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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 20 - 22 februarie 2018 

 
 
 

 În data de 20 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut pe 
ordinea de zi următoarele documente ale Uniunii Europene:  

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 

Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
- Consolidarea identității europene prin educație și cultură – contribuția Comisiei 
Europene în reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg, COM(2017) 673 

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Viitorul sectorului 
agricol și al agriculturii, COM(2017) 713 

 
3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune al 
UE 2017 - 2019 - Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați, 
COM(2017) 678 

 
Membrii comisiei au procedat la studiul individual al celor trei propuneri de 

acte ale Uniunii Europene, în vederea dezbaterii acestora în ședința comisiei din 
data de 21 februarie a.c.  

 
 

 În data de 21 februarie a.c., ordinea de zi a ședinței comisiei a cuprins: 
 
I. Examinarea unor propuneri UE şi adoptarea opiniilor:   

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 

Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
- Consolidarea identității europene prin educație și cultură – contribuția Comisiei 
Europene în reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg, COM(2017) 673 

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Viitorul sectorului 
agricol și al agriculturii, COM(2017) 713 

 
3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune al 
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UE 2017 - 2019 - Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați, 
COM(2017) 678 

 
 

II. Dezbaterea și avizarea unor propuneri de legi interne: 
 
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, 

PLx. 497/2017 
 

2. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 
din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, PLx. 498/2017 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Angel TÎLVĂR, președintele 

comisiei. 
 
În deschiderea lucrărilor, președintele comisiei a prezentat ordinea de zi, 

care a fost supusă la vot și aprobată de membrii comisiei. 
 
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost analizată în fond Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea 
identității europene prin educație și cultură – contribuția Comisiei Europene în 
reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg, COM(2017) 673. 

Comunicarea reprezintă viziunea Comisiei Europene asupra unui Spațiu 
european al educației, pe baza noii agende pentru competențe în Europa și prin 
investirea în inițiativele tinerilor europeni. 

Comisia pentru Afaceri Europene susține intensificarea eforturilor de 
cooperare între statele membre, începând cu formularea unor direcții de acțiune în 
ce privește viitorul învățării și continuând cu identificarea unor noi forme de 
cooperare în vederea înființării unui spațiu comun european al învățării, dar 
constată că mai sunt necesare încă multe eforturi pentru a adapta sistemele 
educaționale naționale la noile cerințe, din punct de vedere al conținutului 
programelor, îndemânărilor necesare și al diversității formelor de organizare și de 
pregătire.   

În urma analizei Comunicării, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 
adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.2. din ordinea de zi, a fost dezbătută Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Viitorul sectorului agricol și al agriculturii, COM(2017) 713. 

Comunicarea oferă orientări în ceea ce privește modernizarea politicii 
agricole comune. 

Comisia pentru Afaceri Europene susține obiectivul declarat al transferării în 
agricultură și dezvoltarea rurală a rezultatelor cercetării și inovării din laboratoare 
pe teren și pe piețe și recomandă extinderea cooperării cu sectorul de afaceri în 
acest sens. Totodată, sprijină investițiile comune permanente europene și naționale 
ce au potențialul de a dezvolta capitalul uman din zonele rurale și subliniază rolul 
educației și culturii în consolidarea vieții sociale și de familie în zona rurală. 

În urma dezbaterilor și a recomandărilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului 
Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 
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La punctul I.3. din ordinea de zi, a fost analizată în fond Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune al UE 2017 - 2019 - 
Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați, COM(2017) 678. 

Comunicarea prezintă un plan de acțiune pentru combaterea diferenței de 
remunerare între femei și bărbați și pentru asigurarea aplicării depline a principiului 
egalității de remunerare. 

