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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

20 - 21 noiembrie 2013 
 
 

În zilele de 20 şi 21 noiembrie Comisia pentru afaceri europene şi-a 
desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

 
 

 Miercuri, 20 noiembrie a.c. 
 

I. Examinarea propunerilor UE cu termen scadent :  
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul 
economic şi social european şi Comitetul regiunilor: “Către un sector al apărării şi 
al securităţii mai competitiv şi mai eficient” COM(2013) 542; examinare fond 

 
Au participat la dezbateri:  
- domnul Radu LUCA din partea Ministerului afacerilor externe  
- domnul Sebastian HULUBAN, Secretar de stat pentru afaceri europene - 

Ministerul apărării naţionale  
- domnul colonel Florin VASILE, Ministerul apărării naţionale  
- domnul Mihai IANCU, Ministerul apărării naţionale 
- domnul Ion TURLUIANU, director, Ministerul Economiei  

 
Invitaţii au exprimat punctele de vedere ale instituţiilor pe care le 

reprezintă, evidenţiindu-se următoarele aspecte : 
- propunerea vizează măsuri și propuneri concrete menite a consolida 

apărarea europeană pentru a face faţă provocărilor secolului XXI; 
- abordarea comună a certificării este determinantă în reducerea costurilor pe 

ciclu de viaţă şi accelerarea punerii pe piaţă şi introducerii în exploatare a 
sistemelor hardware şi software realizate în industria de apărare; 

- sunt necesare criterii clare de participare pentru execuţia demonstratorilor 
tehnologici şi pentru partajarea rezultatelor; 

- se impune abrogarea sau revizuirea legislaţiei naţionale privind operaţiunile 
compensatorii (off-set-ul), întrucât aceste reglementări contravin principiilor 
fundamentale prevăzute de TFUE, dar şi principiului utilizării eficiente a fondurilor 
publice. Cu toate acestea, conceptul de off-set poate fi avut în vedere la realizarea 
achiziţiilor în domeniul apărării şi securităţii efectuate din state terţe; 
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- este necesară inserarea în rubrica „Elemente de poziţionare naţională” a 
unui text prin care să se arate faptul că România a adoptat actele cu putere de 
lege şi actele administrative prin care se stabilesc măsurile necesare aplicării 
prevederilor legislaţiei în domeniu, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi 
juridice române ori rezidente în România care derulează operaţiuni cu produse cu 
dublă utilizare şi asistenţă tehnică ce vizează anumite utilizări finale militare şi 
componentele sistemului naţional de control al operaţiunilor cu produse cu dublă 
utilizare. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui proiect final 
de opinie. 

 

2. Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European. Sistemul 
bancar paralel – abordarea noilor surse de risc din sectorul financiar - COM(2013) 
614; examinare fond 
 

Membrii comisiei, împreună cu invitaţii, au dezbătut Comunicarea Comisiei 
Europene şi au exprimat următoarele concluzii: 

- este necesară monitorizarea şi reglementarea sectorului bancar paralel, din 
cauza dimensiunilor sale, a legăturilor strânse pe care le are cu sectorul financiar 
reglementat şi a riscului sistemic pe care îl prezintă la nivel european; 

- este important ca măsurile prezentate în Comunicarea Comisiei să nu 
afecteze pe termen scurt activitatea de creditare a economiei; 

 

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului  privind 
fondurile de piaţă monetară - COM(2013) 615; examinare fond 

Membrii comisiei, împreună cu invitaţii, au dezbătut Comunicarea Comisiei 
Europene şi au exprimat următoarele concluzii: 

- Propunerea reglementează fondurile de piaţă monetară (FPM) care sunt 
domiciliate sau vândute în Europa şi au scopul de a îmbunătăţi profilul de 
lichiditate şi stabilitatea acestora; 

- prevederile propunerii de Regulament privind fondurile de piaţă monetară 
(FPM) introduc cerinţe mult mai stricte pentru administratorii de OPC care 
optează pentru distribuirea de titluri de participare sub titulatura de FPM, raportat 
la reglementările româneşti; 

