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P A R L A M E N T U L   R O M Â N I E I  
C A M E R A  D E P U T A Ţ I L O R  

Co mi sia  p en tr u A fa c er i  Eu rop en e  
 
Bucureşti, 23.10.2017 
N r .   4  c - 1 9  /  3 9 4  
 

 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din perioada 17 – 19 octombrie 2017 

 
 

 În perioada 17 – 19 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine 
de zi:  
 

I. Examinarea în fond a propunerilor UE şi adoptarea opiniilor: 

 
1. Document de reflecție privind aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, COM(2017) 

291 (continuarea dezbaterilor din 26 septembrie) 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior, 
COM(2017) 247        

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – Dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării 
pentru un început bun în viață, COM(2017) 248   

4. Propunere de Recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al 
absolvenților, COM(2017) 249 

 
II. Avizarea unor proiecte de lege: 

 
1. Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

procedura penală – PLx. 288/2017 (procedură de urgenţă) 
2. Proiect de lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 

2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență 
directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 
L193/1 din data de 19 iulie 2016 -  PLx. 289/2017 (procedură de urgenţă) 

3. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, PLx. 302/2017 (aviz comun cu Comisia pentru 
afaceri europene a Senatului) 

 
III. Pregătirea întrevederilor cu oficiali ai UE: 

- Întrevedere cu domnul Vytenis ANDRIUKAITOS, Comisar european pentru sănătate 

și siguranță alimentară, 19 octombrie 2017  

- Întrevedere cu domnul Gunther ÖETTINGER, Comisar european responsabil cu 

bugetul și resursele umane, 26 octombrie 2017 

 
IV. Studiu /analiză documente: 

 Documente MAE privind dezbaterea viitorului Europei:     

gabriela.negret
comisii
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- Document de analiză și poziționare a României față de discursul anual al președintelui 
Comisiei Europene, J.C. Juncker cu privire la Starea Uniunii Europene, scrisoarea de intenție și 
foaia de parcurs; 

- Reacții oficiale la discursul președintelui Comisiei Europene, J.C. Juncker cu privire la 
Starea Uniunii Europene; 

 Acordul Consiliului cu privire la instituirea Parchetului European    
 Evoluții legate de finalizarea Uniunii bancare      
 Raportul de participare a delegației României la cea de-a 6-a Conferință a Părților la 

Convenția Aarhus și la cea de-a 3-a reuniune a Părților la Protocolul PRTR, precum și la întâlnirile 
bilaterale cu președintele, prim-ministrul si ministrul mediului din Muntenegru, care s-a desfășurat 
în perioada 11 - 15 septembrie 2017, la Budva, Muntenegru 

 
Domnul deputat Angel TÎLVĂR, vice-președinte al comisiei, președinte de ședință, a deschis 

lucrările prezentând ordinea de zi. Membrii comisiei au votat ”pentru” în unanimitate. 
 

La punctul I.1. din ordinea de zi  a fost reluată dezbaterea, începută în ședința din 26 
septembrie a.c., asupra Documentului de reflecție privind aprofundarea Uniunii Economice și 
Monetare – COM(2017) 291. La dezbateri au participat, ca invitați, domnul Bogdan MIHAI – Director 
adjunct în cadrul Direcției Relații Internaționale – Banca Națională a României și domnul Ionuț 
JIANU, expert în Ministerul finanțelor publice, care au expus punctul de vedere al instituțiilor pe care 
le reprezintă. 

Comisia pentru afaceri europene crede că opţiunile propuse în documentul de reflecţie sunt 
menite să contribuie la realizarea unui consens mai amplu privind abordarea provocărilor viitoare şi 
imprimarea unei noi dinamici pentru această dezbatere importantă și agreează, în principiu, măsurile 
propuse în domeniul convergenţei economice şi sociale, dat fiind faptul că acest obiectiv are o 
importanţă deosebită, atât la nivelul zonei euro, cât şi la nivelul Uniunii Europene. 

Concluzionând în urma dezbaterilor, membrii comisiei consideră că este necesară o reflecţie 
aprofundată din partea Comisiei Europene asupra viitoarei iniţiative legislative europene, care să facă 
obiectul unei consultări corespunzătoare cu statele membre ale Uniunii Europene înainte de a fi 
lansată, mai ales în condițiile în care unele state deja membre ale zonei euro sunt reticente cu privire la 
aderarea la moneda unică europeană a țărilor din estul Europei (respectiv România și Bulgaria), 
motivând că introducerea rapidă a monedei euro este foarte periculoasă - diferențele dintre țările 
occidentale și unele state din Europa de Est, cu precădere diferenţele între venitul pe cap de locuitor, 
fiind atât de mari încât ar avea repercusiuni asupra Zonei. 

Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie care să fie transmisă 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.2. din ordinea de zi a fost analizată în fond Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior, COM(2017) 247. Comunicarea lansează o 
agendă a Uniunii Europene pentru învățământul superior, care se va concentra pe patru priorități: - 
combaterea viitoarelor necorelări în materie de competențe și promovarea excelenței în dezvoltarea 
competențelor; - consolidarea unor sisteme de învățământ superior favorabile incluziunii; - asigurarea 
faptului că instituțiile de învățământ superior contribuie la inovare; - sprijinirea unor sisteme de 
învățământ superior eficace și eficiente. 

Comisia pentru afaceri europene consideră că necorelarea între competențele de care are 
nevoie Europa și competențele pe care le deține reflectă și o eficiență mai redusă a mecanismelor 
socio-economice prin care cererea de competențe induce modificări ale calificărilor oferite de unitățile 
de învățământ superior, în condițiile unei lumi aflate în schimbare rapidă. 

