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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 15 – 17 mai 2018

Ordinea de zi a Comisiei pentru afaceri europene din perioada 15 – 17 mai 2018
a cuprins:
Marți, 15 mai:
I.

Examinarea în fond a unor acte europene și adoptarea opiniilor:
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

II.

Proiectul de studii de strategie şi politici (SPOS 2018), derulat de
Institutul European din România; desemnarea reprezentanților Comisiei
pentru afaceri europene în grupurile de lucru ale proiectului pentru
perioada iulie - septembrie 2018

III.

Diverse

Miercuri, 16 mai:
I.

Reuniunea comună a Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și
Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare
pregătirii Președinției Consiliului UE din primul semestru al anului 2019 cu
cele două Comisii pentru afaceri europene - prezentarea primei versiuni a
temelor de interes ale mandatului României la Președinția Consiliului UE.

Joi, 17 mai:
Studiu individual asupra unor documente de interes pentru Comisie:
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune
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privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv și
mai inovator, COM(2018) 109
2. Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu privind Planul
de acțiune vizând mobilitatea militară, JOIN(2018) 5



Marți, 15 mai a.c.

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele
comisiei.
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenți.

Lucrările ședinței au început cu dezbaterile asupra Comunicării Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European –
Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piața unică, COM(2018) 787.
Domnul deputat Angel TÎLVĂR, președintele Comisiei, a prezentat conținutul
Comunicării.
Referitor la conţinutul acesteia, s-a subliniat necesitatea continuării eforturilor la
nivelul Uniunii pentru a reduce obstacolele de pe piețele de produse și servicii ce
afectează eficiența, productivitatea și competitivitatea economiei europene în
ansamblu, în vederea reducerii dificultăților cu care se confruntă întreprinderile mici
și mijlocii în accesul la piața unică.
Comisia pentru afaceri europene recomandă analizarea posibilităților de a extinde
normele Uniunii privind siguranța produselor în domenii precum sectorul hotelier,
pentru a determina standarde unitare în ceea ce privește mobilierul și obiectele
puse la dispoziția turiștilor.
Membrii comisiei și-au exprimat interesul de a fi informați cu privire la măsurile pe
care Comisia Europeană le întrevede pentru a veni în întâmpinarea cerințelor de
transparență și de costuri reduse, de parcurgere a procedurilor de conformare și
lămurire a neînțelegerilor privind conformitatea în cazul întreprinderilor mici și
mijlocii.
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.
S-a trecut la analiza 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.
Domnul deputat Angel TÎLVĂR, președintele Comisiei, a prezentat conținutul
Comunicării, care prezintă strategia Comisiei Europene pentru finalizarea uniunii
piețelor de capital până în anul 2019.
Membrii comisiei consideră că dezvoltarea și integrarea piețelor de capital și
funcționarea eficace a uniunii piețelor de capital se poate obține prin consolidarea a
trei piloni care să se sprijine reciproc: piața unică a Uniunii, norme clare și
proporționale și o supraveghere eficientă. Pe termen lung, va fi necesar un impuls
susținut și coordonat la nivelul Uniunii pentru a asigura funcționarea eficace a
uniunii piețelor de capital, prin consolidarea celor trei piloni menționați în
Comunicarea Comisiei Europene.
În urma dezbaterilor și a observațiilor 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.
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În continuarea lucrărilor ședinței, s-a trecut la dezbaterea propunerii de
Recomandare a Consiliului privind accesul la protecție socială pentru lucrători și
pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, COM(2018) 132.
Domnul deputat Angel TÎLVĂR, președintele Comisiei, a prezentat conținutul
Recomandării, care urmărește să ofere acces la o protecție socială adecvată tuturor
lucrătorilor și persoanelor care desfășoară o activitate independentă în statele
membre ale Uniunii Europene și să stabilească standarde minime în domeniul
protecției sociale a lucrătorilor și a persoanelor care desfășoară o activitate
independentă.
În cadrul dezbaterilor în fond, s-a recomandat aprofundarea, de către Comisia
Europeană, a analizei discrepanţelor dintre statele membre în domeniul propunerii,
pentru a
decela eventualele cauze situate în afara cadrului juridic specific
domeniului, în condițiile climatului antreprenorial sau în prezenţa semnificativă a
activităţilor economice specifice zonelor rurale sau montane.
Membrii comisiei au subliniat că, atât în considerarea bunei cooperări, cât şi în
temeiul principiului libertăţilor fundamentale, prevăzute de tratatele constitutive ale
Uniunii, statele membre ar trebui să furnizeze informații generale cu privire la
drepturile și obligațiile individuale legate de participarea la sistemele de protecție
socială, astfel încât personalizarea acestora să corespundă cerinţelor mobilităţii
lucrătorilor în Uniune.
Membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii care să fie
transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii
de examinare parlamentară.
În continuare, s-a trecut la punctul II din ordinea de zi.
Domnul deputat Angel TÎLVĂR a informat membrii comisiei despre Proiectul de
studii de strategie şi politici (SPOS 2018), derulat de Institutul European din
România, urmând să se stabilească reprezentanții Comisiei pentru afaceri europene
în grupurile de lucru ale proiectului pentru perioada iulie - septembrie 2018.
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați:
Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu
Costin VASILICĂ (PSD) – înlocuit de Alina TEIȘ, Dănuț BICA (PNL), Simona
BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA
(ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Victor Viorel
PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana
Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Ilie
Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Cristian
GHINEA (USR), Roxana Mînzatu (PSD), Rovana PLUMB (PSD).


