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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 4 și 5 aprilie 2018 

 
 
 

Miercuri, 4 aprilie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea 
ordine de zi:  

 
1. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană, 
COM(2017) 797  

2. Prezentarea rezultatelor dezbaterilor din cadrul Grupului de lucru COSAC 
privind subsidiaritatea și proporționalitatea, care a avut loc în 26 martie 2018, la 
Bruxelles, la care a participat doamna deputat Roxana Mînzatu 

 
La punctul 1. din ordinea de zi, a fost dezbătută Propunerea de Directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea 
condițiilor de muncă în Uniunea Europeană, COM(2017) 797, propunere ce se află 
pe agenda de lucru a Comisiei pentru afaceri europene. 
 

La dezbateri a participat domnul Vlad Adrian CHIOTAN, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, președintele Agenției Naționale pentru 
persoanele cu dizabilități, care a făcut o scurtă prezentare a Propunerii.  
 

Domnul secretar de stat a menționat că, la nivel național, Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale a lansat procesul de consultare a instituțiilor care ar trebui să 
participe la fundamentarea poziției naționale și a făcut unele precizări față de textul 
propunerii și față de informațiile furnizate de Comisia Europeană, precizări legate 
de regula în cadrul relației de muncă, de partenerii sociali, de intenția de 
îmbunătățire a transparenței și a previzibilității condițiilor de muncă la nivelul 
întregii Uniuni, de actualizarea drepturilor minime garantate precum și completarea 
cadrului general cu noi drepturi minime privind previzibilitatea și protecția 
lucrătorilor. 
 

La punctul 2. din ordinea de zi, doamna deputat Roxana Mînzatu a făcut o 
prezentare a rezultatelor dezbaterilor din cadrul Grupului de lucru COSAC privind 
subsidiaritatea și proporționalitatea, care a avut loc în 26 martie 2018 la Bruxelles, 
la care a participat. 
 

Doamna deputat Mînzatu a precizat că, în cadrul celei de-a 58-a reuniuni 
COSAC, care a avut loc la Tallinn, în perioada 26-28.11.2017, s-a hotărât 
înființarea grupului de lucru la nivelul COSAC privind subsidiaritatea, 
proporționalitatea și mai buna funcționare a UE.  

gabriela.negret
comisii



2 
 

A subliniat și necesitatea implicării parlamentelor naționale în toate etapele 
procedurii legislative, începând cu etapa consultărilor prealabile și sfârșind cu textul 
final negociat în cadrul legislativului Uniunii, extinderea termenului de 8 săptămâni 
pentru verificarea conformității cu principiul subsidiarității, abrogarea dispozițiilor 
din tratate care permit Comisiei Europene să mențină nemodificată o propunere 
legislativă afectată de un cartonaș galben sau portocaliu, dar și implicarea mai 
profundă a Comisiei Europene în relația cu parlamentele naționale. 

 

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, au fost prezenți 13 deputați: Angel 
TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo 
Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu 
(PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen 
TOMAC (PMP).  
 

Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Radu Costin VASILICĂ (PSD), 
Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), 
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB 
(PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
  
 

Joi, 5 aprilie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual privind: 
 

1. Raportul special nr. 3/2018 al Curții de Conturi Europene: „Audit al 
procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM)” - Concluziile Consiliului 
din 13.03.2018, Bruxelles 

2. Rezultatele lucrărilor Consiliului AGRI privind Comunicarea intitulată „Viitorul 
sectorului alimentar și al agriculturii” - Concluziile Președinției, 19.03.2018, 
Bruxelles 

3. Concluziile Consiliului European de primăvară din 22.03.2018 

 
 
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 13 

deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), Ștefan MUȘOIU 
(PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), 
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Vasile GUDU (PNL), 
Roxana Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ 
(USR), Eugen TOMAC (PMP).  
 

Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Radu Costin VASILICĂ (PSD), 
Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), 
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB 
(PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
  

 
 

Președinte,     Secretar, 
 

Angel TÎLVĂR    Romeo Florin NICOARĂ 
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