- este necesar a fi creat un cadru unic de reglementare pentru a limita 
contagiunea transfrontalieră a riscurilor asociate acestor instrumente;  

- după intrarea în vigoare a proiectului de regulament, autorităţile naţionale 
competente în domeniul administrării investiţiilor vor avea o bază legislativă 
suplimentară de cooperare integrată în domeniul monitorizării activităţii FPM şi vor 
putea acţiona mai eficient la nivel european în domeniul schimburilor bilaterale de 
informaţii relevante.  

- adoptarea propunerii de regulament va avea implicaţii pozitive în ceea ce 
priveşte majorarea condiţiilor de lichiditate şi stabilitate ale FPM cu consecinţe 
pozitive pentru investitorii locali, majorarea concurenţei pentru atragerea de 
resurse financiare de la populaţie, în condiţiile autorizării de noi FPM, ca alternative 
stabile şi lichide la depozitele bancare la termen şi diversificarea tipurilor de 
produse financiare disponibile pentru investitorii locali, similar cu alte pieţe mature  
de capital. 
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La discuţiile purtate pe tema celor două propuneri ale Uniunii Europene de la 
punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi au participat: 

- domnul Ion DRĂGULIN - director, Direcţia stabilitate financiară, Banca 
Naţională  

- domnul Cristian ŞTEFAN - director, Direcţia reglementare şi autorizare, 
Banca Naţională  

- doamna Beatrice DRAGOMIR - Direcţia Juridică, Banca Naţională  
- doamna Andra PINETA - Direcţia Juridică, Banca Naţională  
- domnul Iulian PANAIT, director adjunct al Direcţiei analiză, studii şi 

publicaţii, la Autoritatea de supraveghere financiară  
- domnul Marian BALABAN, şef al Serviciului reprezentare pentru sectorul 

de investiţii financiare, la Autoritatea de supraveghere financiară  
 

După examinarea în fond, împreună cu invitaţii, a Comunicării Comisiei către 
Consiliu şi Parlamentul European. Sistemul bancar paralel – abordarea noilor surse 
de risc din sectorul financiar - COM (2013) 614 şi a Propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului  privind fondurile de piaţă monetară - 
COM(2013) 615, membrii Comisiei pentru afaceri europene: 

 au hotărât în unanimitate, pentru Comunicarea Comisiei – 
COM(2013) 614, adoptarea unui proiect final de opinie care să 
cuprindă şi punctele de vedere prezentate de invitaţi; 

 au hotărât, cu un vot împotrivă, adoptarea unui proiect final de 
opinie pentru Propunerea de Regulament – COM(2013) 615. 

 
 

4. Propunere de Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piaţa unică europeană a 
comunicaţiilor electronice şi de realizare a unui continent conectat şi de modificare 
a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE şi 2002/22/CE şi a Regulamentelor  (CE) 
1211/2009 şi (UE) 531/2012 - COM(2013) 627; examinare fond 

 
Membrii comisiei prezenţi la şedinţă au dezbătut pe fond Propunerea de 

Regulament şi au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui proiect final de 
opinie. 

 
5. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 
2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE - COM(2013) 
547; examinare subsidiaritate 

 
Membrii comisiei au dezbătut Propunerea de Directivă şi au hotărât, în 

unanimitate, adoptarea unei note de informare în care să se consemneze faptul 
că propunerea respectă principiul subsidiarităţii . 

 
6. Propunere de Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază 
de card - COM(2013) 550; examinare subsidiaritate 

 
Din partea Băncii Naţionale a României a fost invitată să ia parte la dezbateri 

doamna director Ruxandra AVRAM. 
 
În urma discuţiilor pe marginea propunerii de Regulament, s-a considerat că 

este nevoie să fie subliniată aparte transparenţa comisioanelor bancare, atât 
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la retragerile de numerar prin intermediul bancomatelor, cât şi la plata prin 
intermediul cardurilor la comercianţi. 

