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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
Bucureşti, 24.03.2014 
N r .   4  c - 1 9  /  1 8 9  
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

 
17 și 19 martie 2015 

 
 

 Marți, 17 martie, Comisia a avut următoarea ordine de zi: 
 
 

I. Examinarea propunerilor UE în fond şi adoptarea unor proiecte finale de opinie: 
 
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 

Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de 
Investiții – Un plan de investiții pentru Europa - COM (2014) 903, examinare în fond 
 

În urma dezbaterilor, s-au evidențiat următoarele aspecte: 
 

1. principala noutate a Planului este de fapt, noua paradigmă privind abordarea 
investiţiilor, conform căreia, fondurile publice nu vor mai fi folosite pentru investiţii în active 
reale, ci preponderent pentru investiţii în active financiare, astfel ca, prin diverse instrumente 
financiare sofisticate, să stimuleze finanţarea privată a proiectelor de investiţii; 

2. necesitatea unei complementarităţi în privinţa legăturii între sursele de finanţare ale 
noului Plan şi fondurile structurale şi de coeziune;  

3. dificultăţile practice ale procesului prin care se selectează proiectele eligibile pentru 
investiţii private, pentru că stabilirea criteriilor care să permită asigurarea adiţionalităţii poate eşua 
într-un „proces de intenţie”, pentru că uneori este imposibil să se determine dacă un anume 
investitor ar fi investit oricum, fără nicio legătură cu Planul; 

4. nevoia de a se  ţine seama de particularităţile economico-financiare ale statelor 
membre, precum gradul de maturitate al pieţelor financiare, experienţa limitată a unor state 
membre de a utiliza instrumente financiare complexe, obstacolele specifice, poziţia fiscală a 
statelor respective.  
 

Comisia pentru afaceri europene: 

- semnalează că socializarea riscurilor nu poate fi considerată o măsură de natură să rezolve 
problema cererii, iar faptul că Planul Juncker tratează cu prioritate stimularea ofertei, neglijând de 
facto problema cererii s-ar putea traduce prin opţiunea de a susţine în mod sistematic, direct şi  
substanţial investitorii privaţi şi doar indirect pe angajaţii acestora; 

- consideră că este normal să existe întrebări sau contestări ale modelului propus prin Plan, dar îşi 
exprimă convingerea că atingerea obiectivelor Planului, printre altele, adăugarea a 400 miliarde 
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euro la PIB-ul UE în cursul următorilor trei ani şi crearea a 1,3 milioane de noi locuri de muncă va 
fi acceptată ca un succes major al Uniunii de către toate părţile; 

- aminteşte că Planul Juncker adaugă pilonul investiţional, ca al treilea pilon, la cei doi deja 
existenţi - consolidarea fiscală şi reforme structurale  - care au încercat până acum, cu succese 
limitate să rezolve problema creşterii economice în UE şi că insuficienţa realizărilor din cadrul 
primilor doi piloni s-ar putea repeta şi în cazul celui de-al treilea, dacă statele membre nu vor 
manifesta mai multă unitate; în această perspectivă se aşteaptă ca toate statele membre cu 
economii dezvoltate să susţină acest proiect, inclusiv prin contribuţii pentru suplimentarea 
Fondului European de Investiţii Strategice. 

          
2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al  Consiliului privind 

Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr 1291/2013 și 
(UE) nr 1316/2013 - COM(2015) 10, examinare în fond 

 
Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este elementul central al Planului  de 

investiții pentru Europa, creează un cadru juridic și stabilește alocări bugetare pentru primele două 
direcții de lucru ale Planului de investiții și are ca scop principal găsirea unei soluții pentru 
disfuncționalitățile pieței. 

 
Membrii comisiei au subliniat că investițiile la nivelul Uniunii sunt  necesare pentru a 

depăși divergențele mari în niveluri economice și sociale din statele membre ale UE și salută 
amendamentul propus în proiectul de Rezoluţie al Parlamentului European din 5 martie 2015, care 
afirmă că strategia trebuie să aibă caracter complementar cu obiectivul coeziunii economice, 
sociale și teritoriale în toată Uniunea. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a hotărât adoptarea și redactarea unui proiect final de 
opinie, în care să fie cuprinse ideile desprinse din dezbateri și care să fie transmis Biroului 
Permanent al Camerei Deputaților. 

