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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 
Bucureşti, 16 octombrie 2015 
N r .   4  c - 1 9  /  6 5 7  
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 14 octombrie 2015 

 
 

 
 

În ziua de miercuri, 14 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene ș i-a desfășurat 
ședința având următoarea ordine de zi:  

 
 
I. Examinarea propunerilor Uniunii Europene: 
 

1. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a 
sporirii investițiilor în acest domeniu - COM(2015) 337; examinare în fond și subsidiaritate 
      

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu  – Un sistem de 
impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii -cheie - 
COM(2015) 302; examinare în fond 

 
II.  Alegerea unui vice-președinte al Comisiei pentru afaceri europene 

 
III. Diverse 

 
 

La punctul I.1

- domnul George-Aurel MIRCEA, secretar de stat în Ministerul mediului, apelor și 
pădurilor; 

 din ordinea de zi, au participat, în calitate de invitați și au prezentat punctul 
de vedere al instituțiilor reprezentate: 

- doamna Nicoleta ROȘU, director în Ministerul mediului, apelor și pădurilor; 
- domnul Valentin BRÂNZĂ, secretar de stat în Ministerul Energiei, întreprinderilor mici 

și mijlocii și mediului de afaceri; 
- domnul Nicolae Voineac, consilier în Ministerul Energiei, întreprinderilor mici și 

mijlocii și mediului de afaceri; 
- doamna Daniela GĂLĂȚEANU,  consilier în Ministerul Energiei, întreprinderilor mici și 

mijlocii și mediului de afaceri. 
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A  fost prezentată propunerea legislativă a Uniunii Europene și în urma dezbaterilor, 
Comisia pentru afaceri europene semnalează că: 

- în perspectiva progresului tehnic ce  conduce la scăderea consumului de energie pe 
unitatea de produs, dar şi la apariţia unor bunuri şi procese tehnologice inovative, EU ETS ar 
trebui să fie modificat cât mai frecvent; 

- factorii determinanți ai scăderii emisiilor de gaze cu efect  de seră ar trebui analizați în 
mod specific în cazul statelor cu PIB redus iar în acest sens ar putea fi comandate studii 
particularizate, similar celor din 2014. 

 
De asemenea, recomandă: 
- ca  mecanismele prevăzute pentru  modificarea EU ETS să reflecte nivelul de ambiţie al 

Uniunii şi al statelor membre, în contextul evoluţiilor de pe piaţa globală, al tratatelor şi 
Convenţiilor la care Uniunea este parte, pentru a valorifica la maxim sinergia acestora şi pentru 
a evita crearea de presiuni suplimentare; 

- asigurarea coerenței mijloacelor de sprijin prevăzute în EU ETS cu politica de coeziune a 
Uniunii şi orientarea mai puternică a acestora spre statele membre cu un produs intern brut sub 
media Uniunii Europene, având în vedere obiectivul general al asigurării competitivității 
industriei Uniunii în condițiile unor prețuri ridicate ale energiei și mai ales în condițiile 
fluctuațiilor de preț; 

- intensificarea eforturilor de informare a populației și non -experților cu privire la EU 
ETS, luând în considerare construcția sa extrem de complicată și dificil de înțeles pentru aceștia. 

 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea opiniei, cu 

propunerile și recomandările făcute. Opinia  urmează să fie transmisă Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
Analizând propunerea și din punctul de vedere al principiului subsidiarității, Comisia 

pentru afaceri europene a admis că obiectivele propunerii nu pot fi realizate decât sub forma 
unor norme comune la nivelul Uniunii, astfel încât propunerea respectă principiul subsidiarității. 
Membrii comisiei au hotărât consemnarea acestui fapt într-o opinie, pentru informarea Biroului 
Permanent. 

 
La punctul I.2. al ordinii de zi

 

 a fost examinată în fond Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu  – Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil și 
eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie - COM(2015) 302. 

Au participat la dezbateri și a u prezentat punctul de vedere al Ministerului Finanțelor 
Publice domnul GYORGY Attila, secretar de stat și doamna Monica TODOSE, director.   
 

