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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 10 – 13 februarie 2020  

 

 

În perioada 10 – 13 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 

următoarea ordine de zi: 
  

I. Examinarea și adoptarea opiniilor pentru: 

 
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European și Consiliu – Foaie de parcurs pentru un accord privind 
bugetul pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021 – 2027 

– Contribuția Comisiei Europene la Reuniunea Consiliului 
European din 20 – 21 iunie 2019, COM(2019) 295 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 

Uniți în relizarea uniunii energetice și a acțiunilor climatice – 
Stabilirea bazelor pentru o tranziție de succes către o energie 

curată, COM(2019) 285 
3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – 

Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind 
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, COM(2019) 

360 

 
II. Studiu individual: 

 
1. Un proces de aderare la UE mai credibil, mai dinamic, previzibil 

și politic - Comisia își prezintă propunerile 
2. Comisia Europeană lansează o consultare publică la nivelul UE cu 

privire la Planul european de luptă împotriva cancerului 
 

maria.comanescu
Conf cu Originalul
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3. Declarație comună a Înaltului Reprezentant / Vicepreședintelui 

Josep Borrell și Comisarului pentru gestionarea crizelor, Janez 
Lenarčič, pentru situația din Idlib, Siria 

4. Politica de coeziune: implicarea cetățenilor pentru a obține 
rezultate mai bune 

 
III. Diverse 

 
 

 Marți, 11 februarie a.c., ședința a fost condusă de domnul deputat 
Angel Tîlvăr, preşedintele comisiei. În deschidere, acesta a prezentat 

ordinea de zi și a supus-o aprobării plenului comisiei. Ordinea de zi a fost 
aprobată în unanimitate de către membrii comisiei.  

 
S-a trecut la primul punct din ordinea de zi, examinarea fondului 

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și 

Consiliu – Foaie de parcurs pentru un accord privind bugetul pe termen 
lung al Uniunii pentru perioada 2021 – 2027 – Contribuția Comisiei 

Europene la Reuniunea Consiliului European din 20 – 21 iunie 2019, 
COM(2019) 295. 

 
Proiectul de act european prezintă un bilanț al realizărilor și identifică 

principalele aspecte care au rămas de abordat, punând astfel bazele 
ajungerii rapide la un acord de stabilire a bugetului pentru perioada 2021–

2027.  
În cadrul analizei, Comisia pentru afaceri europene și-a exprimat 

susținerea în ceea ce privește eforturile de obţinere a unui acord ambițios 
între statele membre cu privire la viitorul buget pe termen lung al Uniunii, 

în scopul realizării programului său constructiv pentru toți europenii, 
precum și sprijinul politic pentru un  buget care să pună accentul pe 

valoarea adăugată europeană. 

Membrii comisiei recomandă ca reducerea semnificativă a numărului de 
programe și crearea de noi programe integrate în domenii precum 

investițiile în oameni, piața unică, investițiile strategice, drepturile, valorile 
și acțiunile externe, să ţină seama de condițiile diferite din statele membre, 

astfel încât să fie asigurată, în paralel, atingerea operativă a obiectivelor 
de convergenţă. 

Comisia pentru afaceri europene recomandă derularea negocierilor în 
spiritul valorilor comune care stau la baza modelului democratic și a 

modelului de societate al Uniunii, ce constituie temelia libertății, securității 
și prosperității europene și  subliniază necesitatea de a se elabora un buget 

care să conducă la accelerarea investițiilor în competențele și în educația 
oamenilor, la stimularea spiritului întreprinzător și a inovării şi la 

intensificarea eforturilor în domeniul cercetării, în special prin diminuarea 
fragmentării cercetării, dezvoltării și inovării europene.  

 

În finalul dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 
unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului 

Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 
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În continuare, s-a trecut la punctul I.2. din ordinea de zi, examinarea 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Uniți în realizarea 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice – Stabilirea bazelor pentru o 

tranziție de succes către o energie curată, COM(2019) 285. 
Comunicarea analizează proiectele de planuri naționale integrate privind 

energia și clima și examinează efectele agregate ale acestora în ceea ce 
privește realizarea obiectivelor uniunii energetice a UE și a obiectivelor 

pentru 2030. 
 

Comisia pentru afaceri europene susține eforturile Comisiei Europene 
dedicate bazelor pentru o tranziție de succes către o energie curată și ia 

act de eforturile depuse de statele membre în vederea armonizării 
diverselor politici și sectoare care contribuie la atingerea acestui obiectiv, 

subliniind necesitatea acțiunilor educative, inclusiv extra-curriculare, 

pentru a se asigura resursa umană necesară și sprijinul informat al 
societății pentru dezvoltarea tehnologiilor. 

