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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 23 și 24 mai 2018 

 
 
 
În ziua de miercuri, 23 mai a.c., ordinea de zi a Comisiei pentru afaceri europene 
a fost următoarea: 
 

I. Examinarea în fond a unor acte europene și adoptarea opiniilor: 

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

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune 
privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv și 
mai inovator, COM(2018) 109 

2. Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu privind Planul 
de acțiune vizând mobilitatea militară, JOIN(2018) 5 

 
II. Diverse 

 
 

În ziua de joi, 24 mai a.c., ordinea de zi a comisiei a cuprins: 

 
1. Recomandarea de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii 

negocierilor privind un Pact mondial pentru mediu, COM(2018) 138 
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și 

Consiliu – Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în 
aplicare a Agendei europene privind migrația, COM(2018) 250 

3. Memorandumul Guvernului cu tema: Aprobarea Programului Naţional de 
Reformă 2018  

4. Summitul de la Sofia, 15 mai 2018  
 

 
 Miercuri, 23 mai  
 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele 
comisiei. În deschiderea ședinței, domnul președinte a prezentat ordinea de zi. 
Supusă la vot membrilor comisiei, aceasta a fost aprobată în unanimitate. 
 
Primul punct de pe ordinea de zi a constat în analiza în fond a Comunicării Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune privind FinTech: pentru un sector financiar 
european mai competitiv și mai inovator, COM(2018) 109. 
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Conținutul comunicării se referă la un Plan de acțiune pentru încurajarea inovării în 
sectorul financiar, pentru menținerea stabilității financiare și a unui nivel ridicat de 
protecție a investitorilor și a consumatorilor. 
În dezbateri a fost subliniată susținerea, de către comisie, a inițiativei Comisiei 
Europene de a găzdui un laborator dedicat noilor tehnologii ”FinTech” ale Uniunii, 
unde autoritățile europene și naționale vor fi invitate să colaboreze cu furnizorii de 
soluții tehnologice într-un cadru neutru și necomercial, pe perioada unor sesiuni 
specifice, cu privire la anumite inovații în acest domeniu. 
A fost recomandată analiza cadrului de reglementare al serviciilor financiare pe 
planul Uniunii Europene în ceea ce privește adaptarea sa la cerințele unor tipuri de 
servicii financiare emergente, sau care recâștigă un rol semnificativ pe piața unică 

digitală.  
S-a atras atenția asupra faptului că unele tehnologii inovatoare prezintă un risc 
inerent, care face parte din natura lor, ceea ce înseamnă că reducerea excesivă a 
riscurilor are potențialul de a restrânge finanțarea pe aceste platforme și de a 
genera efecte negative asupra diversității și competitivității în plan economic.  
În urma dezbaterilor și a observațiilor și 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. 
 
S-a trecut la dezbaterea următorului punct din ordinea de zi, Comunicarea comună 
către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune vizând mobilitatea 
militară, JOIN(2018) 5. 
Domnul deputat Angel TÎLVĂR, președintele Comisiei, a prezentat conținutul 
Comunicării.  
 
La lucrări a participat domnul Mihai IANCU, director în cadrul Ministerului Apărării 
Naționale. 
 
În cadrul dezbaterilor s-a subliniat relevanța cooperării cu NATO în ceea ce privește 
mobilitatea militară, în cadrul punerii în aplicare a Declarației comune a NATO și a 
Uniunii Europene din anul 2016, a fost susținută inițiativa Comisiei Europene de a 
analiza opțiunile posibile pentru raționalizarea și simplificarea formalităților vamale 
referitoare la operațiunile militare și a fost recomandată intensificarea eforturilor 
pentru un cât mai rapid avans al programelor spațiale relevante ale Uniunii. 
  
În urma dezbaterilor și a observațiilor făcute, 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, domnul deputat Angel TÎLVĂR a informat membrii 
comisiei despre întrevederea cu delegația Grupului parlamentar de prietenie pentru 
România din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care va 
avea loc în ziua de 30 mai 2018. 
 
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 17 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), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), 
Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC 
(PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
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Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Nicolae 
BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Rovana 
PLUMB (PSD).  
  
 

 
 Joi, 24 mai a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra 
documentelor înscrise pe ordinea de zi. 
 
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 17 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), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), 
Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC 
(PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Nicolae 
BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Rovana 
PLUMB (PSD).  
 
 
 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  
 

Angel TÎLVĂR    Florin Romeo NICOARĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 




