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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 26 și 28 februarie 2019
În zilele de 26 și 28 februarie 2019, Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I.

Examinarea și adoptarea opiniei:
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor – Piața unică într-o lume în schimbare – Un atu
unic ce necesită un angajament politic reînnoit, COM(2018) 772

II. Prezentarea desfășurării Președinției române a Consiliului Uniunii
Europene până la acest moment
Invitat: domnul Victor MICULA, Secretar de stat în cadrul
Ministerului Afacerilor Externe
III. Studiu individual
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European,
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – O planetă
curată pentru toți; O viziune europeană strategică pe termen lung
pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din
punctul de vedere al impactului asupra climei, COM(2018) 773
2. Săptămâna parlamentară europeană - Progresele și provocările
coordonării politicilor economice în UE (18 – 19 februarie,
Bruxelles)
3. Primele estimări ale componenței Parlamentului European după
alegerile din luna mai 2019
IV. Diverse
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 Marți, 26 februarie, lucrările au fost conduse de domnul deputat Angel
Tîlvăr, preşedintele comisiei.
Domnul președinte Tîlvăr a prezentat ordinea de zi și a propus ca ședința să
înceapă cu punctul II, ”Prezentarea desfășurării Președinției române a
Consiliului Uniunii Europene până la acest moment”. Membrii comisiei au
votat în unanimitate această propunere.
Domnul Secretar de stat Micula a prezentat succint acțiunile din cadrul
agendei Președinției române a Consiliului UE, la aproape o treime din mandat.
A menționat despre 54 de dosare interinstituționale finalizate, despre
acordurile politice privind fondul de apărare (4 propuneri legislative), dar și
despre acordurile formale, în Consiliu, a unor pachete legislative în domeniul
justiției și cel social.
A subliniat un obiectiv realizat, acela privind rețeaua europeană a ofițerilor de
legătură.
Cu privire la BREXIT și la inițiativele Președinției în acest sens, domnul
secretar de stat a specificat că, pe anumite dosare legislative, s-a forțat ritmul
pentru soluționare, în vederea protejării cetățenilor români rezidenți în Marea
Britanie.

La următorul punct de pe ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei
către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic
și Social European și Comitetul Regiunilor – Piața unică într-o lume în
schimbare – Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit,
COM(2018) 772.
Comunicarea prezintă un bilanț al beneficiilor create de piața unică pentru
cetățeni, consumatori și întreprinderi și examinează principalele bariere care
vor trebui eliminate pentru ca aceasta să valorifice oportunitățile oferite și să
asigure creșterea economică și modelarea agendei globale.
Comisia pentru afaceri europene recomandă îmbunătățirea în continuare a
comunicării și a interconectării în cadrul pieței unice și o mai intensă
valorificare a oportunităților prilejuite de încheierea acordurilor comerciale ți
de investiții ale Uniunii cu state terțe ți regiuni. Susține integrarea cât mai
aprofundată a pieţei unice şi transpunerea cât mai rapidă a celor convenite
la nivel politic în măsuri de lărgire şi diversificare a pieţei.
Membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii care să fie
transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea
procedurii de examinare parlamentară.

 Joi, 28 februarie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu
individual asupra documentelor înscrise la punctul II. pe ordinea de zi.
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În ziua de 26 februarie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 17 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Nicu NIȚĂ (PSD) – înlocuind pe
Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ
(PSD), Dănuț BICA (PNL), Vasile COCOȘ (PSD) – înlocuind pe Ana BIRCHALL
(PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități),
Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana
MÎNZATU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP),
Adriana Diana TUȘA (PSD).
Au absentat motivat: Ilie Dan BARNA (USR), Simona BUCURA-OPRESCU
(PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB
(PSD).
În ziua de 28 februarie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma
ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu
Costin VASILICĂ (PSD), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD),
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin
MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Cristina
Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana Diana TUȘA (PSD).
Au absentat motivat: Ștefan MUȘOIU (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Ana
BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA
(ALDE), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Eugen TOMAC (PMP).

PREȘEDINTE,
Angel TÎLVĂR

SECRETAR,
Romeo Florin NICOARĂ

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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