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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 16 septembrie 2020 

Nr. 4c-22/357 

 

 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 7 – 10 septembrie 2020  
 

 

 
În perioada 7 – 10 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 

următoarea ordine de zi:  
 

 
I. Dezbatere și avizare pentru: 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri 

bugetare, PLx. 491/2020. 
 

Invitați: reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene  
 

II.  Examinarea și adoptarea opiniilor pentru: 

1. Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Politica privind Parteneriatul estic după 2020 - 
Consolidarea rezilienței - un Parteneriat estic care produce rezultate 

pentru toți - JOIN(2020) 7. 
 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor –  
Identificarea și înlăturarea barierelor din cadrul pieței unice - 

COM(2020) 93. 
 

3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan 

de acțiune pe termen lung pentru o mai bună implementare și 
asigurare a respectării normelor privind piața unică - COM(2020) 94. 
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III. Studiu individual: 

 
1. Comisia Europeană – Industria autovehiculelor, noi norme mai 

sigure și mai ecologice. 
a. Comunicat de presă - Industria autovehiculelor: Noi norme privind 

autoturisme mai ecologice și mai sigure încep să se aplice în întreaga 
Europă. 

b. Întrebări și răspunsuri privind noile norme UE în materie de 
omologare de tip pentru autoturisme mai sigure și mai ecologice. 

 

2. Comisia Europeană – Consultare publică – Drepturile copilului. 
a. Comisia a lansat marți, 1 septembrie 2020, consultarea publică 

prin care solicită opiniile cetățenilor cu privire la noua strategie 
privind drepturile copilului. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12454-Delivering-for-children-an-EU-strategy-on-

the-rights-of-the-child 
b. Foaie de parcurs - Strategia UE privind drepturile copilului (2021-

2024). 
 

3. Comisia Europeană - Cultură, educaţie şi tineret - Tineri 
traducători în școlile din UE. 

Comunicat de presă - Tineri traducători în școlile din UE - Comisia 
lansează înscrierile pentru concursul de traducere ediția 2020. 

 

4. Parlamentul European - Serviciul de cercetare parlamentară 
europeană – Libertate, securitate și justiție în UE. 

Sinteză - Înțelegând răspunsul UE la amenințările criminalității 
organizate. 

 
IV. Diverse 

 

 Luni, 7 septembrie a.c., ședința s-a desfășurat pe platforma online ”Cisco 

Webex” și a fost condusă de domnul deputat Angel Tîlvăr, președintele 

comisiei. După ce a prezentat ordinea de zi și a supus-o aprobării, ordinea 

de zi a fost aprobată în unanimitate de către membrii comisiei.  

 

La punctul I.1. din ordinea de zi a fost dezbătut Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative 
și stabilirea unor măsuri bugetare, PLx. 491/2020. 

 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
La ședința online a comisiei a participat, în calitate de invitat, doamna Cecilia 

Văduva, Secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene. 
Comisia pentru afaceri europene din Senat a dezbătut proiectul de Lege în 

ședința sa online din data de 9 septembrie a.c. 
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În urma dezbaterilor, în raport cu atribuțiile comisiilor, membrii Comisiilor 

pentru afaceri europene din Camera Deputaților și Senat au avizat nefavorabil 
proiectul de Lege cu 6 voturi ”pentru”, 5 voturi ”împotrivă” și 11 ”abțineri”. 

 
Avizul comun a fost transmis Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci din 

Camera Deputaților și din Senat pentru finalizarea procedurilor. 
 

 
La punctul II.1. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea comună către 

Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - Politica privind Parteneriatul estic 

după 2020 - Consolidarea rezilienței - un Parteneriat estic care produce 
rezultate pentru toți - JOIN(2020) 7. 

Comunicarea stabilește noile obiective de politică pe termen lung pentru 
Parteneriatul estic după 2020, precum și măsuri care vizează consolidarea 

rezilienței, promovarea dezvoltării durabile și obținerea de rezultate concrete 

pentru societate. 
 

Comisia pentru afaceri europene: - susține Parteneriatul estic, ca parteneriat 
strategic și ambițios, bazat pe valori și norme comune, pe interese și 

angajamente reciproce și responsabilitate partajată, precum și direcțiile de 
acțiune ce vizează consolidarea rezilienței și obținerea de rezultate pentru toți; 

- subliniază importanța dezvoltării capitalului uman, atât prin reformarea 
educației, cât și prin sprijinirea învățării nonformale și prin prefigurarea unui 

sistem de recunoaștere reciprocă a calificărilor obținute prin cursuri sau 
pregătire personală; - recomandă utilizarea instrumentelor de sprijin financiar 

disponibile pentru demararea unui program tematic de cunoaștere reciprocă, 
stabilit prin dialog cu Forumul Tineretului și care să vizeze contacte directe 

între organizațiile societății civile din Uniune și cele din statele Parteneriatului 
estic, prin Erasmus+, Corpul european de solidaritate sau distinct de acestea. 

Membrii comisiei recomandă susținerea implicării statelor membre cu zone 

rurale semnificative, în special cele din vecinătate, în procesul de sprijinire a 
țărilor partenere pentru a valorifica potențialul economic al zonelor lor rurale. 

 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au considerat necesară îmbunătățirea 

textului opiniei finale a Comisiei, prin urmare au propus reanalizarea 
documentului într-o viitoare ședință de comisie. 

 
 

La punctul II.2. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor –  Identificarea și înlăturarea barierelor din cadrul pieței 
unice - COM(2020) 93. 

