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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 
 București, 13 noiembrie 2017 

  Nr.      4c-19 / 455   

 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din perioada 7 – 9 noiembrie 2017 

 
 
 
 

 În ziua de 7 noiembrie a.c., Comisia pentru Afaceri Europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Examinarea unor propuneri UE şi adoptarea opiniilor:   
 

 I.1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul 
apărării pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a 
industriei de apărare a UE, COM(2017) 294; 
 
 I.2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Lansarea 
Fondului european de apărare, COM(2017) 295; 

 
 I.3. Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE, COM(2017) 358; 

 
 I.4. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) (Text cu relevanță 
pentru SEE), COM(2017) 343.  
 
II. Diverse 

 
Doamna Rovana Plumb, președintele Comisiei, a deschis lucrările prezentând și 
supunând la vot ordinea de zi a ședinței și informând despre modificarea 
componenței Comisiei, prin prezența, ca membru, a domnului deputat Cristian 
Ghinea (USR). Astfel, din data de 6 noiembrie 2017, Comisia pentru Afaceri 
Europene are în componență 23 membri. 
 
 
 

gabriela.negret
comisii
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La punctul I.1. din ordinea de zi, a fost examinată propunerea de Regulament 
al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european 
de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității 
și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE, COM(2017) 294.  
 
Membrii Comisiei au constatat că Propunerea de Regulament stabilește un 
program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru 
perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020. Acest program își propune să 
promoveze competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei de apărare a 
UE, prin sprijinirea acțiunilor în faza de elaborare. De asemena, să sprijine și să 
stimuleze cooperarea dintre întreprinderi în ceea ce privește dezvoltarea de 
tehnologii sau de produse, în conformitate cu prioritățile în materie de 
capabilități de apărare stabilite de comun acord de SM în cadrul UE. 
 
Comisia pentru Afaceri Europene consideră că măsurile prevăzute de proiectul 
de regulament pot spori competitivitatea industriei de apărare, prin favorizarea 
unei mai bune exploatări a potenţialului industrial al inovării şi dezvoltării 
tehnologice, prin intermediul cooperării între întreprinderile din SM. A atras 
atenţia asupra necesităţii de a nu descuraja cadrul naţional pentru dezvoltarea 
şi cercetarea de proiecte și a recomandat realizarea unui sistem comun de 
gestionare a eventualului avans tehnologic unilateral.  
 
În urma analizei, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea unei Opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 
La dezbateri, a mai participat, în calitate de invitat, domnul Rodion Dumitru, 
consilier în cadrul Ministerului Apărării Naționale. 
 
La punctul I.2. din ordinea de zi, membrii Comisiei au analizat Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Lansarea Fondului european de apărare, 
COM(2017) 295.   
 
Membrii Comisiei au luat act de faptul că această Comunicare lansează un fond 
european de apărare, care va coordona, va suplimenta și va amplifica 
investițiile naționale în cercetarea din domeniul apărării, în dezvoltarea de 
prototipuri și în achiziționarea de echipamente și tehnologii destinate sectorului 
apărării și susţin ideea conform căreia o Europă puternică în domeniul apărării 
are nevoie de o industrie de apărare puternică. 
 
Comisia pentru Afaceri Europene este de acord că Uniunea Europeană trebuie 
să îşi consolideze autonomia strategică, însă atrage atenţia că acest lucru 
trebuie făcut într-o manieră care să nu afecteze în vreun fel cooperării cu 
NATO, ci complementar cu aceasta. În același timp, subliniază necesitatea ca 
Fondul European de Apărare să ţină cont inclusiv de priorităţile deja confirmate 
prin Strategia Globală a UE, securitatea cibernetică reprezentând un obiectiv de 
top.  
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În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea unei Opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 
La dezbateri, a mai participat, în calitate de invitat, domnul Rodion Dumitru, 
consilier în cadrul Ministerului Apărării Naționale. 
 
La punctul I.3. din ordinea de zi, a fost dezbătut Documentul de reflecție 
privind viitorul finanțelor UE, COM(2017) 358, publicat în urma celei de a V-a 
consultări publice cu privire la viitorul finanțelor Uniunii Europene.  
În document, sunt vizate agricultura și coeziunea, dar și valoarea adăugată a 
finanțării din partea UE sau corelarea dintre fondurile UE și reformele 
structurale din SM. 
 
În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au observat că reducerea 
discrepanțelor de dezvoltare între regiuni nu este propusă drept criteriu și 
consideră că aceasta ar trebui inclusă în propunerea Comisiei Europene. 
 
Comisia pentru Afaceri Europene consideră că politica de coeziune, politica 
agricolă comună, politica de vecinătate și procesul de extindere a Uniunii 
Europene sunt politici de succes ale UE care trebuie să rămână în continuare 
pilonii fundamentali ai proiectului european, cu obiectivul de a reduce 
disparităţile şi de a genera coeziune social-economică.  
 
Doamna deputat Rovana Plumb a subliniat că este necesară păstrarea în 
capitole separate a celor două politici de interes pentru România, politica de 
coeziune și politica agricolă comună. Doamna Plumb a menționat și faptul că, în 
ceea ce privește durata Cadrului Financiar Multianual, România susține 
menținerea actualei durate de 7 ani, dată fiind importanța prezervării 
caracterului strategic al bugetului, ca instrument stabil și predictibil, care să 
susțină îndeplinirea obiectivelor UE pe termen mediu și lung. 
  