În urma analizei asupra comunicării, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să 
adopte o opinie care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.3. din ordinea de zi  membrii comisiei au dezbătut Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 
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Dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață, COM(2017) 248, 
Comunicare ce răspunde concluziilor Consiliului European din decembrie 2016 și sprijină obiectivul 
de dezvoltare durabilă nr. 4 al ONU privind educația, evidențiind faptul că nivelul calității educației 
este decisiv pentru perspectivele și șansele de reușită în viață a tinerilor. 

Comisia pentru afaceri europene susține inițiativele Comisiei Europene ce vizează reducerea, 
în continuare, a disparităților de gen în educația din domeniile matematicii și științei și recomandă 
extinderea acestora în ce privește implicarea în TIC și inginerie, ca meserii și mai ales ca domenii 
antreprenoriale. 

Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie care să fie transmisă 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.4. din ordinea de zi a fost analizată Propunerea de Recomandare a Consiliului 

privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților, COM(2017) 249. Obiectivul propunerii 
Consiliului este de a îmbunătăți disponibilitatea informațiilor calitative și cantitative cu privire la 
parcursul profesional al absolvenților de învățământ terțiar și de învățământ profesional și tehnic după 
finalizarea educației și a formării profesionale.  

Comisia pentru afaceri europene consideră că este necesar să fie respectat regimul legal al 
datelor personale în aplicarea inițiativei propuse și cheamă Comisia Europeană să ia toate măsurile 
pentru a reduce riscurile de încălcare a legislației în domeniu. 

În urma dezbaterilor propunerii de recomandare a Consiliului, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi să adopte o opinie care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

  
 La punctul II.1. din ordinea de zi s-a înscris dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penală – PLx. 288/2017, în procedură 
de urgenţă. 
 În urma analizei proiectului de Lege, Comisia pentru afaceri europene a constatat faptul că 
esența actului european ce se dorește transpus este exclusiv în materie penală, față de care Comisia 
pentru afaceri europene nu are competență.   

Membrii comisiei au decis, în unanimitate, respingerea proiectului de lege, adoptând un aviz 
negativ care să fie transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități, pentru raport. 
 
 La punctul II.2. din ordinea de zi a fost dezbătut Proiectul de lege privind transpunerea 
Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor 
de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016 -  PLx. 289/2017, în 
procedură de urgență. La dezbateri a participat doamna Gheorghița TOMA, director general în 
Ministerul finanțelor publice, care a susținut punctul de vedere al instituției pe care o reprezintă. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege și, în urma analizei, a constatat că proiectul supus dezbaterii reprezintă în 
cvasitotalitatea sa o preluare (copiere) a actului juridic european ce se dorește a fi transpus, modalitate 
ineficientă de stabilire a drepturilor și obligațiilor, fapt sesizat atât de Guvern cât și de Consiliul 
Legislativ. De asemenea, nici expunerea de motive și nici articolele proiectului de lege nu fac trimitere 
spre normele de drept intern cu același obiect, cum ar fi: obligații și proceduri de natură fiscală, Codul 
Fiscal, legislația contabilității. 

Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu majoritate de voturi (3 abțineri), respingerea 
acestui proiect de Lege și transmiterea avizului negativ către Comisia pentru buget, finanțe și bănci, 
pentru raport. 
 

La punctul II.3. din ordinea de zi a fost analizat Proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2017, PLx. 302/2017, în procedură comună cu Comisia pentru afaceri europene a Senatului, conform 
prevederilor art. 21 alin. (1) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, republicat. La dezbateri a participat doamna Mariana DUDAȘ, expert în cadrul Ministerului 
finanțelor publice, care a susținut punctul de vedere al instituției pe care o reprezintă. 
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Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. În urma dezbaterilor, în raport cu atribuţiile comisiilor, membrii comisiilor au hotărât, 
cu  majoritate de voturi, avizarea pozitivă a proiectului de lege. 

 
La punctul III din ordinea de zi, membrii comisiei au  fost informați de întrevederile ce vor 

avea loc cu  oficiali ai Uniunii Europene. Astfel, în ziua de 19 octombrie 2017 Comisia pentru afaceri 

europene va primi vizita domnului Vytenis ANDRIUKAITOS, Comisar european pentru sănătate și 

siguranță alimentară, iar în 26 octombrie 2017 pe cea a domnului Gunther ÖETTINGER, Comisar 

european responsabil cu bugetul și resursele umane. 

Au fost făcute opțiunile de participare la fiecare din cele două acțiuni și au fost făcute 

documentările asupra temelor de discuții. 

 

La punctul IV. din ordinea de zi , membrii comisiei au procedat la studiul individual asupra 

documentelor menționate. 

 
În ziua de 17 octombrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 

deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Radu 
Costin VASILICĂ (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL 
(PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU 
(PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen 
TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD). 

Au absentat motivat: Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Dan 
VÎLCEANU (PNL). 

 
În ziua de 18 octombrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 12 

deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Romeo 
Florin NICOARĂ (PNL), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Cristina Mădălina 
PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD). 

Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae 
BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA 
(ALDE), Ștefan MUȘOIU (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Dan VÎLCEANU (PNL). 

  
În ziua de 19 octombrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 13 

deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Radu 
Costin VASILICĂ (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina 
Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD). 

Au absentat motivat: Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL 
(PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Victor Viorel PONTA (neafiliat),  Dan VÎLCEANU (PNL). 

 
 
 

Președinte a.i.,   Secretar, 
 

Angel TÎLVĂR Radu Costin VASILICĂ 
 
 

 
  
 
Red.: Gabriela Negreț, consilier 




