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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 27, 28 și 29 septembrie 2016
 În zilele de 27 și 28 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea
ordine de zi:
I.
Examinarea în cadrul mecanismului de alertă timpurie pentru verificarea
subsidiarității a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii / avize motivate:
1. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei
(UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau
finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE, COM(2016) 450
2. Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește
accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor, COM(2016) 452
3. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor
pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare), COM(2016) 465
4. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele
referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii
pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau
persoanele eligibile pentru protecția subsidiară și la conținutul protecției acordate și de
modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul
resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, COM(2016) 466
5. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei
proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei
2013/32/UE, COM(2016) 467
6. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului
de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului
European și al Consiliului, COM(2016) 468
II. Examinarea în fond a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii:
1. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei
(UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau
finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE, COM(2016) 450
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Comunicare privind măsuri
suplimentare de sporire a transparenței și de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale și a
evitării obligațiilor fiscale, COM(2016) 451
3. Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește
accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor, COM(2016) 452
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4. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor
pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare), COM(2016) 465
5. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele
referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii
pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau
persoanele eligibile pentru protecția subsidiară și la conținutul protecției acordate și de
modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul
resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, COM(2016) 466
6. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei
proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei
2013/32/UE, COM(2016) 467
7. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului
de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului
European și al Consiliului, COM(2016) 468
8. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de
protecție internațională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei
țări terțe sau de către un apatrid (reformare), COM(2016) 270
9. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor – Plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările
terțe, COM(2016) 377
10. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Punerea
în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide
calea către o uniune a securității efectivă și autentică - COM(2016) 230
11. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor: Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism
violent, COM(2016)
12. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor – Consolidarea sistemului de reziliență cibernetică al
Europei și încurajarea unui sector al securității cibernetice competitiv și inovator, COM(2016)
410
13. Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu – Elemente pentru un cadru
strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate, JOIN(2016) 31
14. Comunicare a Comisie către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor: O nouă agendă pentru competențe în Europa – Să lucrăm
împreună pentru consolidarea capitalului uman, a capacității de inserție profesională și a
competitivității, COM(2016) 381
15. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor – Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru
strategiile naționale de integrare a romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile
de integrare efectivă a romilor în statele membre – 2016, COM(2016) 424