Doamna deputat Ana Birchall a propus ca, în textul opiniei, să se specifice că 
implementarea politicii de coeziune trebuie să continue în management partajat 
și să fie menținute alocările pe bază de anvelope naționale. Aceste abordări 
oferă flexibilitatea necesară în formularea priorităților de finanțare în raport cu 
așteptările cetățenilor. Propunerea a fost votată și acceptată în unanimitate de 
membrii Comisiei. 
 
Doamna deputat Cristina Prună a amintit de mesajul transmis prin Declarația 
Comună a grupului „Prietenii Coeziunii” privind Cadrul financiar multianual 
2014-2020, prin care s-a transmis că politica de coeziune a demonstrat în mod 
consecvent că aduce valoare adăugată întregii Uniuni. Aceasta reprezintă un 
instrument financiar important care, printre altele, contribuie la reducerea 
decalajelor, stimulează piața unică și stabilește un echilibru între creșterea 
economică și stabilitatea fiscală. În acest context este necesar să se asigure un 
nivel adecvat de finanțare pentru această politică. 
 
Membrii Comisiei au subliniat că cetățenii contribuabili europeni își doresc un 
buget al UE transparent și ușor de înțeles, dar și norme simplificate pentru 
solicitările lor de finanțare din partea Uniunii. Astfel, pentru realizarea acestui 
obiectiv, Comisia pentru afaceri europene recomandă crearea unui set de 
norme unice, concepute pentru toate instrumentele de finanțare, care ar 
putea fi un cadru unic de reglementare, de exemplu. 
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Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unei opinii 
care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 
La dezbateri a mai participat, în calitate de invitat, domnul Alin Dobre, director 
în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 
 
La punctul I.4. din ordinea de zi, s-a înscris dezbaterea asupra fondului 
Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un 
produs paneuropean de pensii personale (PEPP), COM(2017) 343, care 
cuprinde un sistem voluntar complementar cu regimurile naționale, permițând 
furnizorilor să creeze produse de pensii personale la scară paneuropeană.  
 
Comisia pentru Afaceri Europene a atras atenția asupra necesităţii de a se 
asigura un acces permanent la informaţiile despre PEPP în zonele rurale ale 
Uniunii, pe toată durata produsului, dar și asupra necesităţii de a se analiza 
impactul PEPP asupra pieţei de capital în profil regional, precum şi asupra 
posibilităţii practice de transferare a fondurilor de la şi către produsele similare 
de la nivelul statelor membre.  
 
Comisia pentru Afaceri Europene recomandă Comisiei Europene prevederea 
unor obligaţii explicite ale furnizorilor de PEPP privind respectarea principiilor 
pentru investiţii responsabile stabilite de Organizaţia Naţiunilor Unite. 
Recomandă, de asemenea, stabilirea unei proceduri de monitorizare armonizate 
la nivelul Uniunii, pentru a se asigura respectarea obligației furnizorilor de PEPP 
de a urma o politică de investiții conformă cu regula prudenței.  
 
Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unei opinii 
care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 
La dezbateri, a mai participat, în calitate de invitat, doamna Alina Dragomir, 
director în cadrul Autorității pentru Supraveghere Financiară,. 

 
În data de 7 noiembrie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, au fost 
prezenți 18 deputați: Rovana PLUMB (PSD), Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 
ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Romeo 
Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ana 
BIRCHALL (PSD), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu 
(PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Victor Viorel 
PONTA (neafiliat), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan 
VÎLCEANU (PNL). 
 
Au absentat motivat: Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU  
(PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități).  

 
 În zilele de 8 și 9 noiembrie a.c., ordinea de zi a cuprins:  

 
1. Propunere de Recomandare a Consiliului privind un Cadru european 

pentru programare de ucenicie de calitate și eficace, COM(2017) 563 
2. Rapoarte de participare a delegațiilor guvernamentale la reuniuni ale 

Consiliului UE 
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Membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra documentelor înscrise 
pe ordinea de zi. Propunerea de Recomandare a Consiliului privind un Cadru 
european pentru programare de ucenicie de calitate și eficace va fi dezbătută în 
următoarea ședință de comisie. 

 
În ziua de 8 noiembrie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 18 deputați: Rovana PLUMB (PSD), Angel TÎLVĂR (PSD), 
Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Radu Costin VASILICĂ 
(PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA 
(PNL), Ana BIRCHALL (PSD), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), 
Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), 
Victor Viorel PONTA (neafiliat), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA 
(PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU 
(PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități).  
  
În ziua de 9 noiembrie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 18 deputați: Rovana PLUMB (PSD), Angel TÎLVĂR (PSD), 
Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Radu Costin VASILICĂ 
(PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA 
(PNL), Ana BIRCHALL (PSD), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), 
Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), 
Victor Viorel PONTA (neafiliat), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA 
(PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
 
Au absentat motivat: Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU 
(PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități).  
 
 
 
 
Președinte,  
Rovana Plumb 
 
 
 
 
Secretar, 
Radu Costin Vasilică 
 

 
 
 
 
 
 
 

Red.: Gabriela Negreț, consilier 




