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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

10 – 12 decembrie 2013 
 
 

În perioada 10 – 12 decembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene şi-a 
desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

 
 

 Marţi, 10 decembrie  
 

Prezentarea proiectelor legislative şi a documentelor suport, în vederea 
pregătirii dezbaterilor cu invitaţi în cadrul şedinţei din data de 11 decembrie 2013. 
 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz, 
vicepreşedinte al comisiei. 

 
La şedinţă au participat următorii membri ai comisiei: Fenechiu Relu, Geantă 

Florian Daniel, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Zamfir Daniel 
Cătălin, Burlacu Ştefan, Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, 
Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Mitrea Miron Tudor, Petrea 
Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Teju Sorin. 

 
Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Caloianu Mario, Hrebenciuc 

Viorel, Iacob Ridzi Monica Maria, Korodi Attila, Marcu Nicu, Ponta Victor Viorel, 
Tîlvăr Angel, Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 

 Miercuri, 11 decembrie 
 

I. Examinarea propunerilor UE cu termen scadent :  
 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a Parchetului European - COM (2013) 534; examinare fond 
 
 În dezbateri au fost punctate avantajele creării Parchetului European, dar au 
fost avute în vedere şi anumite probleme deosebite:  

- Uniunea Europeană este cel mai bine situată pentru protejarea propriilor 
interese financiare şi pentru asigurarea urmăririi infracţiunilor împotriva acelor 
interese, dar trebuie avute în vedere riscurile considerbile de destabilizare, 
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derivate din suprapunerea competenţelor şi modificarea sistemelor judiciare 
naţionale; 

- propunerea de regulament conţine o serie de prevederi care înlătură o mare 
parte din îngrijorările privind suveranitatea naţională, în măsura în care 
autorităţilor naţionale li se asigură păstrarea unor competenţe fundamentale 

- sunt necesare: adoptarea de măsuri corespunzătoare pentru asigurarea 
compatibilităţii propunerii de regulament cu legislaţia naţională relevantă, 
instituirea unor norme mai clare privind controlul judecătoresc al actelor 
procurorului european, în special în ceea ce priveşte soluţiile de netrimitere în 
judecată, completarea prevederilor referitoare la normele de procedură care se vor 
aplica în cursul urmăririlor penale în investigaţiile efectuate de structura centrală a 
Parchetului European; 
 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui proiect final 
de opinie. 

 
2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală 
(Eurojust) - COM (2013) 535; examinare fond 

 
Membrii comisiei consideră că : 

- acţiunea de reglementare a Uniunii era absolut necesară, pentru a pune în 
acord legislaţia secundară cu legislaţia primară, în condiţiile în care Eurojust fusese 
iniţial înfiinţat sub imperiul fostului Pilon III al Uniunii Europene, 
interguvernamental, ca „Unitate de cooperare judiciară a Uniunii Europene”, în 
care rolul statelor membre, prin membrii naţionali era dominant faţă de rolul 
instituţiilor Uniunii, acesta urmând să devină Agenţie Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiţie Penală;  

- necesitatea noii guvernanţe a Eurojust derivă şi din aceea că legislaţia 
naţională a statelor  membre ale Uniunii Europene diferă, unele state, între care şi 
România, acordând membrilor naţionali un statut care le permite să îşi 
îndeplinească în bune condiţii misiunea, în timp ce alte state membre au acordat 
membrilor lor naţionali puteri limitate; 

- riscul de suprapunere a sarcinilor, precum şi de reducere a eficacităţii 
Eurojust, în cazul unui transfer dezechilibrat de resurse pentru viitorul Parchet şi 
consideră că în cazul suprapunerii competenţelor în dosarele mixte, Eurojust poate 
să furnizeze asistenţă în rezolvarea conflictului de competenţă; 

- atribuţiile operative ale Eurojust ar trebui să reflecte pe deplin noua concepţie 
a art. 85 din TFUE, prin reglementarea în mod detaliat a procedurii de începere de 
către Eurojust a unor cercetări penale şi a modului de soluţionare a conflictelor de 
competenţă; 

- propunerea de Regulament ar trebui să reglementeze mai clar raporturile cu 
reţelele  judiciare europene, îndeosebi Reţeaua Judiciară Europeană în materie 
penală şi să definească în ce constă autonomia secretariatelor acestora în cadrul 
administraţiei  Eurojust. 

 
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui proiect final 

de opinie. 

