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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din perioada 24 - 26 aprilie 2018 

 
 
În perioada 24 – 26 aprilie 2018, Comisia a avut următoarea ordine de zi: 
 

I. Examinarea în fond a unor acte europene și adoptarea opiniilor: 

    
1. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea 
Europeană, COM(2017) 797 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Evaluarea 
intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea impactului 
cercetării și inovării din UE, COM(2018) 2 

 
II. Studiu individual: 

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie 
europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară, 
COM(2018) 28 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la punerea 
în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni 
pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, 
produsele și deșeurile, COM(2018) 32 

 
 

 În data de 24 aprilie a.c., membrii comisiei au examinat în fond cele două acte 
europene înscrise la punctul I. din ordinea de zi. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Ștefan MUȘOIU, vicepreşedinte 
al comisiei. 
 
La punctul I.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Propunerea de 
Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și 
previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană, COM(2017) 797, 
propunere de directivă referitoare la transparenţa şi previziblitatea condiţiilor de 
muncă la nivelul UE care urmăreşte implementarea a două dintre principiile 
fundamentale pe care se bazează Pilonul european al drepturilor sociale: principiul 
5 - locuri de muncă sigure și adaptabile și principiul 7 - Informații despre condițiile 
de angajare și protecția în caz de concediere. 
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Propunerea prevede posibilitatea ca statele membre să nu aplice dispozițiile 
directivei în cazul unui raport de muncă cu o durată totală mai mică sau egală cu 8 
ore într-o perioadă de referință de o lună. 
 
În urma dezbaterilor și a observațiilor și recomandărilor făcute, membrii comisiei 
au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului 
Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 
 
La punctul I.2. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea 
impactului cercetării și inovării din UE, COM(2018) 2. 
 
Orizont 2020, programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare (2014-2020), este 
unul dintre atuurile esențiale ale UE pentru stimularea creșterii economice, crearea 
de locuri de muncă, promovarea excelenței științifice și a poziției de lider a 
industriei europene ș.a.  
 
Membrii comisiei consideră că această Comunicare își propune să atragă atenția 
instituțiilor UE cu privire la principalele constatări privind punerea în aplicare a 
programului Orizont 2020, să prezinte învățămintele desprinse din evaluarea 
globală, să identifice eventualele îmbunătățiri și orientări pentru viitor și să prezinte 
reacțiile la recomandările făcute de grupul la nivel înalt Lamy privind maximizarea 
impactului  acestui program. 
 
În urma dezbaterilor și a observațiilor făcute asupra conținutuluitextului 
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. 
 
 
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați: 
Ștefan MUȘOIU (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), 
Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU 
(PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristian 
GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA 
(neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU 
(PNL). 
 
Au absentat motivat: Angel TÎLVĂR (PSD), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Nicolae 
BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Ilie Dan 
BARNA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD). 
  
 

 
 În 25 și 26 aprilie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra: 

 
1. Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie 
europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară, 
COM(2018) 28 și 

2. Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la punerea 
în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni 
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pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, 
produsele și deșeurile, COM(2018) 32. 

 
Cele două Comunicări ale Comisiei Europene vor intra în dezbatere în ședința 
comisiei din 24 aprilie a.c., pentru adoptarea opiniei finale. 

 
 

În 25 aprilie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 
16 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Dănuț BICA (PNL), 
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan 
GHERA (Minorități), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu 
(PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen 
TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 
 
Au absentat motivat: Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae 
BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Rovana 
PLUMB (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD). 
 
 
În 26 aprilie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 
16 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Dănuț BICA (PNL), 
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan 
GHERA (Minorități) – înlocuit de Petronela Mihaela CSOKANY, Cristian GHINEA 
(USR), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), 
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 
 
Au absentat motivat: Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae 
BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Rovana 
PLUMB (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD). 
 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,   SECRETAR,  
 

Angel TÎLVĂR   Florin Romeo NICOARĂ 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: Gabriela Negreț 