Miercuri, 16 mai a.c., membrii comisiei au participat la Reuniunea comună
a Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea
activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului UE din primul
semestru al anului 2019 cu cele două Comisii pentru afaceri europene prezentarea primei versiuni a temelor de interes ale mandatului României la
Președinția Consiliului UE.
A participat, în calitate de invitat, domnul Victor NEGRESCU, ministrul delegat
pentru afaceri europene, care a prezentat prima versiune a temelor cuprinse în
programul Președinției României a Consiliului Uniunii Europene din ianuarie – iunie
2019.
Domnul deputat Angel Tîlvăr a apreciat faptul că există o primă formă a temelor de
interes ale mandatului României la Preşedinţia Consiliului UE, care este un proiect
de ţară important. A subliniat nevoia de consens şi a apreciat maniera în care s-au
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purtat discuţiile din cadrul Comisiei pentru Afaceri Europene a Camerei Deputaților,
care nu s-au subscris interesului politic, ci interesului naţional.
Domnul deputat Tîlvăr a apreciat faptul că lupta pentru combaterea traficului de
persoane va fi un punct prioritar pe agenda Preşedinţiei României la Consiliul UE și
a subliniat că Parlamentul României este singurul parlament european care produce
un raport de activitate anual în acest sens. ”Modul în care România, prin structurile
sale specializate, acţionează în acest domeniu, este considerat exemplu de bună
practică, la nivelul Uniunii Europene”, a precizat domnul Tîlvăr.
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați:
Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin
NICOARĂ (PNL), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel
CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități), Vasile GUDU (PNL), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina
PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU
(PNL).
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD)
Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Cristian
GHINEA (USR), Roxana Mînzatu (PSD), Rovana PLUMB (PSD).

Joi, 17 mai a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra
documentelor Comisiei Europene:
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune
privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv și
mai inovator, COM(2018) 109
2. Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu privind Planul
de acțiune vizând mobilitatea militară, JOIN(2018) 5

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați:
Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin
NICOARĂ (PNL), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel
CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități), Vasile GUDU (PNL), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina
PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU
(PNL).
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD)
Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Cristian
GHINEA (USR), Roxana Mînzatu (PSD), Rovana PLUMB (PSD).

PREȘEDINTE,
Angel TÎLVĂR

SECRETAR,
Florin Romeo NICOARĂ

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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