La punctele 1 şi 2 au participat la dezbateri şi au susţinut opiniile instituţiilor 
din care provin:  

- domnul Radu PODGOREAN - secretar de stat şi domnul Tudor GUŞET 
consilier - Ministerul afacerilor externe 
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- doamna Mădălina MANOLACHE, director – Direcţia afaceri europene din 
Ministerul Justiţiei 
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 3. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 
2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE – COM (2013) 
547; examinare fond 

 
În cadrul dezbaterilor, au fost subliniate idei de importanţă majoră pentru 

reglementarea serviciilor de plată în cadrul pieţei interne. Astfel: 
- propunerea poate contribui la îmbunătăţiri substanţiale a pieţei plăţilor din 

UE, prin facilitarea şi securizarea serviciilor de plată pe internet, cu un cost scăzut, 
prin includerea în domeniul de aplicare a serviciilor de iniţiere a plăţii, prin sporirea 
protecţiei consumatorilor împotriva fraudei, a eventualelor abuzuri şi a incidentelor 
de plată; 

- ar fi utilă gruparea într-un singur act normativ a întregii legislaţii 
europene în domeniul plăţilor, pentru clarificarea şi facilitarea aplicării la nivel 
european, evitându-se astfel posibilitatea unor suprapuneri sau conflicte de 
interpretare juridică; 

- pentru evitarea fraudelor ar trebui să existe o legătură între capitalul 
propriu, fondurile primite de la clienţi şi cifra de afaceri; 

- noile prevederi în domeniul serviciilor de plată vor conduce la consolidarea 
pieţei interne a acestor servicii, generând o creştere a volumului comerţului 
electronic, concomitent cu o fluidizare a operaţiunilor legate de acesta, a apreciat 
că furnizorii de servicii vor beneficia de mai multă claritate şi predictibilitate 
juridică şi că se va asigura un nivel mai ridicat de protecţie a consumatorilor; 

- situaţia pieţei electronice din România, care deşi în creştere, este la 
început, numărul magazinelor on-line este încă redus, mai bine de 50% din 
încasările acestora se fac prin plata la livrare, iar în mediul de afaceri, sistemele de 
e-invoice şi e-cash sunt inegal răspândite; sunt numeroase firme româneşti care 
au creat sisteme de plată on-line şi aproape toate băncile au introdus servicii care 
permit clienţilor lor să acceseze piaţa comerţului electronic, dar nu există un 
mecanism comun de abordare corelată a acestor servicii; aproape 50% din 
magazinele on-line operate de IMM – uri sunt doar portaluri de reclamă, serviciile 
şi plata lor efectuându-se numai prin intermediul operatorului uman; 

- crearea un portal european care să servească drept punct unic de acces la 
informaţiile cuprinse în registrele naţionale ale instituţiilor de plată autorizate la 
nivelul statelor membre va veni în sprijinul utilizatorilor europeni de servicii de 
plată, oferindu-le acces facil şi unitar la informaţii privind operatorii care au dreptul 
să furnizeze asemenea servicii; 

- creşterea gradului de încredere a cetăţenilor în utilizarea serviciilor de 
plată poate fi  determinată de creşterea nivelului de securitate a acestor servicii, în 
acest sens fiind  oportună aplicarea în cazul furnizorilor de servicii de plată, a 
prevederilor propunerii de Directivă privind securitatea reţelelor şi informaţiei, 
aflată în prezent în dezbaterea instituţiilor Uniunii Europene; 

- ar fi utilă o campanie de promovare şi diseminare a acestor mecanisme, 
la nivel naţional, atât cu autorităţile şi instituţiile statului, cât şi cu entităţile 
economice private, care să prezinte şi să susţină avantajele sistemului, reducerea 
timpului de completare sau procesare a documentelor contabile, creşterea 
fluidităţii pieţei, mărirea arealului geografic din care provin plătitorii, dar şi metode 
de prevenire a fraudelor; 

- ar fi utilă implementarea on-line a unui mecanism de corelare a 
arieratelor. 

 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui proiect final 
de opinie. 
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4. Propunere de Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază 
de card – COM (2013) 550; examinare fond 

 
 

Datorită complexităţii temei, membrii comisiei au decis, în unanimitate, 
amânarea dezbaterii pe fond a acestei propuneri legislative, până la o dată ce va fi 
stabilită ulterior. 

 
Pentru punctele 3 şi 4 au fost invitaţi să prezinte punctele de vedere ale 

instituţiilor din care fac parte:  
- domnul Ion DRĂGULIN, director, doamna Ruxandra AVRAM, şef serviciu 

şi doamna Angela DIMONU, şef serviciu – Banca Naţională a României 
- domnul Marius DUNCA, vicepreşedinte şi doamna Carmen CUCU, 

director – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului 
- domnul Cosmin VLADIMIRESCU, manager general – Mastercard 

România 
 
 

5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul 
Economic şi social European - Evaluarea reglementărilor naţionale privind accesul 
la profesii – COM (2013) 676; examinare fond 

 
Din discuţiile purtate, au reieşit următoarele aspecte principale: 
 