Comisia pentru Afaceri Europene salută evidențierea discriminării salariale, 
încă larg răspândită în Uniunea Europeană, precum și interesul Comisiei Europene 
de a planifica acțiuni pentru combaterea diferenței de remunerare între femei și 
bărbați și apreciază intenția Comisiei Europene de a derula inițiative specifice în 
diferite sectoare de activitate, pentru eradicarea stereotipurilor cu privire la 

competențele, abilitățile și rolurile femeilor și ale bărbaților pe piața muncii. 
Membrii comisiei recomandă ca cerințele formale pentru ocuparea unui loc 

de muncă pe planul Uniunii să fie mai flexibile, ca un corolar firesc al flexibilizării 
cerințelor de validare a pregătirii profesionale, atît a femeilor, cât și a bărbaților. 
Totodată, recomandă dezvoltarea cadrului normativ al Uniunii Europene, care 
prezintă un punct slab în ceea ce privește sancțiunile ferme pentru angajatorii care 
discriminează, din punctul de vedere al salarizării, mamele angajate.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 
unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul II.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Propunere 

legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, PLx. 497/2017. 
Comisia pentru Afaceri Europene a fost sesizată întrucât propunerea 

legislativă are ca obiect reglementarea timpului de muncă, ceea ce se regăsește în 
Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui aviz favorabil, 
cu precizarea că în atribuțiile Comisiei pentru Afaceri Europene nu intră aprecierea 
oportunității propunerii. Avizul va fi transmis Comisiei pentru muncă și protecție 
socială, pentru raport. 

 
La punctul II.2. din ordinea de zi, a fost dezbătută Propunerea legislativă 

pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul 
Muncii, PLx. 498/2017. 

Comisia pentru Afaceri Europene a fost sesizată întrucât propunerea 
legislativă are ca obiect reglementarea timpului de odihnă, ceea ce se regăsește în 
Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene. 

 
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui aviz favorabil, 

cu precizarea că în atribuțiile Comisiei pentru Afaceri Europene nu intră aprecierea 
oportunității propunerii. Avizul va fi transmis Comisiei pentru muncă și protecție 
socială, pentru raport. 

 
 

 În data de 22 februarie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu 
individual asupra Raportului privind participarea delegației României, 
condusă de domnul Laurențiu Adrian Neculăescu, Secretar de Stat, la 
întâlnirea cu domnul Karmenu Vella, comisarul european pentru mediu, 
afaceri maritime și pescuit, care a avut loc la Bruxelles, în data de 30 
ianuarie 2018. 

 
 
În 20 februarie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei au fost 

prezenți 14 deputați: Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), 
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Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Dănuț BICA (PNL), 
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan 
GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU 
(PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat),  Dan VÎLCEANU (PNL),  Eugen TOMAC 
(PMP). 
 

Au absentat motivat: Angel TÎLVĂR (PSD), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie 
Dan BARNA (USR), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE),  Cristian 
GHINEA (USR), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Rovana PLUMB (PSD), Adriana 
Diana TUȘA (PSD).  

 
 
În 21 februarie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei au fost 

prezenți 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL) – 
înlocuită de Constantin ȘOVĂIALĂ, BENKO Erika (UDMR), Romeo Florin NICOARĂ 
(PNL), Ilie Dan BARNA (USR) – înlocuit de Bogdan Ionel RODEANU, Nicolae 
BĂNICIOIU (PSD), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD) – înlocuit de Sorin LAZĂR, Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), 
Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Dan VÎLCEANU 
(PNL), Eugen TOMAC (PMP). 
 

Au absentat motivat: Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ana BIRCHALL (PSD),  
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Cristina Mădălina PRUNĂ 
(USR), Rovana PLUMB (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Adriana Diana TUȘA 
(PSD).  

 
 
În 22 februarie a.c., din totalul de 23 de membri ai Comisiei au fost 

prezenți 13 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Romeo Florin 
NICOARĂ (PNL), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), 
Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Dan VÎLCEANU 
(PNL), Eugen TOMAC (PMP). 
 

Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu Costin VASILICĂ 
(PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA 
(ALDE), Cristian GHINEA (USR), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Rovana PLUMB 
(PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana Diana TUȘA (PSD).  

 
 
 
 
 

Președinte,    Secretar, 
 

Angel TÎLVĂR   Romeo Florin NICOARĂ 
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