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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 
 București, 20 noiembrie 2017 

 Nr. 4c-19 / 479 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din perioada 14 - 16 noiembrie 2017 

 
 
 

 În ziua de 15 noiembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Examinarea în fond a unor propuneri UE şi adoptarea opiniilor:   
 

1. Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu – Reziliență, 
prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice 
pentru UE, JOIN(2017) 450  

2. Propunere de Recomandare a Consiliului privind un Cadru european 
pentru programare de ucenicie de calitate și eficace, COM(2017) 563  
 
II. Diverse 

 
 
Doamna Rovana Plumb, președintele comisiei, a deschis lucrările prezentând și 

supunând la vot ordinea de zi a ședinței. 
 
La punctul I.1. din ordinea de zi membrii comisiei au dezbătut Comunicarea 

comună către Parlamentul European și Consiliu – Reziliență, prevenire și apărare: 
construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE, JOIN(2017) 450, 
comunicare ce își propune să preîntâmpine amenințările cibernetice împotriva valorilor 
UE prin consolidarea rezilienței în domeniu, crearea unei autonomii strategice, 
sporirea capacităților de tehnologie și de competențe și construirea unei piețe digitale 
unice și puternice. 

 
Membrii comisiei au subliniat că România sprijină pachetul de propuneri în 

domeniul securităţii cibernetice, pe care îl consideră oportun şi necesar, în condiţiile 
dinamicii deosebite a ameninţărilor cibernetice şi mai ales a consecinţelor pe care 
astfel de atacuri le pot avea asupra sistemelor informatice, economiilor statelor 
membre, dar şi asupra stabilităţii sistemelor democratice şi a valorilor europene.  

gabriela.negret
comisii
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Comisia pentru Afaceri Europene subscrie la solicitarea făcută de Comisia 
pentru politică externă către Guvernul României, ca acesta să se implice activ în 
instituirea unei rețele de consolidare a capacității cibernetice a Uniunii, care să 
reunească SEAE, autoritățile din domeniul cibernetic ale statelor membre, serviciile 
Comisiei, mediul academic și societatea civilă, în acord cu Strategia globală pentru 
politica externă și de securitate a Uniunii. 

 
În cadrul dezbaterilor au fost evidențiate eforturile României pentru sporirea 

nivelului de securitate cibernetică şi prin transpunerea exigenţelor Uniunii Europene în 
materie de securitate cibernetică și eforturile Comisiei Europene în ce priveşte 
promovarea conştientizării şi a igienei cibernetice în rândul cetăţenilor. 

 
Membrii comisiei au recomandat instituirea unor mijloace prin care să fie 

studiate în amănunt atacurile cibernetice majore de până acum și au considerat că ar 
fi necesară o campanie de conştientizare şi, eventual, perfecţionare, desfăşurată în 
rândul oamenilor politici din statele membre ale Uniunii Europene, cu privire la 
securitatea cibernetică şi la toate fenomenele adiacente.  

 
În urma analizei, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.2. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat Propunerea de 

Recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programare de ucenicie 
de calitate și eficace, COM(2017) 563. Recomandarea oferă îndrumări în privința 
modului în care se pot institui programe de ucenicie care să funcționeze și să dea 
rezultate atât pentru ucenici, cât și pentru angajatori. 

 
Comisia pentru Afaceri Europene a salutat angajamentul Uniunii Europene de a 

asigura tinerilor cea mai bună educație și formare precum şi locuri de muncă pe 
întregul continent, dar în același timp a semnalat necesitatea de a include în oferta de 
locuri de muncă disponibile pentru absolvenții stagiilor de ucenicie domenii care prin 
natura lor solicită un nivel ridicat de calificare, cum ar fi cele ce deservesc industriile 
spaţiului cosmic, calculatoarele de mare capacitate şi alte asemenea, având în vedere 
că un număr semnificativ de capacităţi de cercetare şi producţie din aceste domenii se 
realizează prin cooperare europeană. 

 
Doamna deputat Cristina Prună a atras atenția că doar printr-un parteneriat 

puternic între toți actorii cheie implicați în mod direct în planificarea, guvernanța și 
implementarea schemelor de ucenicie va permitere o punere în aplicare cu succes a 
noului cadru, menționând că trebuie să existe o bună cooperare între toți actorii 
implicați. 

 
Membrii comisiei au solicitat Uniunii Europene informații cu privire la eficienţa 

cadrului european al calificărilor sub aspectul transferabilităţii calificării ucenicilor şi la 
barierele în calea comparabilităţii acestui cadru între statele membre, precum şi cu 
privire la planurile Comisiei Europene de a sprijini mobilitatea ucenicilor. 

 
În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
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În ziua de 15 noiembrie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei au fost 
prezenți 14 deputați: Rovana PLUMB (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu 
Costin VASILICĂ (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț 
BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Vasile GUDU (PNL), Giureci-Slobodan 
GHERA (Minorități), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina 
PRUNĂ (USR), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Eugen TOMAC (PMP).  

 
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Angel TÎLVĂR (PSD), Nicolae 

BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD),  Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic 
GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU 
(PNL). 

 
 

 În zilele de 14 și 16 noiembrie a.c., ordinea de zi a cuprins:  
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 
Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea piețelor de capital și 
integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare, COM(2017) 542  

2. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului, COM(2017) 489  

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul 
Economic și Social European – În continuarea Planului de acțiune privind TVA – Către 
un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii, COM(2017) 566  

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei 
europene privind migrația, COM(2017) 558  

5. Ghidul președinției române a Consiliului UE din 2019 - elaborat de 
EUROPULS – Centrul de expertiză europeană 

 
Membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra documentelor înscrise 

pe ordinea de zi.  
 

În ziua de 14 noiembrie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 14 deputați: Rovana PLUMB (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA 
(USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Vasile GUDU (PNL), 
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), 
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Eugen TOMAC (PMP).  

 
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Angel TÎLVĂR (PSD), Nicolae 

BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD),  Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic 
GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU 
(PNL). 

 
În ziua de 16 noiembrie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 14 deputați: Rovana PLUMB (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA 
(USR), Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), 
Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina 
PRUNĂ (USR), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Eugen TOMAC (PMP).  
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Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Angel TÎLVĂR (PSD), Nicolae 
BĂNICIOIU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), 
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristian GHINEA (USR), Adriana Diana TUȘA 
(PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 

  
 
 
 
 

Președinte,  
    
Rovana PLUMB   

 
 
 
 

Secretar, 
 

Radu Costin VASILICĂ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Red.: Gabriela Negreț, consilier 




