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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 15 septembrie 

 4c-9/388 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte  

 
 

 
În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaț ilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

vă înaintăm proiectul de opinie asupra  Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca 

Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social Europea n, 

Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Abordarea 

impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit 

din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii – COM (2019) 195 , 

document transmis comisiei noastre în temeiul art.170 din Regulamentul 

Camerei Deputaț ilor, republicat, cu modificările ș i completările ulterioare, 

pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 15 septembrie 

Nr. 4c-9/388 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
privind  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 

Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca 

Europeană de Investiții - Abordarea impactului pe care l-ar avea 

retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea 

coordonată a Uniunii 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 

art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, cu documentul privind Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală 

Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și 

Banca Europeană de Investiții - Abordarea impactului pe care l-ar avea 

retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a 

Uniunii – COM (2019) 195, pentru examinarea fondului. 

 

 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în 

şedinţa din data de 03 septembrie 2019. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că în urma notificării Consiliului 

European de către premierul britanic, Theresa May, cu privire la decizia 
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Regatului Unit al Marii Britanii  și Irlandei de Nord (UK) de a se retrage din 

Uniunea Europeană, conform articolului 50 din cadrul Tratatului privind 

Uniunea Europeană,  a fost negociat  un Acord de retragere care a fost  

aprobat de Consiliul European la 25 noiembrie 2018. În urma  evoluțiilor 

politice interne din UK, Acordul de retragere  a fost respins de către  

Parlamentul britanic, iar termenul pentru ieșirea Regatului Unit din UE a 

fost prelungit, până la 12 aprilie 2019, printr-o decizie a Consiliului 

European (art. 50). Astfel, Comisia Europeană s-a pregătit încă din 

decembrie 2017 pentru scenariul unui Brexit fără acord , iar la 10 aprilie 

2019 aceasta a prezentat comunicarea COM(2019)195, în condițiile în care 

exista probabilitatea  ca UK să se retragă din UE fără un acord. 

 

Obiectivul prezentei propuneri este  prezentarea  eforturilor 

coordonate ale instituțiilor UE, ale administrațiilor statelor membre de la 

toate nivelurile și părților interesate cu scopul atenuării impactului negativ 

al unei retrageri fără acord al Regatului Unit și menținerea unor abordări 

coordonate în etape fără acord.  

Referitor la principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii s-a 

precizat că acestea sunt respectate întrucât măsurile de contingență care 

au fost adoptate la nivel european și național se întemeiază pe principiile 

generale stabilite în comunicarea din 13 noiembrie 2018. Măsurile nu 

reproduc beneficiile apartenenței la Uniune și nici condițiile unei eventuale 

perioade de tranziție, așa cum se prevede în Acordul de retrage re, ci au 

un caracter temporar și au fost adoptate unilateral de către Uniunea 

Europeană în scopul protejării intereselor sale. Totodată dacă retragerea 

se realizează fără un acord, nu va fi posibilă nici efectuarea perioadei de 

tranziție prevăzute în Acordul de retragere .  

 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor.  
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Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi întocmirea 

prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

        

           

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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