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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 23 și 25 februarie 2016

În zilele de 23 și 25 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine
de zi:
I.

Finalizarea examinării în fond şi adoptarea opiniei pentru propunerea UE:
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor - Ameliorarea pieţei unice: mai multe oportunităţi pentru
cetăţeni și pentru întreprinderi, COM(2015) 550

II.

Organizare internă / Diverse
1. Pregătirea audierii ministrului fondurilor europene din 29.02.2016, ora 13.00
2. Pregătirea întrevederii cu doamna Vera JOUROVÁ, Comisar european pentru justiție,
protecția consumatorilor și egalitatea de gen – 29.02.2016, ora 17.00

III. Documentare / Analiză:
1. Concluziile Consiliului European, din 18 – 19 februarie 2016
2. Documente suport pentru ședința CAE din 1.03.2016
La punctul I. din ordinea de zi, a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Ameliorarea
pieţei unice: mai multe oportunităţi pentru cetăţeni și pentru întreprinderi, care analizează stadiul
actual al pieței unice și pregătirea viitoarelor comunicări strategice și legislative în acest domeniu.
În cadrul analizei, membrii comisiei au subliniat faptul că o consolidare a competitivității
economiei Uniunii include intensificarea activității pentru stimularea complexă a sistemului socioeconomic, ce vizează mai mult decât referirea la locurile de muncă și PIB.
Comisia pentru afaceri europene sugerează ca, împreună cu analiza mobilității forței de
muncă, să fie tratat și aspectul libertății întreprinderii, ca formă a libertății circulației capitalurilor,
având în vedere progresul realizat prin piesa legislativă aflată în curs de aprobare privind
întreprinderile europene cu acționar unic. Totodată, atrage atenția că evoluțiile din domeniul muncii,
aduse de progresul tehnologic, sugerează o abordare mult mai flexibilă și mai deschisă spre viitor.
Membrii comisiei au făcut o serie de recomandări:
- să fie avut în vedere un tratament cât mai echilibrat în viitoarea analiză a Comisiei Europene
în cazul comerțului cu amănuntul, astfel încât să fie înlăturat riscul ca măsurile de sprijinire a
amplasării marilor retaileri prin uniformizarea condițiilor de autorizare din statele membre să nu
reprezinte un avantaj neloaial față de micile afaceri din domeniu;
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- derularea unei analize amănunțite a legislației Uniunii referitoare la libera concurență, în
vederea sporirii eficienței acesteia, în special a celei privind acțiunile anti-trust;
În urma dezbaterii pe fond, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, în
unanimitate, să adopte o opinie asupra Comunicării Comisiei Europene, care să conțină observațiile
făcute și care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea
procedurii de examinare parlamentară.
La punctul II. 1. din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat la organizarea audierii
ministrului fondurilor europene din 29.02.2016, ora 13.00, prin pregătirea unui punctaj de întrebări
cu privire la absorbția fondurilor europene și măsurile prevăzute pentru îmbunătățirea acesteia în
noua perioadă de programare financiară.
La punctul II. 2. din ordinea de zi, membrii comisiei au stabilit detaliile întrevederii cu
doamna Vera JOUROVÁ, Comisar european pentru justiție, protecția consumatorilor și egalitatea de
gen.
Punctul III al ordinii de zi a cuprins studiul individual asupra:
a. concluziilor Consiliului European, care a avut loc în perioada 18 – 19 februarie 2016, la
Bruxelles, în cadrul căruia principalul subiect de discuție a fost o propunere de decizie a șefilor de
stat sau de guvern, privind o nouă înțelegere pentru Regatul Unit în cadrul Uniunii Europene (UE),
adoptată de Consiliul European la 2 februarie. Pe ordinea de zi a Consiliului European s-a aflat și
subiectul migrației și criza refugiaților.
b. documentelor suport ale actelor legislative ce fac obiectul ordinii de zi a ședinței comisiei
din data de 1.03.2016.
În ziua de 23 februarie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat
prezența 14 deputați: Birchall Ana (PSD), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian
(PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Burlacu Ştefan (neafiliat), Ghera Giureci Slobodan (Mino.),
Korodi Attila (UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (Grupul
Progresist), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Steriu Valeriu Andrei
(Grupul Progresist), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (ALDE).
Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma (PNL), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru
Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tîlvăr Angel (PSD),
Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD).
În ziua de 25 februarie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat
prezența 12 deputați: Birchall Ana (PSD), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian
(PSD), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae
(PSD), Petrea Dorin Silviu (Grupul Progresist), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan
(ALDE), Steriu Valeriu Andrei (Grupul Progresist), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (ALDE).
Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma (PNL), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Căprar
Dorel Gheorghe (PSD), Burlacu Ştefan (neafiliat), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare
Alexandru (PNL), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL),
Zgonea Valeriu Ştefan (PSD).

Preşedinte,
Ana BIRCHALL

Secretar,
Dorel Gheorghe CĂPRAR

Consilier,
Gabriela Negreț
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