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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

  
 
 

 Bucureşti, 23 mai 2018 
  Nr. 4 c-19 / 245 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din perioada 8 – 10 mai 2018 

 
 
În perioada 8 – 10 mai 2018, Comisia a avut următoarea ordine de zi: 
 

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

    
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 

 
II. Studiu individual: 

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

Economic și Social European – Pachetul privind mărfurile. Consolidarea 
încrederii în piața unică, COM(2018) 787 
 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Finalizarea uniunii 
piețelor de capital până în 2019 – este timpul să accelerăm ritmul, 
COM(2018) 114 

 
3. Propunere de Recomandare a Consiliului privind accesul la protecție 

socială pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate 
independentă, COM(2018) 132 

 
 

 În data de 8 mai 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 dezbateri au participat doamna Liliana Daniela Linculescu și doamna Carmen 
Fătulescu, consilieri în cadrul Ministerului Economiei. 
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La punctul I.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Comunicarea 
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.  
 
Comunicarea prezintă o strategie care pune bazele unei noi economii a materialelor 
plastice, în cadrul căreia producerea materialelor plastice și a produselor din plastic 
îndeplinesc pe deplin nevoile de reutilizare, reparare și reciclare și în care sunt 
dezvoltate și promovate materiale durabile. 
 
În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei și-au arătat susținerea față de 
fundamentarea acţiunilor la nivelul Uniunii Europene pe contribuţia materialelor 
plastice uşoare şi inovatoare, a celor izolatoare de înaltă performanţă şi a celor ce 
asigură siguranţa alimentară la soluţionarea multiplelor provocări cu care se 
confruntă societatea.  
 
Recomandările făcute de membrii comisiei se referă la sporirea eforturilor în 
direcţia standardizării, încurajarea ambalării reduse la ceea ce este necesar și 
scurtarea lanţurilor comerciale alimentare pentru a scădea în acest mod 
proliferarea ambalării, dar și la derularea de schimburi de experienţă şi sprijinirea 
acţiunilor la nivelul Uniunii în direcţia promovării în sistemele de educaţie a 
comportamentului responsabil în ceea ce priveşte colectarea selectivă şi mai ales în 
direcţia promovării unei educaţii tehnologice în conformitate cu obiectivele 
economiei circulare. 
 
Comisia pentru afaceri europene îşi manifestă îngrijorarea cu privire la potenţialul 
nedorit al promovării tehnologiilor de reciclare de a stimula mai curând o economie 
liniară decât una circulară şi recomandă continuarea eforturilor de a identifica 
modificările necesare în modelele de afaceri şi în cadrul normativ al Uniunii pentru 
a face din economia circulară o alternativă viabilă, prezentă în toate statele 
membre, în funcţie şi de caracteristicile economiilor acestora. 
 
În urma dezbaterilor și a observațiilor și recomandărilor făcute asupra conținutului 
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. 
 
 
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 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. 
 
Comunicarea propune o dezbatere în cadrul Uniunii cu privire la modul în care pot fi 
abordate elementele majore identificate la interfața dintre legile care 
reglementează substanțele chimice, produsele și deșeurile, ținându-se seama de 
faptul că acesta este un domeniu de politică în care circumstanțele specifice, 
regionale sau locale, joacă un rol important. 
 
Comisia pentru afaceri europene susține promovarea unei ample dezbateri în cadrul 
Uniunii cu privire la modul în care pot fi abordate în mod satisfăcător elementele 
majore identificate la interfața dintre legile privind substanțele chimice, produsele 
și deșeurile, în condiţiile respectării principiului subsidiarității și consideră că 
sistemul de informare al Uniunii cu privire la prezenţa substanțelor chimice care 
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prezintă motive de îngrijorare trebuie să includă o etichetare destinată publicului 
larg. 
 
Referitor la deșeurile care conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare, 
membrii comisiei consideră că ar trebui prevăzută o etapă intermediară în care 
acestea să fie eliminate, în loc de a fi reciclate. 
 
În urma dezbaterilor și a observațiilor făcute asupra conținutului 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 13 deputați: 
Ștefan MUȘOIU (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), 
Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD) – înlocuit de Nicolae 
GEORGESCU, Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA 
(neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP).  
 
Au absentat motivat: Angel TÎLVĂR (PSD), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana 
BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Cristian GHINEA (USR), Ilie Dan BARNA (USR), Rovana PLUMB (PSD), 
Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
  
 

 
 În 9 și 10 a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra: 

 
1. Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul 

Economic și Social European – Pachetul privind mărfurile. Consolidarea 

încrederii în piața unică, COM(2018) 787; 

2. Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Finalizarea uniunii 

piețelor de capital până în 2019 – este timpul să accelerăm ritmul, 

COM(2018) 114; 

3. Propunerii de Recomandare a Consiliului privind accesul la protecție 

socială pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate 

independentă, COM(2018) 132. 

Cele trei documente ale Comisiei Europene vor intra în dezbatere în ședința 
comisiei din 15 mai a.c., pentru adoptarea opiniei finale. 

 
 

În 9 mai, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 12 
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), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu 
(PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen 
TOMAC (PMP).  
 
Au absentat motivat: Angel TÎLVĂR (PSD), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Nicolae 
BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Cristian GHINEA (USR), Ilie Dan BARNA (USR), 
Rovana PLUMB (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
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În 10 mai, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 11 
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), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu 
(PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP).  
 
Au absentat motivat: Angel TÎLVĂR (PSD), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Nicolae 
BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Cristian GHINEA (USR), Ilie Dan BARNA (USR), 
Rovana PLUMB (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Adriana Diana TUȘA (PSD), 
Dan VÎLCEANU (PNL). 
 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  
 

Angel TÎLVĂR     Florin Romeo NICOARĂ 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 