Doamna deputat Ana Birchall, președintele comisiei, a deschis lucrările ședinței comisiei,
supunând la vot ordinea de zi. Cu majoritate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost examinată, din punct de vedere al respectării
principiului subsidiarității, Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul
spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE,
COM(2016) 450. Ca urmare a publicării de către Comisia Europeană, la 5 iulie 2016, a Directivei ce
amendează cea de-a patra Directivă privind combaterea spălării banilor, propunerea de față vizează
consolidarea în continuare a normelor Uniunii Europene privind combaterea spălării banilor, pentru
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lupta împotriva finanțării terorismului și pentru a spori transparența cu privire la proprietarii reali ai
companiilor și ai fondurilor fiduciare.
Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, că propunerea este
conformă cu principiul subsidiarității și au decis menționarea acestui fapt într-o opinie care să fie
înaintată Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru informare și finalizarea procedurii de
examinare parlamentară.
La punctul I.2. din ordinea de zi a fost dezbătută conformitatea cu principiul subsidiarității a
Propunerii de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește
accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor, COM(2016) 452.
Comisia pentru afaceri europene a constatat că propunerea de regulament are suficientă valoare
adăugată, fiind respectat principiul subsidiarităţii și a hotărât cu unanimitate de voturi emiterea unei
opinii în acest sens.
Punctele de la I.3 la I.6. din ordinea de zi au fost analizate împreună din punctul de vedere al
conformării cu principiul subsidiarității, obiectivul propunerilor fiind cel de asigurare a unei
convergenţe mai mari a dispoziţiilor sistemului european comun de azil (SECA), în direcţia unei
armonizări sporite.
În urma dezbaterii, Comisia pentru afaceri europene a admis că cele patru propuneri respectă
principiul subsidiarității și a hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea unor opinii care să fie
transmise, spre informare, Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de
examinare parlamentară.
La punctul II.1. din ordinea de zi a fost dezbătută în fond Propunerea de Directivă a
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de
modificare a Directivei 2009/101/CE, COM(2016) 450.
În urma dezbaterii, Comisia pentru afaceri europene a constatat că modificările propuse pot să
sporească claritatea și coerența normelor în statele membre prin instituirea unui mecanism de
identificare, colectare, stocare și acces la informații privind beneficiarii reali și vor asigura o mai bună
cunoaștere a titularilor de conturi bancare și de conturi de plăți și a activității acestora.
Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie care să fie transmisă
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
La punctul II.2. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European și Consiliu – Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenței
și de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, COM(2016) 451.
Comunicarea face o trecere în revistă a progreselor înregistrate până în momentul de față în ceea ce
privește transparența fiscală și lupta împotriva evaziunii fiscale, precum și a domeniilor prioritare care
necesită măsuri pentru consolidarea luptei împotriva fraudei fiscale și a activităților ilicite.
În urma dezbaterii acestui document, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate
de voturi să adopte o opinie care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
La punctul II.3. din ordinea de zi a fost dezbătută în fond Propunerea de Directivă a Consiliului
de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații
privind combaterea spălării banilor, COM(2016) 452.
Membrii Comisiei pentru afaceri europene susțin intervenția Comisiei Europene, în sensul
modificării celei de a patra Directivă în domeniul combaterii spălării banilor prin introducerea
dispoziției care permite accesul autorităților fiscale la informații specifice privind combaterea spălării
banilor, dar își pun întrebarea dacă textul propus mai este necesar, în condițiile prevederilor explicite
din proiectul de modificare a Directivei 2015/849, și anume COM(2016) 450.
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Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie care să
fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare
parlamentară.
La punctele de la II.4. la II. 7. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat în fond
Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru
primirea solicitanților de protecție internațională (reformare), COM(2016) 465, Propunerea de
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe
care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de
protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecția
subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului
din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung,
COM(2016) 466, Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire
a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei
2013/32/UE, COM(2016) 467 și Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr.
516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, COM(2016) 468.
Membrii comisiei au constatat eliminarea, prin propunerile de faţă, a clauzelor existente în
directive în vigoare în prezent în cadrul SECA (art. 5 din Directiva 2013/32, respectiv art. 3 din
Directiva 2011/95) ce exprimă tehnica armonizării minime, în favoarea promovării unei armonizări
sporite. De asemenea, au remarcat absenţa unor evaluări detaliate a impactului propunerilor de faţă şi a
modului de aplicare a cadrului legislativ în vigoare în prezent, precum și absenţa unei evaluări
detaliate a sarcinilor financiare şi administrative ce ar urma să revină statelor membre, având în vedere
că expunerile de motive care însoţesc propunerile de faţă se rezumă la a afirma că fiecare dintre ele
„nu presupune sarcini financiare sau administrative pentru Uniune” şi că „nu are implicaţii asupra
bugetului Uniunii”.
În urma dezbaterii, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să
adopte o opinie comună, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al
Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
La punctul II.8. din ordinea de zi a fost examinată în fond Propunerea de Regulament al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul
din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare),
COM(2016) 270.
Membrii comisiei au subliniat că propunerea Uniunii Europene conferă un caracter permanent unor
mecanisme corective, mecanisme care, potrivit art. 78 alin. (3) TFUE, trebuie să aibă prin definiţie
caracter temporar, şi diminuează/exclude posibilitatea exprimării voinţei de solicitantul de protecţie
internaţională cu privire la statul membru ales. De asemenea, au subliniat faptul că propunerea de
regulament nu justifică modul de calculare a aşa-numitei contribuţii de solidaritate (250 000 euro) care
ar urma să fie impusă statului membru care nu ar accepta primirea unui solicitant de protecţie
internaţională.
În urma dezbaterii, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să
adopte o opinie, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
La punctul II.9. din ordinea de zi a fost analizată în fond Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor –
Plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe, COM(2016) 377.
Comunicarea stabilește prioritățile de politică și instrumentele pentru acțiuni concrete ce
urmează să fie întreprinse la nivelul Uniunii Europene pentru a sprijini măsurile de integrare adoptate
la nivelul statelor membre, cu scopul de a continua dezvoltarea și consolidarea politicilor de integrare
în întreaga Uniune Europeană.
_______________________________________________________________________________________________________
PALATUL PARLAMENTULUI STR. IZVOR NR. 2-4, SECTOR 5, Cod 050563, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
TELEFON: 414 11 80, 414 21 89; FAX: 414 11 81 Email: cae@cdep.ro