 
Comunicarea prezintă barierele majore din perspectiva utilizatorilor pe piața 

unică, care sunt atât de natură normativă sau administrativă, cât și de natură 

practică. 
În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei și-au exprimat susținerea față de  

concluziile rezultate din analiza barierelor normative, administrative și practice 
cu care se confruntă întreprinderile și consumatorii pe piața unică, precum și 

măsurile ce se impun pentru înlăturarea constrângerilor identificate și au făcut 
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unele recomandări privind extinderea analizei înregistrării activității 

comerciale în Uniunea Europeană, în special în vederea reducerii dificultăților 
întâmpinate în procedurile online și a stimulării inițiativelor de simplificare a 

cadrelor normative naționale. 
 

Comisia pentru afaceri europene consideră că extinderea telemuncii în 
perioada pandemiei de coronavirus reprezintă o dovadă clară a capacității 

acestui mod de lucru de a răspunde eficient problemelor societății digitale și 
indică un potențial ridicat de dezvoltare a pieței unice. Totodată, îşi manifestă 

preocuparea cu privire la volumul redus de date și analize consacrate 
impactului reglementărilor asupra întreprinderilor mici și mijlocii, chiar și luând 

în considerare testul IMM, Strategia pentru IMM-uri pentru o Europă digitală 
și sustenabilă și Platforma „Pregătiți pentru viitor”. 

Nu în ultimul rând, apreciază că mai sunt multe de făcut în ce privește 
înlăturarea barierelor administrative ce afectează respectarea normelor 

privind taxa pe valoarea adăugată, având în vedere impactul asupra IMM al 

creșterii costurilor de asigurare a conformității în materie de TVA la trecerea 
la activitatea transfrontalieră. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu 
unanimitate de voturi să adopte o opinie, cu observații și recomandări, care 

să fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

 

La punctul II.3. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune pe termen lung pentru o mai bună 
implementare și asigurare a respectării normelor privind piața unică - 

COM(2020) 94. 
 

Comunicarea vizează abordarea obstacolelor care rezultă din încălcarea 

legislației UE. Planul de acțiune se bazează pe un parteneriat reînnoit între 
statele membre și Comisie, având în vedere responsabilitatea lor comună de a 

se asigura că normele privind piața unică sunt respectate și aplicate în mod 
corespunzător. În acest context, planul de acțiune lansează un Grup operativ 

comun al Comisiei și al statelor membre care să consolideze cooperarea în 
domeniul asigurării respectării normelor privind piața unică. 

 
Comisia pentru afaceri europene: - susține planul de acțiune pe termen lung 

pentru o mai bună implementare și asigurare a respectării normelor privind piața 
unică, având în vedere poziția sa centrală în cadrul proiectului european; - 

consideră că portalul digital unic prevăzut ar contribui într-o măsură mai mare 
la sporirea nivelului de cunoaștere a normelor aplicabile și la reducerea 

numărului cazurilor de neconformitate și nerespectare a normelor pieței unice, 
dacă ar beneficia de aportul inteligenței artificiale, având în vedere volumul 

extrem de ridicat al informațiilor gestionate și viteza foarte mare cu care se 

dezvoltă normele relevante; - îşi manifestă preocuparea față de emiterea de 
orientări cu privire la instrumentele legislative din domeniile digital, al 

telecomunicațiilor și audiovizualului, precum și cu privire la manualele de 
interpretare a normelor europene în aceste domenii, având în vedere riscul de a 

adăuga la lege și dificultățile practice în asigurarea clarității îndrumării și riscurile 
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de modificare a normei prin asemenea procedee aplicate în condițiile progresului 

tehnic. 
Membrii comisiei au atras atenția asupra necesității de a pregăti din timp resursa 

umană pentru managementul avansat al informațiilor și interpretarea datelor 
referitoare la funcționarea pieței unice, ceea ce presupune acțiuni de armonizare 

și de sprijinire a coeziunii la nivelul Uniunii  Europene, precum și asupra 
dificultăților ridicate în utilizarea practică a indicatorilor suplimentari prevăzuți 

pentru tabloul de bord al pieței unice, având în vedere perioada de timp ce se 
scurge între colectarea valorilor și momentul analizei acestora, în condițiile 

progresului tehnologic rapid, precum și necesitatea unor cunoștințe diverse și 
solide pentru o interpretare coerentă și semnificativă. 

 
Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o 

opinie, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului permanent al 
Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 

 
 Miercuri, 9 septembrie și Joi, 10 septembrie membrii comisiei au 

procedat la studiu individual asupra temelor înscrise pe ordinea de zi. 
 

 
În ziua de 7 septembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 
ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu 

Costin VASILICĂ (PSD), Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Andrei 
Dominic GEREA (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU 

(PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), Victor Viorel 
PONTA (Pro Europa), Adriana Diana TUȘA (PSD). 

Au absentat: Erika BENKO (UDMR), Ilie Dan BARNA (USR), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Costin Sebastian MOISE (PMP), Iulian BULAI (USR), Ion 

Marcel CIOLACU (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Mihai Valentin POPA (Pro Europa), 

Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert SIMONIS (PSD). 
 

În ziua de 9 septembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 

ANASTASE (PNL), Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin 
NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț 

BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), 
Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (PSD), 

Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin 
MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Costin Sebastian 

MOISE (PMP), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Mihai Valentin POPA (Pro 
Europa), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert SIMONIS (PSD), 

Adriana Diana TUȘA (PSD). 
 

În ziua de 10 septembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența toți deputații: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 
ANASTASE (PNL), Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin 

NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț 
BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), 

Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (PSD), 
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Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin 

MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Costin Sebastian 
MOISE (PMP), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Mihai Valentin POPA (Pro 

Europa), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert SIMONIS (PSD), 
Adriana Diana TUȘA (PSD). 

 
 

 
 

 

PREȘEDINTE, 

 

Angel TÎLVĂR 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


