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SINTEZA

lucrărilor Comisiei din perioada 8 – 9 octombrie 2019

În zilele de 8 și 9 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:

I.

Examinarea și avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2019, PLx. 400/2019
Invitați: reprezentanți ai Ministerului
Ministerului Fondurilor Europene

II.

Finanțelor

Publice

și

Examinarea
documentelor
și
adoptarea
opiniei
pentru
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu –
Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de
integrare a romilor – 2019, COM(2019) 406

III. Studiu individual:


Olli-Pekka Rantala: Avem nevoie de servicii de mobilitate
digitală durabilă

https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/olli-pekka-rantalatarvitsemme-kestavia-digitaalisia-liikkumisen-palveluita
 Conferința privind economia circulară durabilă
https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/conference-onsustainable-circular-economy-brought-together-sciencebusiness-and-policy-making
IV.

Diverse
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 Marți, 8 octombrie a.c., ședința a fost condusă de domnul
deputat Angel Tîlvăr, preşedintele comisiei. În deschidere, acesta a
prezentat ordinea de zi. Întrucât, la ora începerii ședinței, invitații din
partea Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Fondurilor
Europene nu erau încă prezenți, domnul președinte a propus ca lucrările
să înceapă cu dezbaterea punctului II. din ordinea de zi, iar propunerea
a fost acceptată în unanimitate de către membrii comisiei.
S-a trecut la examinarea fondului Comunicării Comisiei către
Parlamentul European și Consiliu – Raport privind punerea în aplicare a
strategiilor naționale de integrare a romilor – 2019, COM(2019) 406.
Proiectul de act legislativ european sintetizează cele mai noi tendințe
vizând cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor,
precum și combaterea discriminării și a atitudinilor negative față de
romi. Raportul subliniază situația romilor, principalele tipuri de măsuri
de incluziune, realizări și provocări și formulează învățarea în materie
de politici, care evidențiază abordări promițătoare și priorități de
abordat.
În cadrul analizei, Comisia pentru afaceri europene și-a exprimat
susținerea în ceea ce privește continuarea eforturilor pentru
îmbunătățiri în domeniile de politică ale cadrului UE privind strategiile
naționale de integrare a romilor. Au fost făcute recomandări privind
abordarea educației și combaterea discriminării și a atitudinilor ostile
față de romi și identificarea de măsuri care au caracter european pentru
a sprijini tranziția de la educație la ocuparea unui loc de muncă, dar și
cu privire la organizarea unor consultări ale autorităților cu organizațiile
romilor, la nivel european, care să dezbată planificarea, punerea în
aplicare și implicarea părților interesate relevante pentru crearea unui
climat de încredere în relația cu comunitățile romilor.
Membrii comisiei au atras atenția asupra necesității eforturilor comune,
la nivelul Uniunii, pentru a sprijini și procesele de incluziune a romilor
din regiunea vizată de procesul de extindere a UE în Balcanii de Vest,
unde se manifestă deja aspirații sporite referitoare la combaterea
discriminării, concretizate în formularea și adoptarea acelorași obiective
și metode de lucru privind incluziunea romilor ca și în statele membre
ale UE.
La finalul dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate
adoptarea unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie transmisă
Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii
de examinare parlamentară.
Domnul deputat Iulian Bulai (USR) a solicitat să ia cuvântul, reiterând
cererea de audiere în cadrul Comisiilor pentru afaceri europene ale
Camerei Deputaților și Senatului a propunerilor României pentru funcția
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de comisar european. Domnul președinte Tîlvăr a reamintit procedura
legislativă prin care acest lucru este posibil, subliniind că doar Birourile
permanente reunite ale celor două camere pot decide un calendar al
audierilor.
În continuare, s-a trecut la examinarea Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2019, PLx. 400/2019. Prin obiectul de
reglementare şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.
În sală a fost prezent, în calitate de invitat, un reprezentant din cadrul
Ministerului Finanțelor Publice.
Domnul deputat Iulian Bulai a solicitat reprezentantului Ministerului
Finanțelor Publice o prezentare a capitolelor bugetare la care s-au adus
modificări. Reprezentantul Ministerului Finanțelor a evidențiat defalcat
sumele din fila de buget respectivă.
Domnul deputat Bogdan Rodeanu (USR) a făcut referire la diferențele
dintre previzionare și realizare și a fost interesat de sursa sumelor
pentru toate modificările din rectificarea de buget.
În urma dezbaterilor, în raport cu atribuțiile comisiilor, membrii Comisiei
au hotărât, cu 10 voturi ”pentru”, 5 voturi ”împotrivă” și 3 ”abțineri”,
avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
Notă: doamna deputat Erika Benko (UMDR) și domnul deputat
Giureci-Slobodan GHERA (minorități) au intrat în sală după
momentul votului.
Avizul va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, pentru
raport.

 Miercuri, 9 octombrie a.c., membrii comisiei au procedat la
studiu individual.
În ziua de 8 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 20 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika
(UDMR), Elena HĂRĂTĂU – înlocuind pe Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo
Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Bogdan RODEANU
– înlocuind pe Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Alina TEIȘ –
înlocuind pe Ana BIRCHALL (PSD), Dănuț PĂLE – înlocuind pe Simona
BUCURA-OPRESCU (PSD), Iulian BULAI (USR), Petre CIOABĂ – înlocuind
pe Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități),
Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Nicu NIȚĂ – înlocuind
pe Roxana MÎNZATU (PSD), Costin Sebastian MOISE (PMP), Victor Viorel
PONTA (Pro Europa), Mihai Valentin POPA (Pro Europa), Florin MIRCEA
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– înlocuind pe Alfred Robert SIMONIS (PSD), Florin POPA – înlocuind pe
Adriana Diana TUȘA (PSD).
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Andrei Dominic
GEREA (Pro Europa), Mara MAREȘ (PNL), Cristina Mădălina PRUNĂ
(USR).
În ziua de 9 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Romeo Florin NICOARĂ (PNL),
Radu Costin VASILICĂ (PSD), Dănuț BICA (PNL), Giureci-Slobodan
GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD),
Costin Sebastian MOISE (PMP), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Mihai
Valentin POPA (Pro Europa), Alfred Robert SIMONIS (PSD), Adriana
Diana TUȘA (PSD).
Au absentat motivat: Ștefan MUȘOIU (PSD), Ilie Dan BARNA (USR),
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Iulian BULAI
(USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (Pro Europa),
Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ
(USR).

PREȘEDINTE,

Angel TÎLVĂR

SECRETAR,

Romeo Florin NICOARĂ

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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