrie a 
anului curent și până în ianuarie-februarie anul următor. 
 
 
 

 Miercuri, 26 septembrie și joi, 27 septembrie a.c. , membrii comisiei 
au procedat la studiu individual asupra următoarelor acte europene ce vor fi 
dezbătute în cadrul comisiei și a altor documente de interes pentru activitatea 
comisiei. 

 
 
În ziua de 25 septembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ 
(PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU 
(PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin 
MANOLE (PSD), Roxana Mînzatu (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana 
TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
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Au absentat motivat: Ilie Dan BARNA (USR), Ana BIRCHALL (PSD), Simona 
BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA 
(USR), Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  
 

 
În ziua de 26 septembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ 
(PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU 
(PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin 
MANOLE (PSD), Roxana Mînzatu (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana 
TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Ilie Dan BARNA (USR), Ana BIRCHALL (PSD), Simona 
BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA 
(USR), Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  
 
 
În ziua de 27 septembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ 
(PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU 
(PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin 
MANOLE (PSD), Roxana Mînzatu (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana 
TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Ilie Dan BARNA (USR), Ana BIRCHALL (PSD), Simona 
BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA 
(USR), Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  
 
 
 
 
 

 
 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  
 
 

Angel TÎLVĂR    Florin Romeo NICOARĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 