Comunicarea se referă la reformarea sistemului de impozitare a întreprinderilor din 
Uniunea Europeană, în vederea combaterii evaziunii fiscale practicate de unele întreprinderi și 
implementarea unui plan de acțiuni prin care se stabilesc măsuri menite să creeze un cadru 
juridic mai echitabil și orientat spre creștere și care să cuprindă elemente esențiale pentru 
evitarea transferului profitului și pentru combaterea planificării fiscale agresive. 

Problema identificată în comunicare rezidă în lipsa coordonării între statele membre a 
normelor privind impozitarea întreprinderilor din Uniune datorată existenței unei dimensiuni 
transnaţională a problematicii. În acest sens, este importantă întreprinderea unor acţiuni la 
nivelul Uniunii Europene pentru ca sistemele fiscale ale statelor membre să fie mai compatibile, 
însă ar trebui avute în vedere și reacțiile unor state membre fa ță de efectele asupra suveranității 
lor fiscale.  

 
Membrii comisiei au analizat, împreună cu invitații, cele 5 domenii -cheie identificate 

pentru ca sistemul de impozitare a întreprinderilor să devină unul echitabil și eficient în Uniunea 
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Europeană și au hotărât, în unanimitate, adoptarea unei opinii care să cuprindă observațiile și 
recomandările făcute.  

 
Opinia va fi transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 

procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul II
 

 al ordinii de zi s-a înscris alegerea unui vice-președinte al comisiei. 

Comisia se compune din 22 de deputaţi. La lucrări au fost prezenţi 12 deputaţi, conform 
listei cu semnături, fiind absenţi 10, din care motivat 10. 

Propunerea a fost făcută conform algoritmului stabilit după alegerile parlamentare din 
2012 şi nominalizării Grupului parlamentar PNL, care a propus pentru funcția vacantă de 
vicepreședinte pe doamna Roberta Alma ANASTASE - deputat PNL în Circumscripţia 
electorală nr. 31 Prahova, Colegiul uninominal nr. 11.  

În urma scrutinului, doamna Roberta Alma ANASTASE a fost aleasă în funcția de vice -
președinte, cu 12 voturi pentru, nici un vot împotrivă și nicio abținere. 

 
 
La punctul III al ordinii de zi

- Organizarea  întrevederii cu doamna Cecilia Malmström, Comisar European pentru Comerț, 
care va avea loc în ziua de 16 octombrie 2015, orele 14.45-16.00 .  

, membrii comisiei au procedat la: 

- Prezentarea listei proiectelor de acte Uniunii Europene cu care Comisia pentru afaceri 
europene a fost sesizată pentru perioada 13 octombrie - 30 noiembrie 2015. Au fost exprimate 
opțiuni pentru întocmirea Raportului comisiei.  
- Organizarea unei reuniuni pe tema agendei digitale.  
 

De asemenea, au fost informați asupra răspunsului primit de la Ministerul Fondurilor 
Europene în urma solicitării făcute de către comisie cu privire la nivelul absorbției fondurilor 
europene prin POS-Transport, impactul financiar al transferării proiectelor începute și 
nefinalizate în exercițiul 2007 – 2013 în următorul exercițiu financiar, sinteza solicitării de 
finanțare.  

 
Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana BIRCHALL, președintele comisiei. 
 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, au participat la şedinţă 12 deputați: Birchall 

Ana (PSD), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Anastase Roberta (PNL), Burlacu Ştefan (ND), 
Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă 
Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Steriu Valeriu Andrei (PSD), Tararache 
Mihai (PNL), Teju Sorin (ALDE). 

Au absentat: Drăguşanu Vasile Cătălin (ALDE), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir 
Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 
(PSD),Nazare Alexandru (PNL), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tîlvăr Angel ( PSD), Ţîmpău Radu 
Bogdan (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 

Preşedinte,    Vicepreședinte, 
 

Ana BIRCHALL Roberta Alma ANASTASE 
 
 
 
Consilier, 
Gabriela Negreț 
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