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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 16 – 18 mai 2017 

 
 

Pentru perioada 16 - 18 mai a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine de zi:  
 
I. Examinarea în fond a unor propuneri UE și adoptarea opiniilor: 

 
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de 

returnare a Uniunii Europene – Un plan de acțiune reînnoit, COM (2017) 200 - însoțită de C(2017) 
1600 – Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii 
în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

2. Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Câteva elemente ale Strategiei 
UE pentru Siria, JOIN(2017) 11 

3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Energie curată pentru toți europenii, 
COM(2016) 860 și Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața 
internă a energiei electrice (reformare), COM(2016) 861 

4. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Accelerarea inovării în domeniul 
energiei curate, COM(2016) 763 

 
II. Organizarea întrevederii din 18 mai a.c. cu doamna Margrethe VESTAGER, Comisar 

european pentru concurență, cu membri ai Comisiilor parlamentare reunite ale Camerei Deputaților și 
Senat pentru afaceri europene, industrii și servicii și politică economică, reformă și privatizare  

 
III. Studiul documentelor suport  cu privire la: 

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Crearea unui sistem de 

impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană, COM(2016) 682 
2. Propunere de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților 

(CCCTB), COM(2016) 683 
3. Propunere de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților, COM(2016) 

685 
4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor – Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară, 
COM(2017) 34 

5. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile (reformare), COM(2016) 767 

 
La punctul I.1 din ordinea de zi, a fost analizată în fond Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European și Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene – Un plan de 
acțiune reînnoit, COM (2017) 200. Comunicarea prezintă planul de acțiune reînnoit privind returnarea, 

gabriela.negret
comisii



_______________________________________________________________________________________________________ 
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  

 

care conține acțiuni suplimentare precum prevenirea migrației neregulamentare și returnarea migranților 
aflați în situație neregulamentară. 

Membrii Comisiei pentru afaceri europene au salutat atât intenția Comisiei de a realiza 
corelarea într-un mod raționalizat și eficient a procedurilor de azil cu cele de returnare, precum și 
măsurile pentru consolidarea capacității de acțiune în materie de returnare a Agenţiei Europene pentru 
Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă. Totodată, au recomandat Comisiei Europene să completeze 
planul de acțiune reînnoit, cu măsuri operative pentru eliminarea posibilității ca ciclul de imigrație 
ilegală să fie repetat de către persoanele returnate. 

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 I.2. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Comunicarea comună – Câteva 

elemente ale Strategiei UE pentru Siria, JOIN(2017) 11, care își propune să stabilească modul în care 
UE poate să joace un rol important în cadrul existent convenit de ONU cu privire la identificarea unor 
soluții politice durabile în Siria.  

Comisia pentru afaceri europene a salutat orientarea UE de a continua să susțină în mod direct 
tratativele de la Geneva, desfășurate sub egida ONU, în vederea încheierii războiului și a stabilirii 
parametrilor unui organism de guvernare de tranziție și a exprimat susținere pentru poziția Uniunii 
asupra ”responsabilității speciale” pentru costurile de reconstrucție care ar trebui să revină actorilor 
externi care au alimentat conflictul. În același timp, a opinat că Uniunea Europeană ar trebui să 
planifice și să gestioneze returnarea masivă a refugiaților sirieni după încetarea ostilităților, pentru a 
asigura astfel forța umană necesară pentru reconstrucția țării. 

În urma dezbaterilor, 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 I.3. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Comunicarea privind o energie 

curată pentru totți europenii, COM(2016) 860 și Propunerea de Regulament privind piața internă a 
energiei electrice (reformare), COM(2016) 861. 

Comunicarea lansează o serie de propuneri de reglementare și măsuri de facilitare care să 
accelereze transformarea și consolidarea tranziției economiei UE către o energie curată.  

Propunerea de Regulament vizează, printre altele, construirea unui fundament pentru realizarea 
eficientă a obiectivelor Uniunii energetice europene și a cadrului privind clima și energia pentru 2030.  

Comisia pentru afaceri europene recomandă instituirea de garanţii procedurale pentru respectarea 
dreptului statelor  membre de a-şi stabili propriului mix energetic şi stimularea mai puternică a 
cercetării ştiinţifice pentru dezvoltarea tehnologiilor revoluţionare respective. 

Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie comună pentru cele două 
acte ale UE, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.4. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Comunicarea Comisiei – 

Accelerarea inovării în domeniul energiei curate, COM(2016) 763. Comunicarea stabilește o strategie 
cuprinzătoare pentru a stimula investițiile private în favoarea inovării în domeniul energiei curate.  

Comisia pentru afaceri europene sprijină utilizarea instrumentelor financiare specifice şi 
propune ca planul de investiții pentru Europa să fie cât mai mult extins pentru finanţarea IMM. În 
același timp, recomandă o abordare mai cuprinzătoare pentru sprijinirea tehnologiilor emergente de 
obținere a energiei electrice din surse regenerabile.  

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. din ordinea de zi membrii comisiei au fost informați despre întrevederea cu 

doamna Margrethe VESTAGER, Comisar european pentru concurență, din data de 18 mai 2017.  
 

 Punctul III. din ordinea de zi a constat în studiul următoarelor acte ale UE, precum și a 
documentelor-suport ale acestora : 
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1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Crearea unui sistem de 
impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană, COM(2016) 682 

2. Propunere de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților 
(CCCTB), COM(2016) 683 

3. Propunere de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților, COM(2016) 
685 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară, 
COM(2017) 34 

5. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile (reformare), COM(2016) 767 

 
În ziua de 16 mai, ședința a fost condusă de domnul Victor Viorel PONTA, președintele 

comisiei.  
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați:                                

Victor Viorel PONTA (PSD), Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Radu Costin 
VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Dănuț BICA (PNL), Simona 
BUCURA-OPRESCU (PSD), Vasile COCOȘ (PSD) – înlocuind pe Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), 
Ștefan MUȘOIU (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD). 

Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ana 
BIRCHALL (PSD), Roxana Mînzatu (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Dan VÎLCEANU 
(PNL).  
        

În ziua de 17 mai, din totalul de 21 de membri ai Comisiei și-au înregistrat prezența 15 deputați: 
Victor Viorel PONTA (PSD), Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Radu Costin 
VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Dănuț BICA (PNL), Simona 
BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), 
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Eugen TOMAC 
(PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD). 

Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ana 
BIRCHALL (PSD), Roxana Mînzatu (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Dan VÎLCEANU 
(PNL).  
        

În ziua de 18 mai, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 
deputați: Victor Viorel PONTA (PSD), Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Radu Costin 
VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Dănuț BICA (PNL), Simona 
BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), 
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Eugen TOMAC 
(PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD). 

Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ana 
BIRCHALL (PSD), Roxana Mînzatu (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Dan VÎLCEANU 
(PNL).  

 
Președinte, 

 
Victor Viorel PONTA 

 
Red.: Gabriela Negreț, consilier 




