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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 
Bucureşti, 14 decembrie  2015 
N r .   4  c - 1 9  /  9 5 5  
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 8 decembrie 2015 

 
 

În ziua de marți, 8 decembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut pe ordinea de zi: 
 

I. Prezentarea mandatului de reprezentare a României la reuniunea Consiliului European 
din 17-18 decembrie 2015, Bruxelles (Ședință comună cu Comisia pentru afaceri europene din 
Senat) 

 
Au participat

 

: domnul Dacian CIOLOȘ, primul -ministru al României, domnul Ioan Dragoș 
TUDORACHE, Șeful Cancelariei primului ministru și domnul Ciprian BUCUR, ministrul delegat 
pentru relația cu Parlamentul. 

 În prezența Comisiilor pentru afaceri europene reunite, domnul Dacian C ioloș a susținut 
propunerea de mandat, temele acestuia fiind migrația, lupta împotriva terorismului, Uniunea 
Economică și Monetară, piața internă, relațiile UK-UE și relații externe (relația cu Rusia / situația din 
estul Ucrainei). 

 
În urma dezbaterilor, în prezența a 31 din totalul de 33 de senatori și deputați, membrii celor 

două comisii au hotărât cu 28 de voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și o abținere, avizarea 
favorabilă, fără modificări sau completări, a propunerii de mandat de reprezentare la reuniunea 
Consiliului European din 17 – 18 decembrie 2015, de la Bruxelles, în forma prezentată de Guvernul 
României și susținută de Primul-ministru, domnul Dacia Cioloș. 
 

II. Examinarea propunerilor UE în cadrul mecanismului de alertă timpurie pentru 
verificarea subsidiarității / adoptare opinii: 
 

1. Propunere de Regulament de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a 
unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a 
Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 
și (UE) nr. 648/2012 - COM(2015) 472 

2. Propunere de Regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele 
prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții - COM(2015) 473 
 
 În urma dezbaterii asupra celor două acte UE, membrii comisiei au constatat că propunerile 
sunt conforme cu principiul subsidiarității și au hotărât, în unanimitate, adoptarea opiniilor Comisiei 
pentru afaceri europene, în vederea redactării și transmiterii acestora, spre informare, Biroului 
Permanent al Camerei Deputaților. 
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III. Examinarea în fond a propunerilor UE: 
       

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Lucrând împreună pentru 
locuri de muncă și creștere economică: Rolul băncilor naționale de promovare (BNP) în sprijinirea 
Planului de investiț ii pentru Europa - COM (2015) 361; raportor

 

: doamna deputat Roberta Alma 
ANASTASE, vicepreședinte al comisiei.  

 Din dezbaterea asupra Comunicării, membrii comisiei au subliniat o serie de aspecte 
benefice, dintre care: faptul că planul de investiții pentru Europa accentuează rolul structurilor 
naționale de finanțare, care pot contribui la alimentarea resurselor financiare ale planului respectiv la 
Fondul european de investiții strategice. De asemenea, au apreciat că implementarea Planului de 
investiții pentru Europa se bazează în principal pe parteneriatul strategic dintre Comisie și Banca 
Europeană de Investiții, da r totodată este nevoie de o implicare efectivă a băncilor naționale de 
promovare (BNP) pentru a spori impactul acesteia asupra investițiilor, creșterii economice și ocupării 
forței de muncă. 

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. 

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind edificarea unei Uniuni a pieţelor de capital 
– COM (2015) 468. 

 Europa are nevoie de un volum semnificativ de noi investiții sustenabile pe termen lung 
pentru a menține și crește competiti vitatea. Uniunea piețelor de capital va consolida cel de al treilea 
pilon al Planului de investiții pentru Europa  și va sprijini Uniunea economică și monetară prin 
susținerea convergenței economice și prin contribuția la absorbția șocurilor economice din zona euro. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, în unanimitate, să 
adopte o opinie asupra Comunicării Comisiei Europene, care să conțină observațiile făcute și care să 
fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 

 
3. Propunere de Regulament de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a 

unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a 
Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 
și (UE) nr. 648/2012 - COM(2015) 472.   
 

 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene recomandă Comisiei Europene 
să intensifice colaborarea cu Statele membre, deoarece - cu toate că evoluţia pieţei securitizărilor în 
Uniune este scăzută per ansamblu, există totuşi deosebiri între statele membre, astfel încât sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru o dezvoltare echilibrată a pieţei comune. Deși securitizările 
contribuie la o mai eficientă repartiţie a riscurilor, la creşterea capacităţii băncilor de a se racorda la 
economie, ar fi totuși necesară o implicare mai puternică a IMM-urilor în acest domeniu, atât în mod 
direct cât şi sub aspectul creşterii ofertei de creditare pentru acestea.  

Membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, în unanimitate, să adopte o opinie asupra 
propunerii de Regulament, cu observațiile și recomandările făcute, opinie care să fie transmisă 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

                                                                          
4. Propunere de Regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele 

prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții; COM(2015) 473.  
 

 Regulamentul prevede un cadru prudențial armonizat la nivelul Uniunii Europene 
pentru instituțiile de credit și firmele de investiții prin instituirea unor norme uniforme și direct 

mailto:cae@cdep.ro�


_______________________________________________________________________________________________________ 
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  
 

3 

aplicabile pentru instituțiile respective, inclusiv în ceea ce privește cerințele de capital pentru riscul de 
credit aferent pozițiilor din securitizare. 

În cadrul analizei, membrii comisiei au constatat că, urmare crizei, au fost luate măsuri de 
supraveghere a sectorului bancar care nu se aplică încă la piețele de capital;  de aceea, consideră că 
toate propunerile noi ar trebui să se concentreze pe eliminarea cauzelor care au dus la criză. 

Membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, în unanimitate, să adopte opinia asupra 
propunerii de Regulament, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

    
5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană 

privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare - 
COM(2015) 600.        

 
 Comunicarea Comisiei vine în urma lansării, în 22 iunie 2015, a Raportului celor cinci 

președinți (al Comisiei Europene, al reuniunii la nivel înalt a zonei euro, al Eurogrupului, al Băncii 
Centrale Europene și al Parlamentului European), în care se pune accentul pe utilizarea evaluării 
comparative și a examinării reciproce a performanțelor, pentru a realiza convergența și a ajunge la 
structuri economice cu o reziliență similară în întreaga zonă euro , în vederea finalizării Uniunii 
Economice și Monetare. Membrii Comisiei pentru afaceri europene consideră că, în ceea ce privește 
îmbunătățirea transparenței și reducerea complexității normelor fiscale actuale, simplificarea modului 
în care sunt puse în aplicare normele fiscale și raționalizarea metodologiei utilizate pentru evaluarea 
conformității cu Pactul de stabilitate și creștere reprezintă inițiative oportune care ar trebui susținute. 

În urma dezbaterilor și observațiilor făcute, 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. 
                           

6. Recomandare de Recomandare a Consiliului privind instituirea de consilii naționale de 
competitivitate în cadrul zonei euro - COM(2015) 601. 
 

 Documentul analizat conține un pachet de recomandări ale Consiliului, adoptat la 21 
octombrie 2015, privind instituirea consiliilor naționale de competi tivitate în statele din zona euro în 
scopul ameliorării instrumentelor de guvernanţă economică. Membrii comisiei consideră că efortul 
depus de instituţiile Uniunii Europene în vederea consolidării zonei euro nu trebuie să neglijeze 
situaţiile particulare cu care se confruntă statele membre din afara zonei euro. Respectarea fondului 
naţional şi tradiţiilor juridice constituie o necesitate. 

În urma observațiilor și recomandărilor făcute, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să 
adopte opinia asupra Recomandării de Recomandare a Consiliului. 
     

7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Comerț pentru toți. Către o politică comercială și de investiții mai 
responsabilă - COM(2015) 497;  raportor
 

: doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei. 

 În dezbaterile pe marginea acestei Comunicări, Comisia pentru afaceri europene 
încurajează Comisia Europeană să insiste asupra obiectivelor de protecţie a consumatorilor şi a datelor 
cu caracter personal, inclusiv prin lărgirea ariei de cuprindere a acestui tip de date, pentru a reduce 
impactul noilor probleme create de Revoluţia digitală; totodată, propune Comisiei Europene să 
analizeze şi pieţele locale, fenomenele de autoconsum sau comerțul incidental, pentru a pregăti  cadrul 
programatic şi, eventual, normativ adaptat unui viitor mult mai variat în ce priveşte formele 
comerțului.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să adopte opinia asupra Comunicării analizate, 
care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 
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8. Propunere de Recomandare a Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața 
forței de muncă - COM(2015) 462; raportori: doamna deputat Ana BIRCHALL, președinte și doamna 
deputat Roberta Alma ANASTASE, vicepreședinte.  
 

 În domeniul ocupării forţei de muncă, Uniunea Europeană are doar competenţe de  
sprijin a acţiunilor statelor membre. Uniunea poate contribui cu elaborarea unei strategii de ocupare a 
forţei de muncă, cu crearea unui cadru cooperareare, cu măsuri de organizare şi coordonare, de 
valorificarea schimbului de bune practici.  

 
În urma analizei acestei propuneri, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, în 

unanimitate, să adopte opinia asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului. Aceasta va fi transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 
  
 

IV. Avizarea unor proiecte de lege, în procedură de urgență: 
 

1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România - PLx 824/2015. 

 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a acestui proiect de lege și transmiterea avizului comisiilor sesizate pe fond: 
Comisia pentru muncă și protecție social și Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport. 

 
 
2. Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte 

juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului - PLx 825/2015. 
 

 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a acestui proiect de lege și transmiterea avizului Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități, sesizată pe fond. 
  
 

3. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune - PLx 829/2015. 

 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a acestui proiect de lege și transmiterea avizului comisiilor sesizate în fond: 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specific. 
    
       

V. Organizare internă.  
   
       

 Ședința a fost condusă de doamna Ana Birchall, președintele comisiei. 
 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența  21 deputați: Birchall Ana 

(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), 
Căprar Dorel Gheorghe (PSD) – înlocuit de domnul Roman Ioan Sorin (PSD), Zamfir Daniel Cătălin 
(PNL), Burlacu Ştefan (ND), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL) – înlocuit de domnul Orban Ludovic 
(PNL), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Nazare Alexandru (PNL) – înlocuit 
de domnul Popescu Dan Cristian (PNL), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), 
Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Steriu Valeriu Andrei (PSD) – înlocuit de doamna Dumitru Ioana Jenica 
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(PSD),  Stroe Ionuț Marian (PNL) – înlocuit de domnul Andronache Gabriel (PNL), Tararache Mihai 
(PNL), Teju Sorin (ALDE),  Tîlvăr Angel (PSD) – înlocuit de doamna Ciofu Tamara Dorina (PSD), 
Ţîmpău Radu Bogdan (PNL) – înlocuit de domnul Cupșa Ioan (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD) – 
înlocuit de doamna Bucura Oprescu Simona (PSD). 

 
A absentat domnul Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD).  
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte,     Vicepreședinte, 
 

Ana BIRCHALL  Roberta Alma ANASTASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier, 
 Gabriela Negreț 
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