- există numeroase beneficii care rezultă din deschiderea accesului la profesii; 
- diferenţele considerabile în reglementări la nivelul statelor membre ale 

Uniunii Europene reprezintă adevărate bariere în mobilitatea transfrontalieră a 
profesioniştilor din cadrul Pieţei unice. De aceea, reglementările trebuie 
modernizate şi flexibilizate pentru facilitarea liberei circulaţii transfrontaliere a 
profesioniştilor, creându-se astfel economii de scară şi o alocare a resurselor mai 
eficientă;  

- România ar trebui să susţină în mod activ exerciţiul de transparenţă şi 
evaluare reciprocă lansat de Comisie, cu luarea în considerare atât a necesităţii 
facilitării liberei circulaţii a profesioniştilor în cadrul Pieţei interne, dar şi a 
contextului naţional socio-economic, care conduce la reglementarea anumitor 
profesii. 
 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
adoptarea unui proiect final de opinie asupra fondului Comunicării Comisiei 
Europene.  

Invitaţi din partea Ministerului educaţiei naţionale:  
- domnul KIRALY Andras, secretar de stat  
- doamna Oana SALOMIA, director  

 
6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul 

Economic şi social European şi Comitetul Regiunilor – O viziune pe termen lung în 
ceea ce priveşte infrastructura din Europa şi dincolo de graniţele ei - COM(2013) 
711; examinare fond 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui proiect final 
de opinie. 
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7. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de 
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stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de 
seră în cadrul Comunităţii în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord 
internaţional privind aplicare unei măsuri unice mondiale bazate pe piaţă pentru 
emisiile generate de aviaţia internaţională - COM(2013) 722; examinare 
subsidiaritate şi fond 

 
Membrii comisiei au analizat Propunerea de Directivă şi au hotărât, în 

unanimitate, adoptarea unui proiect final de opinie privind fondul acesteia, 
precum şi a unei note de informare privind conformarea cu principiul 
subsidiarităţii. 

 
8. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 

stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară şi de abrogare a 
Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - COM(2013) 622; 
examinare subsidiaritate 
 

Membrii comisiei au dezbătut Propunerea de Directivă şi au hotărât, în 
unanimitate, adoptarea unei note de informare în care să se consemneze faptul 
că propunerea respectă principiul subsidiarităţii . 

 
9. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al 
contractelor financiare – COM (2013) 641; examinare subsidiaritate 
 

Membrii comisiei au dezbătut iniţiativa legislativă europeană şi au hotărât, 
în unanimitate, adoptarea unei note de informare care să consemneze faptul că 
propunerea respectă principiul subsidiarităţii . 

 
II. Avizarea unui proiect de lege, pentru transpunerea unor acte 

legislative ale UE: 
 

Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului 
transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care 
afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate 
acestor încălcări – PLx. 572/2013 

 
Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să fie emis un aviz 

favorabil, care să fie înaintat comisiilor sesizate în fond, pentru raport: Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru industrii şi servicii. 
 
  

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz, 
vicepreşedinte al comisiei. 

 
La şedinţă au participat următorii membri ai comisiei: Fenechiu Relu, Geantă 

Florian Daniel, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Zamfir Daniel 
Cătălin, Burlacu Ştefan, Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, 
Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Mitrea Miron Tudor, Petrea 
Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Teju Sorin. 

 
Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Caloianu Mario, Hrebenciuc 

Viorel, Iacob Ridzi Monica Maria, Korodi Attila, Marcu Nicu, Ponta Victor Viorel, 
Tîlvăr Angel, Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 
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 Joi, 12 decembrie  
 
Redactarea Proiectelor de opinie şi a notelor de informare pentru proiectele 

legislative europene dezbătute în cadrul şedinţelor Comisiei din această 
săptămână. 

 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz, 

vicepreşedinte al comisiei. 
 
La şedinţă au participat următorii membri ai comisiei: Fenechiu Relu, Geantă 

Florian Daniel, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Birchall Ana, Zamfir Daniel 
Cătălin, Burlacu Ştefan, Căprar Dorel Gheorghe, Ciubotaru Lucian Manuel, 
Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Mitrea Miron Tudor, Petrea 
Dorin Silviu, Podaşcă Gabriela Maria, Rădulescu Cătălin Marian, Teju Sorin. 

 
Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma, Caloianu Mario, Hrebenciuc 

Viorel, Iacob Ridzi Monica Maria, Korodi Attila, Marcu Nicu, Ponta Victor Viorel, 
Tîlvăr Angel, Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Preşedinte,     Secretar, 

 
 

                   Relu FENECHIU                        Ana BIRCHALL  
  

(p. Bogdan NICULESCU DUVĂZ   
vicepreşedinte) 
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