4

Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie, cu
observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
La punctul II.10. din ordinea de zi a fost analizată în fond Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Punerea în aplicare a Agendei europene
privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă
și autentică - COM(2016) 230.
Comunicarea stabilește foaia de parcurs către o uniune a securității operative și efective prin
care să fie întărită capacitatea colectivă de a combate amenințarea teroristă. Comisia pentru afaceri
europene își menține observațiile și recomandările, făcute în Opiniile sale anterioare, asupra
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European
și Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea - COM(2015) 185, Propunerii de
Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului - COM(2015) 625 și
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru
consolidarea combaterii finanțării terorismului - COM(2016) 50.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie,
cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
La punctul II.11. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Sprijinirea
prevenirii radicalizării care duce la extremism violent, COM(2016) 379.Comunicarea abordează
contribuția Uniunii Europene în ceea ce privește sprijinirea statelor membre pentru prevenirea
radicalizării care duce la extremism violent sub formă de terorism.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie,
cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
La punctul II.12. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor –
Consolidarea sistemului de reziliență cibernetică al Europei și încurajarea unui sector al securității
cibernetice competitiv și inovator, COM(2016) 410. Documentul prezintă măsuri menite să
consolideze sistemul de reziliență cibernetică al Europei și să promoveze un sector al securității
cibernetice competitiv și inovator în Europa. Comunicarea este subsecventă Strategiei de securitate
cibernetică a UE și Strategiei privind piața unică digitală.
Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie, cu observații și
recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea
procedurii de examinare parlamentară.
La punctul II.13. din ordinea de zi a fost analizată în fond Comunicarea comună către
Parlamentul European și Consiliu – Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea
reformei sectorului de securitate, JOIN(2016) 31. Comunicarea propune un cadru strategic la nivelul
Uniunii care să sprijine statele membre să devină stabile și cetățenii să fie în siguranță. Se dorește ca
acest cadru să îmbunătățească eficacitatea Uniunii Europene în promovarea și sprijinirea eforturilor
țărilor partenere, pentru a asigura securitatea pentru indivizi și pentru stat și să îmbunătățească
legitimitatea, buna guvernanță și integritatea sectorului de securitate din țările partenere.
Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie, cu observații și
recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea
procedurii de examinare parlamentară.
La punctul II.14. din ordinea de zi s-a dezbătut, în fond, Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O
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nouă agendă pentru competențe în Europa – Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului uman,
a capacității de inserție profesională și a competitivității, COM(2016) 381. Această Comunicare
prezintă noua agendă pentru competențe, agendă ce își propune îmbunătățirea calității și a relevanței
formării competențelor, sporirea vizibilității și a comparabilității competențelor și calificărilor,
îmbunătățirea informării privind competențele pentru alegeri mai bune de carieră.
Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie, cu
observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
La punctul II.15. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat în fond Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor – Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a
romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele
membre – 2016, COM(2016) 424. Comunicarea cuprinde concluziile generale privind progresele
înregistrate în punerea în aplicare a cadrului UE în ceea ce privește strategiile naționale de integrare a
romilor. De asemenea, analizează pentru prima oară măsurile de integrare a romilor, măsuri ce au fost
adoptate în conformitate cu recomandările Consiliului.
Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie, cu
observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
În ziua de 27 septembrie, ședința a fost condusă de doamna Ana Birchall, președintele
comisiei.
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 17 deputați: Birchall Ana
(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD),
Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan (UNPR), Ghera Giureci
Slobodan (Mino.), Pâslaru Florin Costin (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria
(PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin
(PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL).
Au absentat motivat: Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Korodi Attila (UDMR), Nazare
Alexandru (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD).
În ziua de 28 septembrie, ședința a fost condusă de doamna Ana Birchall, președintele
comisiei.
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 16 deputați: Birchall Ana
(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD),
Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan (UNPR), Korodi Attila
(UDMR), Pâslaru Florin Costin (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD),
Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL),
Ţîmpău Radu Bogdan (PNL).
Au absentat motivat: Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Ghera Giureci Slobodan (Mino.),
Nazare Alexandru (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Tîlvăr Angel (PSD).


În ziua de 29 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut pe ordinea de zi:
1. Pregătirea întrevederii membrilor Comisiilor reunite pentru afaceri europene din
Parlamentul României cu doamna Corina Crețu, Comisar european pentru politică
regională, 29 septembrie 2016, orele 14:00.
2. Redactarea opiniilor adoptate în ședințele comisiei din 27 și 28 septembrie a.c.

În ziua de 29 septembrie a.c., din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat
prezența 17 deputați: Birchall Ana (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE),
Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL),
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Burlacu Ştefan (UNPR), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Pâslaru Florin
Costin (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan
(ALDE), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan
(PNL).
Au absentat motivat: Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Niculescu
Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL).

Președinte,
Ana BIRCHALL

Red.: Gabriela Negreț, consilier
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