Membrii comisiei recomandă adaptarea mecanismelor programului Orizont 
Europa, printr-o finanțare susținută și mai curajoasă a ultimelor 

descoperiri în domeniul cercetării la noile frontiere ale cunoașterii, precum 
și adaptarea mecanismelor programului printr-o finanțare susținută și mai 

curajoasă a ultimelor descoperiri în domeniul cercetării la noile frontiere 
ale cunoașterii.  

Totodată, membrii comisiei își manifestă dorința de a fi informați despre 
viziunea Comisiei Europene cu privire la contribuția IMM-urilor la acțiunile 

care vizează competitivitatea Uniunii, ținând cont și de obiectivele stabilite 
prin planurile naționale integrate privind energia și clima.  

 
La finalul dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 

unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului 

Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 

 
 

La punctul I.3. din ordinea de zi a fost examinată în fond Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Către o mai bună punere 

în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului, COM(2019) 360. 

 
Comunicarea rezumă un set de rapoarte referitoare la cadrul juridic al 

Uniunii pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului și 
punerea în aplicare a acestuia. 

 
În cadrul dezbaterii, Comisia pentru afaceri europene și-a exprimat 

susținerea pentru abordarea Comisiei Europene privind dezvoltarea 

cadrului de reglementare pentru prevenirea combaterii spălării banilor și 
finanțarea terorismului în conformitate cu standardele adoptate de Grupul 

de Acțiune Financiară Internațională. 
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Consideră că tehnologia, ca toate instrumentele moderne, prezintă 

avantaje și dezavantaje: poate duce la spălarea banilor și la finanțarea 
terorismului, dar poate și ajuta din punct de vedere strategic orice proces 

de abordare eficientă a fenomenului, în sensul combaterii lui. 
Membrii comisiei și-au exprimat rezerva față de utilizarea criptomonedelor 

înainte de rezolvarea corespunzătoare a tuturor dificultăților și riscurilor 
specifice, de reglementare și supervizare, în scopul de a elimina potențialul 

pe care acestea îl au în destabilizarea sistemului financiar mondial, în a 
aduce prejudicii vieții private și în posibilitatea de a fi folosite pentru 

spălarea de bani și finanțarea terorismului și a grupurilor infracționale. Au 
recomandat abordarea monedelor virtuale într-o manieră comună, pentru 

ca acestea să îndeplinească cele mai ridicate standarde de reglementare 
și să adere la obiectivele cele mai largi ale legislației în domeniu.  

Au fost făcute recomandări în ceea ce privește menținerea și îmbunătățirea 
mijloacelor de informații, la nivel de instituții de resort din toate statele 

membre, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării 

terorismului. 
 

La finalul dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 
unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului 

Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 

 
 

 Luni, 10 februarie, Miercuri, 12 februarie  și Joi, 13 februarie 

a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual.  
 

 
 

În ziua de 10 februarie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 19 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 

ANASTASE (PNL), Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo 
Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA 

(USR), Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA 

(Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Mara MAREȘ 
(PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Mihai 

Valentin POPA (Pro Europa), Alfred Robert SIMONIS (PSD). 
Au absentat motivat: Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 

Costin Sebastian MOISE (PMP), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana 

Diana TUȘA (PSD).  
 

În ziua de 11 februarie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 18 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Erika BENKO 

(UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu 
Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ana 

BIRCHALL (neafiliat), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic 
GEREA (neafiliat), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU 

(PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU 
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(PSD), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Mihai Valentin POPA (Pro 

Europa), Alfred Robert SIMONIS (PSD). 
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Iulian BULAI (USR), 

Ion Marcel CIOLACU (PSD), Costin Sebastian MOISE (PMP), Cristina 
Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana Diana TUȘA (PSD). 

 
În ziua de 12 februarie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 19 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 
ANASTASE (PNL), Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo 

Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA 
(USR), Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Simona BUCURA-

OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (neafiliat), Giureci-Slobodan 
GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Mara 

MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), 
Mihai Valentin POPA (Pro Europa), Alfred Robert SIMONIS (PSD). 

Au absentat motivat: Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 

Costin Sebastian MOISE (PMP), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana 
Diana TUȘA (PSD).  

 
În ziua de 13 februarie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 19 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 
ANASTASE (PNL), Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo 

Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA 
(USR), Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Simona BUCURA-

OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (neafiliat), Giureci-Slobodan 
GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Mara 

MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), 
Mihai Valentin POPA (Pro Europa), Alfred Robert SIMONIS (PSD). 

Au absentat motivat: Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Costin Sebastian MOISE (PMP), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana 

Diana TUȘA (PSD).  

Au absentat motivat: Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Costin Sebastian MOISE (PMP), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana 

Diana TUȘA (PSD).  

 

 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  

 

Angel TÎLVĂR    Romeo Florin NICOARĂ 

 

 


