
1 
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

  
 
 

 Bucureşti, 20 iunie 2018 
  Nr. 4 c-19 / 314 

 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 12 – 14 iunie 2018 

 
 
 

În perioada 12 – 14 iunie 2018, Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi: 
 

I. Examinarea în fond și adoptarea opiniei pentru Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – Un buget modern pentru o Uniune 
care protejează, capacitează și apără Cadrul financiar multianual pentru 
perioada 2021 - 2027, COM(2018) 321 

II. Planul de acțiune al Guvernului privind proiectele implementate în Valea 
Jiului la inițiativa Comisiei Europene, prin Platforma pentru regiuni 
carbonifere în tranziție 

III. Stadiul pregătirilor pentru acţiunile necesare în vederea fructificării 
dimensiunii parlamentare a Preşedinţiei României a Consiliului Europei 

IV. Prezentare făcută de domnul Anthony Steen, președintele Human Trafficking 
Foundation din Marea Britanie, cu privire la aspecte care țin de traficul de 
ființe umane 

V. Întrevedere cu delegația Comisiei pentru afaceri europene din Consiliul 
Național austriac 

VI. Întrevedere cu delegația Grupului parlamentar de prietenie din Adunarea 
Națională franceză 

VII. Studiu individual asupra unor acte europene aflate pe agenda de lucru a 
lunii iunie a comisiei: 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul european, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 
Inteligența artificială pentru Europa, COM(2018) 237 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 
2018 privind politica de extindere a UE, COM(2018) 450 

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 
Finalizarea unei piețe unice digitale de încredere pentru toți – Contribuția 
Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecția datelor și 
piața unică digitală, desfășurată la Sofia, la 16 mai 2018, COM(2018) 
320 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 
O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare - șansa 
Europei de a-și modela viitorul – Contribuția Comisiei Europene la 
reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018, 
COM(2018) 306 
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 În ziua de marți, 12 iunie a.c., lucrările comisiei au cuprins punctele de la I. 

la V. din ordinea de zi.  
 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele 

comisiei.  
 

La punctul I. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Un buget modern pentru o Uniune care protejează, 
capacitează și apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021 - 2027, 
COM(2018) 321. 
 

Comunicarea prezintă Cadrul Financiar Multianual, respectiv bugetul Uniunii 
Europene, pentru perioada 2021 – 2027. Membrii comisiei au subliniat necesitatea 
concretizării agendei pozitive propuse de Preşedintele Comisiei Europene şi asupra 
căreia au convenit liderii statelor membre, precum şi reflectarea acesteia în viitorul 
cadru financiar multianual, considerând necesar să fie depuse eforturi sporite pentru 
eliminarea explicită a practicilor excesive în managementul fondurilor europene. 
 Au fost făcute recomandări privind sporirea capacităţii de analiză pentru 
cunoaşterea specificului regional din zonele vizate de obiectivele de întărire a relaţiilor 
comerciale externe şi diversificarea cât mai puternică a acestor relaţii.  
 Considerând că ar putea avea un impact major asupra bugetului de stat, 
membrii comisiei și-au exprimat reținerea în ceea ce privește propunerea de creştere 
a ratei co-finanţării naţionale, în paralel cu scăderea pre-finanţării. 
 

La dezbateri a participat doamna Raluca Zamfirescu, director în cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice. 
 

În urma dezbaterilor și a recomandărilor făcute asupra conținutului 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 II. din ordinea de zi, doamna Rovana Plumb, ministrul fondurilor 
europene, a fost invitată pentru a prezenta Planul de acțiune al Guvernului privind 
proiectele implementate în Valea Jiului la inițiativa Comisiei Europene, prin Platforma 
pentru regiuni carbonifere în tranziție. 
 

Doamna ministru a răspuns punctual întrebărilor adresate de membrii comisiei, 
afirmând că nu există nici un decalaj cauzat de includerea României cu 6 luni mai 
târziu în platforma pentru regiuni carbonifere în tranziţie. Domnia sa a prezentat 
calendarul întâlnirilor de la Bruxelles şi situaţia proiectelor de dezvoltare a regiunii, 
parte a iniţiativei Comisiei Europene „Regiunile carbonifere în tranziţie”. 
  Referitor la stadiul absorbţiei fondurilor europene, doamna ministru a afirmat 
că, deşi nu are decât 10 ani de experienţă în accesarea fondurilor europene, România 
a devansat alte ţări, precum Spania şi Italia, în această privinţă şi a subliniat că se 
identifică soluţii pentru evitarea situaţiilor care pot duce la dezangajare şi la pierderi 
de fonduri europene. 
 
 

La punctul III. din ordinea de zi, domnul Victor Negrescu, ministrul delegat 
pentru afaceri europene, a fost invitat să prezinte stadiul pregătirilor pentru acţiunile 
necesare în vederea fructificării dimensiunii parlamentare a Preşedinţiei rotative a 
Consiliului Uniunii Europene, pe care România o va prelua de la 1 ianuarie 2019. 
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Domnul ministru a precizat că pregătirile pentru preluarea preşedinţiei 

Consiliului UE se desfăşoară conform calendarului oficial și a ținut să sublinieze în mod 
deosebit contribuţia avută de parlamentari, cum ar fi iniţiativa privind sprijinul 
educaţiei pentru tineri şi viitorul lor profesional, remarcile privind dimensiunea 
culturală parlamentară, evidenţierea temei strategiei Dunării, subiectul drepturilor 
copilului, toate aceste completări şi sugestii fiind extrem de binevenite şi utile pentru 
perfectarea dosarelor aflate pe agenda Preşedinţiei române.  