 
 
3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 

Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de 
Investiții: Utilizarea optimă a flexibilității prevăzute în normele existente ale Pactului de 
stabilitate și creștere - COM(2015) 12, examinare în fond      
          

 
Membrii comisiei apreciază elaborarea acestei Comunicări ca instrument care oferă 

orientări suplimentare privind modalitatea de interpretare de către Comisia Europeană a 
prevederilor deja existente în Pactul de Stabilitate şi Creştere, fără a le modifica sau înlocui, 
precum și dorinţa Comisiei de a consolida legătura dintre investiţii, reformele structurale şi 
responsabilitatea bugetară prin utilizarea optimă a flexibilităţii inerente prevăzute de Pactul de 
Stabilitate şi Creştere.  

 
Pe de altă parte, Comisia pentru afaceri europene: 
- atrage atenţia că, deşi noile interpretări par a relaxa suplimentar regulile pactului,  

flexibilitatea este permisă doar în cadrul normelor existente și consideră că o vulnerabilitate a 
flexibilităţii în condiţiile curente constă în faptul că aceasta se aplică unor parametri structurali, 
care sunt estimaţi, şi nu unor parametri reali, direct observabili. Estimările depind de metodologii 
contestate uneori şi care comportă inevitabil o mai mare doză de subiectivism. Flexibilitatea ar 
trebui să ia în considerare un spectru mai larg de indicatori socio-economici,  nu doar pe cei legaţi 
preponderent de macro-economie şi finanţe. 

- constată că deşi utile, orientările nu depăşesc cadrul impus de Pactul de Stabilitate şi 
Creştere şi nu pot deci să corecteze deficienţele inerente ale acestuia; 
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- recomandă Comisiei Europene: să evalueze posibilitatea reformei Pactului de stabilitate 
şi creştere în vederea permiterii ca anumite investiţii publice productive cu impact major asupra 
potenţialului de creştere economică să nu fie luate în calcul în cadrul procedurii de deficit public și 
în acest sens, să reevalueze ipoteza care se află la baza Pactului de stabilitate şi creştere conform 
căruia toate cheltuielile publice finanţate prin deficit sunt periculoase pentru sănătatea economiei, 
chiar dacă ele sunt investiţii publice productive; în acelaşi timp cheltuielile private sunt considerate 
întotdeauna benefice chiar dacă sunt realizate prin datorii şi se îndreaptă spre consum. 

 
Comisia pentru afaceri europene a hotărât adoptarea și redactarea unui proiect final de 

opinie, în care să fie cuprinse ideile desprinse din dezbateri și care să fie transmis Biroului 
Permanent al Camerei Deputaților. 

 
 

La dezbaterile în fond ale celor trei propuneri legislative europene au participat și au 
exprimat punctul de vedere al instituțiile pe care le reprezintă: 

 
- domnul Ion Ghizdeanu, secretar de stat – Ministerul finanțelor publice 
- doamna Sandina Jeloaica, – Ministerul finanțelor publice 
- doamna Angela Carabaș, – Ministerul finanțelor publice 
- doamna Iulia Matei, director – Ministerul afacerilor externe 
- doamna Aniela Crețu, - Ministerul afacerilor externe 

     
 
 

II. Avizarea unor proiecte de legi naționale 
 

1. Propunere legislativă privind solicitarea, constituirea și administrarea garanțiilor aferente 
măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune, precum și pentru modificarea, respectiv 
abrogarea unor acte normative – PLx. 204 / 2015 

 
Analizând situația de drept și de fapt, Comisia pentru afaceri europene reține faptul că 

Regulamentul UE  Nr. 282/2012, a cărui transpunere se urmărea, a fost abrogat. 
 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a acestei inițiative legislative, pe motivul rămânerii fără obiect și transmiterea 
avizului Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și se rvicii specifice și Comisi ei pentru 
buget, finanțe și bănci pentru raport. 
 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8 / 2015 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37 / 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a  
regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto 
și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora – PLx. 210 / 2015 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

emită aviz favorabil, care să fie transmis Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisi ei 
pentru transporturi și infrastructură, pentru raport comun. 

