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PARLAMENTUL  R OMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
Bucureşti, 20.09. 2016 
N r .   4  c - 1 9  / 1 0 1 0   

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 14 și 15 septembrie 2016 

  
 

 În ziua de 14 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine de zi:  
 

I. Examinarea în fond a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii:   
 

1. Comunicarea Comisiei către  Parlamentul European și Consiliu – Fluxuri de date 
transatlantice: restabilirea încrederii prin garanții puternice - COM(2016) 117  

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Europa investește din nou. 
Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare - COM(2016) 359  

3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Digitalizarea industriei 
europene – Valorificarea deplină a pieței unice digitale - COM(2016) 180  

4. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Inițiativa europeană în 
domeniul cloud computingului – Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și 
pe cunoaștere în Europa - COM(2016) 178  

5. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 
2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de 
informații privind impozitul pe profit - COM(2016) 198  

6. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor - O agendă europeană pentru economia colaborativă - 
COM(2016) 356  

7. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerțului 
electronic transfrontalier în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor europene- COM(2016) 
320  

8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor: Platforme online și piața unică digitală; Oportunități și 
provocări pentru Europa - COM(2016) 288  

 
La punctul I.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut în fond Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Fluxuri de date transatlantice: restabilirea 
încrederii prin garanții puternice - COM(2016) 117. 

Comunicarea analizează progresele realizate până în prezent și identifică domeniile în care 
sunt necesare eforturi pentru a consolida și a restabili încrederea în fluxurile transatlantice de date. 

gabriela.negret
comisii
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După analiza în fond a Comunicării și observațiile făcute pe textul acesteia, membrii 
comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi ca opinia finală să fie redactată după includerea 
informațiilor și amendamentelor primite de la instituțiile cu responsabilități în domeniu. 

Opinie adoptată va fi transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 

La punctul I.2. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: Europa investește din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele 
următoare - COM(2016) 359. 

Comunicarea prezintă un bilanț al progreselor înregistrate în intervalul de 18 luni de la 
prezentarea planului de investiții și planifică viitoarele acțiuni. 

Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie care 
să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 

 
La punctul I.3. din ordinea de zi, a fost analizată Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: Digitalizarea industriei europene – Valorificarea deplină a pieței unice digitale, 
COM(2016) 180, care face parte din pachetul privind tehnologiile din domeniul pieței unice 
digitale și modernizarea serviciilor publice.  

Comunicarea explică legăturile dintre diversele măsuri și vizează stabilirea unui cadru 
pentru coordonarea între inițiativele naționale și cele ale Uniunii Europene și măsurile specifice 
guvernării electronice și consolidării rolului sectorului public în stimularea cererii de soluții 
electronice. 

În urma dezbaterii acestui document, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu 
unanimitate de voturi să adopte o opinie care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.4. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor: Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului – Dezvoltarea unei economii 
competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa - COM(2016) 178, care – ca și anterioara 
Comunicare, face parte din pachetul privind tehnologiile din domeniul pieței unice digitale și 
modernizarea serviciilor publice.  

Comunicarea lansează un proces care urmărește dezvoltarea unui mediu de încredere care să 
permită comunității științifice să stocheze, să facă schimb și să reutilizeze datele și rezultatele 
șțiințifice. 

În urma dezbaterii acestui document, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu 
unanimitate de voturi să adopte o opinie care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.5. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat Propunerea de Directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește 
comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - 
COM(2016) 198. 

Propunerea este complementară cu Pachetul Anti-evaziune lansat în luna ianuarie a anului 
în curs, în scopul de a continua lupta contra evaziunii fiscale practicată de anumite întreprinderi 
multinaționale și impune societăților cu o cifră de afaceri netă mai mare de 750 milioane euro să 



_______________________________________________________________________________________________________ 
PALATUL PARLAMENTULUI STR. IZVOR NR. 2-4, SECTOR 5, Cod 050563, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

TELEFON:  414 11 80, 414 21 89;  FAX:  414 11 81 Email: cae@cdep.ro  

 

3

facă publice anumite informații din rapoartele financiare și nefinanciare, cu scopul de a se asigura o 
mai bună respectare a legislațiilor fiscale naționale de către aceste societăți.  

În urma dezbaterii acestui document, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu 
unanimitate de voturi să adopte o opinie care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.6. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O agendă 
europeană pentru economia colaborativă - COM(2016) 356. Această Comunicare propune orientări 
care au scopul de a susține consumatorii, întreprinderile și autoritățile publice pentru a se implica 
cu încredere în cadrul economiei colaborative, precum și scopul de a sprijini statele membre în 
aplicarea coerentă a legislației Uniunii Europene pe piața unică. 

Membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o 
opinie care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

La punctul I.7. din ordinea de zi s-a dezbătut Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O abordare 
cuprinzătoare pentru stimularea comerțului electronic transfrontalier în beneficiul cetățenilor și 
întreprinderilor europene - COM(2016) 320.  

În Comunicare este prezentat un pachet de măsuri privind comerțul electronic, măsuri care 
vizează obținerea eliminării rapide a barierelor în calea activității online transfrontaliere în Europa 
și digitalizarea industriei europene.  

În urma dezbaterii acestui document, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu 
unanimitate de voturi să adopte o opinie care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.8. din ordinea de zi a fost analizată Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Platforme 
online și piața unică digitală; Oportunități și provocări pentru Europa - COM(2016) 288. 

Comunicarea își propune, pe de o parte, să evidențieze principalele probleme identificate în 
evaluarea platformelor online și pe de altă parte să prezinte poziția Comisiei Europene în ceea ce 
privește atât oportunitățile de inovare aduse de platformele online, cât și provocările în materie de 
reglementare pe care le prezintă acestea. 

Membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

 
Ședința a fost condusă de doamna Ana Birchall, președintele comisiei.  
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 16 deputați: Birchall Ana 

(PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian 
(PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan (neafiliat), 
Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), 
Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe 
Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL).   

Au absentat motivat: Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Pâslaru 
Florin Costin (PSD), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL). 
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 În ziua de 15 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut pe ordinea de zi: 
 

I. Documentare / studiu asupra actelor UE ce sunt înscrise pe ordinea de zi a ședințelor 
viitoare: 
 

1. Comunicare comună: Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride – Un 
răspuns al Uniunii Europene - JOIN(2016) 18 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
Vieți demne: de la dependența de ajutor la autonomie - COM(2016) 234  
2. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de 
intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt 
calificate - COM(2016) 378  
3. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri 
de protecție internațională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări 
terțe sau de către un apatrid (reformare) – COM(2016) 270 
4. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția 
pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 - COM(2016) 
271  

        
Membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra actelor Uniunii Europene înscrise 

pe ordinea de zi, urmând ca acestea să fie supuse dezbaterii în fond și adoptării opiniilor în 
următoarea ședință a Comisiei pentru afaceri europene. 

 
În ziua de 15 septembrie a.c., din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 14 deputați: Birchall Ana (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian 
(ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Burlacu Ştefan 
(neafiliat), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan 
(ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL).  

Au absentat motivat: Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), 
Nazare Alexandru (PNL), Pâslaru Florin Costin (PSD), Teju Sorin (PNL),  Tîlvăr Angel (PSD), 
Ţîmpău Radu Bogdan (PNL). 

 
 

 
 

Președinte,  Secretar, 
 

Ana BIRCHALL Dorel Gheorghe CĂPRAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red.: Gabriela Negreț, consilier 