Din discuţii s-a desprins ideea centrală că beneficiile Preşedinţiei ţării noastre la 
Consiliul UE trebuie să fie cât mai vizibile pentru cetăţeni, subliniindu-se importanţa 
implicării administraţiilor publice locale în găzduirea reuniunilor şi a evenimentelor 
tematice şi utilizarea acestor oportunităţi pentru ca cetăţenii să fie conştienţi de rolul 
lor decisiv în această misiune. 
 
 

În continuarea lucrărilor, s-a trecut la punctul IV. din ordinea de zi, care a 
constat într-o prezentare făcută de domnul Anthony Steen, fost parlamentar britanic 
și președintele Human Trafficking Foundation din Marea Britanie, cu privire la o altă 
temă de interes major, aceea a luptei pentru combaterea traficului de persoane.  
 

Domnul Steen a prezentat comisiei concluziile raportului pe anul 2017, pe tema 
traficului de persoane, întocmit de Grupul pentru combaterea traficului de persoane 
din Parlamentul României. Raportul se axează pe asistenţa victimelor şi contribuţia 
ONG-urilor în procesul de ajutorare, recuperare şi reintegrare a victimelor și 
evidenţiază progresul imens pe care l-a făcut ţara noastră în acest domeniu, progres 
care face din România un lider est-european, “nemaiexistând o ţară mai concentrată 
pe combaterea fenomenului ca România”.  

 
 

Punctul V. din ordinea de zi a reprezentat întrevederea membrilor comisiei cu 
delegația Comisiei pentru afaceri europene din Consiliul Național austriac.  
 

La discuţii au participat: domnul Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei 
Deputaţilor și membri ai Comisiilor pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor şi 
din Consiliul Naţional al Republicii Austria. 

Discuţiile au evidenţiat interesul reciproc pentru consolidarea relaţiilor între cele 
două Parlamente, la nivelul comisiilor de specialitate. Principalele teme atinse în 
cadrul convorbirii au fost cele de interes comun, precum migraţia, securitatea digitală, 
strategia Dunării, politica de coeziune şi dezvoltarea economică. 

Ambii oficiali au fost de acord că deţinerea Preşedinţiei Consiliului UE reprezintă 
o provocare, dar şi o excelentă oportunitate care trebuie valorificată, în acord cu 
principiile şi valorile Uniunii şi cu angajamentul pentru o Uniune Europeană mai 
puternică şi mai coezivă.  
 

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați: 
Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Romeo 
Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU 
(PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU 
(PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina 
PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 

Au absentat motivat: Ștefan MUȘOIU (PSD), Radu Costin VASILICĂ (PSD), 
Nicolae BĂNICIOIU (neafiliat), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU 
(PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Rovana PLUMB (PSD), Adriana Diana TUȘA 
(PSD). 
 
 



4 
 

 În ziua de 13 iunie a.c., la ora 10:00, a avut loc întrevederea membrilor 
Comisiei pentru afaceri europene, împreună cu membrii comisiei omoloage din Senat, 
cu delegația Grupului parlamentar de prietenie din Adunarea Națională franceză, 
condusă de domnul deputat André Chassaigne, președintele Grupului parlamentar de 
prietenie Franța - România. 
 

Temele de discuție s-au axat pe: cooperarea economică și descentralizată, 
aspecte privind domeniul agroalimentar și dezvoltarea durabilă, utilizarea fondurilor 
europene, politica agricolă comună și politica de apărare, colaborarea în cadrul UE, 
Președinția română a Consiliului UE. 

A fost exprimată satisfacția pentru substanța relației bilaterale strategice dintre 
România și Franța și pentru dinamica deosebită a dialogului politic atât pe plan 
bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene și la nivel internațional și a fost subliniată 
dinamica pozitivă a relațiilor economice bilaterale.  

Parlamentarii români au afirmat că România sprijină cu fermitate consolidarea 
proiectului european, pe baza respectării depline a valorilor și principiilor 
fundamentale ale Uniunii și că acesta este spiritul în care România își va exercita 
mandatul de Președinte al Consiliului UE. 
 

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați: 
Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan 
MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA 
(PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristian 
GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ 
(USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 

Au absentat motivat: Radu Costin VASILICĂ (PSD), Nicolae BĂNICIOIU 
(neafiliat), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic 
GEREA (ALDE), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Rovana PLUMB (PSD), Adriana Diana 
TUȘA (PSD). 

 
 

 În ziua de 14 iunie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual 
asupra celor patru comunicări ale Comisiei Europene înscrise pe ordinea de zi la 
punctul VII, comunicări ce vor fi dezbătute în ședințele comisiei din următoarea 
săptămână, pentru adoptarea opiniilor.  
 

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați: 
Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan 
MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA 
(PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristian 
GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ 
(USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 

Au absentat motivat: Radu Costin VASILICĂ (PSD), Nicolae BĂNICIOIU 
(neafiliat), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic 
GEREA (ALDE), Rovana PLUMB (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Adriana Diana 
TUȘA (PSD). 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Angel TÎLVĂR 
 

 
 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 