 
3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

înregistrării în registrul comerțului - PLx. 229 / 2015 
 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
emită aviz favorabil, care să fie transmis Comisiei juridică, de disciplină și imunități  și Comisiei 
pentru politică economică în vederea întocmirii raportului comun. 

 
 

mailto:cae@cdep.ro�


_______________________________________________________________________________________________________ 
PALATUL PARLAMENTULUI STR. IZVOR NR. 2-4, SECTOR 5, Cod 050563, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

TELEFON:  414 11 80, 414 21 89;  FAX:  414 11 81 Email: cae@cdep.ro  
 

4 

III. Organizare internă  
 

1. Alegerea unui vicepreședinte în Biroul Comisiei 
 

Propunerea a fost făcută conform algoritmului stabilit după alegerile parlamentare din 2012 
şi nominalizării Grupului parlamentar PNL, care a solicitat numirea în funcția de vicepreședinte a 
domnului deputat Mihai TARARACHE pe locul rămas vacant prin plecarea doamnei deputat 
Roberta Alma Anastase.  
 

În urma scrutinului, domnul deputat Tararache a fost ales, cu majoritatea votului membrilor 
prezenți, în funcția de vicepreședinte al comisiei. 
 

Ședința a fost condusă de domnul deputat Cătălin Marian RĂDULESCU, vicepreședinte al 
comisiei. 

 
 La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Birchall Ana, Rădulescu Cătălin 

Marian, Drăguşanu Vasile Cătălin, Căprar Dorel Gheorghe, Ghera Giureci Slobodan, Korodi 
Attila, Lubanovici Mircea, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă 
Gabriela Maria, Tararache Mihai, Ţîmpău Radu Bogdan. 
 

Au absentat motivat: Zamfir Daniel Cătălin, Burlacu Ştefan, Ciubotaru Lucian Manuel, 
Iacob Ridzi Monica Maria, Nazare Alexandru, Silaghi Ovidiu Ioan, Steriu Valeriu Andrei, Stroe 
Ionuț Marian, Teju Sorin, Tîlvăr Angel, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 
 Joi, 19 martie 

 
 

I. Redactarea și adoptarea Proiectelor finale de opinie pentru actele legislative europene 
dezbătute în ședința comisiei din 17.03.2015: 
 

a. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții – Un plan de investiții pentru Europa - COM (2014) 903 
     

b. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr 
1291/2013 și (UE) nr 1316/2013 - COM(2015) 10 

 
c. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 

Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții: Utiliza rea optimă a flexibilității prevăzute în normele 
existente ale Pactului de stabilitate și creștere - COM(2015) 12 

 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte câte un proiect final de opinie, 
pentru fiecare din actele legislative analizate, care să fie transmise Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

  
Ședința a fost condusă de doamna deputat Ana Birchall, președintele comisiei. 
 
La şedinţă au participat următorii membri ai Comisiei: Birchall Ana, Drăguşanu Vasile 

Cătălin, Rădulescu Cătălin Marian, Ghera Giureci Slobodan, Korodi Attila, Lubanovici Mircea, 
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Petrea Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Tararache Mihai. 
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Au absentat motivat: Zamfir Daniel Cătălin, Căprar Dorel Gheorghe, Burlacu Ştefan, 
Ciubotaru Lucian Manuel, Nazare Alexandru, Silaghi Ovidiu Ioan, Stroe Ionuț Marian, Steriu 
Valeriu Andrei, Ţîmpău Radu Bogdan, Teju Sorin, Tîlvăr Angel, Zgonea Valeriu Ștefan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 
 

             Ana BIRCHALL      Dorel Gheorghe CĂPRAR 
 
 p. Cătălin Marian Rădulescu, 
  Vicepreședinte 
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