Membrii Comisiei prezenţi la şedinţă au hotărât, în unanimitate, că se 
respectă principiul subsidiarităţii şi au aprobat consemnarea acestei decizii, într-o 
notă de informare care să cuprindă şi completările aduse în dezbateri. 
 

 
7. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 

modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea 
activităţii de asigurare şi reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce priveşte data de 
transpunere şi data de aplicare, precum şi data de abrogare a anumitor directive - 
COM(2013) 680; examinare subsidiaritate 
 

În urma analizei propunerii de Directivă, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă 
au hotărât, în unanimitate, că se respectă principiul subsidiarităţii şi au aprobat 
consemnarea acestei decizii, într-o notă de informare. 
 
 

 
II. Diverse 

 
1. Organizarea întrevederii cu delegaţia Grupului parlamentar de prietenie 

Belgia-România, din Parlamentul federal belgian, condusă de doamna Muriel 
GERKENS, preşedinte al Grupului, luni 25 noiembrie 2013, ora 16.15. 

 
Au fost prezentate materiale informative despre delegaţia belgiană şi s-au 

exprimat opţiuni de participare la întrevedere. 
 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Fenechiu Relu, preşedintele 
comisiei. 

 
La şedinţă au participat următorii membri ai comisiei: Fenechiu Relu, Zamfir 

Daniel Cătălin, Burlacu Ştefan, Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, 
Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Korodi Attila, Mitrea Miron 
Tudor, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Teju 
Sorin, Tîlvăr Angel. 

 
Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Geantă Florian Daniel, 

Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Caloianu Mario, Hrebenciuc Viorel, 
Iacob Ridzi Monica Maria, Marcu Nicu, Ponta Victor Viorel, Udrea Elena Gabriela, 
Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 

 Joi, 21 noiembrie a.c.  
Şedinţă comună cu, Comisia pentru afaceri europene a Senatului: 
 
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 – PLx.  514/2013  
 
 
Reuniţi în şedinţă comună, membrii celor două comisiilor pentru afaceri 

europene din Parlamentul României au dezbătut Proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2014 – PLx. 514/2103. 

La lucrări au participat 14 deputaţi şi 9 senatori şi invitaţi din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului 
Finanţelor Publice. 
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Şedinţa comună a fost condusă de doamna senator Anca Daniela BOAGIU, 
preşedintele Comisiei pentru afaceri europene din Senat. 

 
Membrii comisiilor pentru afaceri europene au hotărât: 

- cu 20 de voturi pentru, două voturi împotrivă şi o abţinere, aviz 
favorabil aferent Anexei 3/54 – Ministerul Fondurilor Europene şi 

- cu 20 de voturi pentru, două voturi împotrivă şi o abţinere,  aviz 
favorabil aferent Anexei 3/14 – Ministerul Afacerilor Externe. 

În cadrul şedinţei s-a decis, cu 18 voturi pentru, două abţineri şi 3 voturi 
împotrivă transmiterea unui număr de 17 amendamente depuse la Anexa 3/14, 
spre dezbaterea Comisiei românilor de pretutindeni, aceasta având atribuţii legate 
de amendamentele depuse de deputaţi. 

 
La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei pentru afaceri europene 

a Camerei Deputaţilor: Fenechiu Relu, Zamfir Daniel Cătălin, Burlacu Ştefan, 
Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera 
Giureci Slobodan, Korodi Attila, Mitrea Miron Tudor, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă 
Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Teju Sorin, Tîlvăr Angel. 

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Geantă Florian Daniel, 
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Caloianu Mario, Hrebenciuc Viorel, 
Iacob Ridzi Monica Maria, Marcu Nicu, Ponta Victor Viorel, Udrea Elena Gabriela, 
Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Preşedinte,     Secretar, 

 
 

                   Relu FENECHIU                    Daniel Cătălin ZAMFIR  
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