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Bucureşti, 26.06.2017 
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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din perioada 19 – 22 iunie 2017 

 
 

În zilele de 19, 20 și 22 iunie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine 
de zi:  

    
I. Examinarea în fond a propunerilor UE şi adoptarea opiniilor:  

 
1. Document de reflecție privind dimensiunea socială a Europei, COM(2017) 206  
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al 
drepturilor sociale, COM(2017) 250 

3. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 
2010/18/UE a Consiliului, COM(2017) 253 și Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O 
inițiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată a părinților și 
îngrijitorilor care lucrează, COM(2017) 252 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social și Comitetul Regiunilor – Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a 
strategiei privind piața unică digitală – O piață unică digitală conectată pentru toți, 
COM(2017) 228 

 
II. Examinarea conformității cu principiul subsidiarității a propunerii UE şi 

adoptarea opiniei:  
  
Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 
2010/18/UE a Consiliului, COM(2017) 253  
 
III. Studiul și analiza unor documente privind actualitatea europeană: 

1. Evoluții recente în domeniul agendei europene pentru migrație 
2. Actualități în Uniunea Europeană 

 
 
La punctul I.1. din ordinea de zi, a fost dezbătut Documentul de reflecție privind 

dimensiunea socială a Europei, COM(2017) 206. Documentul se axează pe transformările profunde 
prin care vor trece societățile din Europa și din lume în deceniul următor și stabilește o serie de 
opțiuni pentru un răspuns colectiv, stabil și sigur pentru cetățenii europeni. 

gabriela.negret
comisii
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Membrii comisiei au luat act de faptul că documentul în sine nu reprezintă un text legislativ, 
obiectivul său fiind să antreneze o dezbatere mai amplă privind provocările actuale ale Uniunii 
Europene din perspectivă socială și a unor scenarii posibile de cooperare la nivelul UE pentru 
gestionarea pe viitor a acestor provocări. De asemenea, și-au exprimat convingerea că dimensiunea 
socială trebuie să constituie o componentă importantă în eforturile de consolidare a competitivității 
europene și că doar în baza unei abordări incluzive privind aspectele sociale la nivel european se 
vor putea reduce disparitățile și facilita o convergență reală între statele membre. 

În ceea ce privește problemele sociale de o mare gravitate, precum persoane fără identitate, 
abandonul școlar în creștere, tolerarea corupției, discriminarea și excluziunea socială, sunt adesea 
ignorate de sistemul public sau intervenția acestuia este marginală. Comisia pentru afaceri europene 
consideră că aceste aspecte ar trebui privite și tratate cu o mai mare seriozitate și asumare de către 
fiecare societate în parte, efectul cumulat al acestora putând duce la diminuarea eforturilor comune 
de creștere a dimensiunii sociale, din toate punctele de vedere.                                                                         

 În urma analizei în fond a documentului, membrii comisiei susțin continuarea procesului de 
reflecție și necesitatea unui proiect politic european consolidat, bazat pe unitate, coeziune și respect 
față de valorile fundamentale și 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.2. din ordinea de zi, a fost dezbătută în fond Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale, COM(2017) 250, care prezintă Pilonul 
european al drepturilor sociale și calea de urmat pentru punerea în aplicare a acestuia. 

Membrii comisiei au constatat că prezenta comunicare urmărește structura Pilonului 
european al drepturilor sociale și analizează în detaliu fiecare principiu sau drept pe parcursul a trei 
secțiuni principale (”Egalitatea de șanse și accesul pe piața muncii”, ”Condiții de muncă 
echitabile” și ”Protecție și incluziune socială”). 

Dezbătând Comunicarea, membrii comisiei au concluzionat că inițiativele Comisiei 
Europene în ceea ce privește consolidarea drepturilor sociale sunt menite să sprijine o funcționare 
mai echitabilă a piețelor muncii și a sistemelor de asistență socială, precum și o convergență 
reînnoită pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. 

Considerând că acest document va aduce un plus de motivație pentru continuarea eforturilor 
de consolidare și accelerare a reformelor, din perspectiva angajamentului comun asumat de statele 
membre, Comisia pentru afaceri europene susține eforturile Comisiei Europene de finalizare până 
la sfârşitul anului 2017 a  legislației esențiale a Pilonului drepturilor sociale. 

 Membrii comisiei 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.3. din ordinea de zi, Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a 

Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și 
de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului, COM(2017) 253 și Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 
O inițiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată a părinților și 
îngrijitorilor care lucrează, COM(2017) 252 au fost analizate pe fond împreună, deoarece ele 
stabilesc acțiuni pentru promovarea echilibrului între viața privată și cea profesională a femeilor și 
bărbaților cu responsabilități de îngrijire. 
 Comisia pentru afaceri europene a salutat avansul în procesul de consolidare a dimensiunii 
sociale a Uniunii, vizate de Pilonul european al drepturilor sociale, dar a făcut recomandări în ceea 
ce privește obiectivul echilibrului dintre viaţa profesională și cea privată a părinţilor și îngrijitorilor, 
revizuirea obiectivului “Educație și formare 2020” referitor la educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, dar și în ceea ce privește identificarea şi diminuarea obstacolelor în calea re-inserţiei pe 
piaţa muncii după perioadele de concediu de maternitate, inclusiv a celor ce ţin de specificul socio-
cultural al statelor membre. 
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Comisia pentru afaceri europene susține iniţiativa de a asigura un cadru de bază pentru 
concediile maternale sau paternale plătite pentru întreaga Uniune şi consideră că la normele unitare 
cuprinse în propunere ar trebui adăugate prevederi specifice pentru evitarea riscului obstacolelor 
administrative ce ar putea să apară la mutarea familiei dintr-un stat membru în altul. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei 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.4. din ordinea de zi, a fost analizată Comunicarea a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Evaluarea la jumătatea 
perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală – O piață unică digitală 
conectată pentru toți, COM(2017) 228. Comunicarea prezintă progresele înregistrate la doi ani de la 
adoptarea Strategiei privind Piața unică digitală și totodată, în evaluarea strategiei, identifică și 
domeniile care necesită acțiuni îmbunătățite sau acțiuni suplimentare la nivelul UE pentru 
realizarea pieței unice digitale. 

 Din analiza documentului, membrii comisiei au concluzionat, în primul rând, că 
valorificarea pieței unice digitale, ce dispune de o bază solidă de producție și un ecosistem de 
întreprinderi nou-înființate aflat în creștere rapidă, impune o viteză sporită a procesului de adoptare 
de norme în domeniu la nivelul Uniunii, dar şi menţinerea acestora la un nivel de flexibilitate care 
să permită adaptarea la evoluţia tehnologică şi la condiţiile specifice fiecărui stat membru. De 
asemenea, au făcut recomandări legate de supravegherea sectorului comerțului electronic în ce 
priveşte identificarea eventualelor preocupări legate de concurență, dar și în ceea ce privește 
regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice şi celelalte norme aplicabile în 
materie. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei 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 II. din ordinea de zi a fost analizată Propunerea de Directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și 
îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului - COM(2017) 253 din punctul de 
vedere al respectării principiului subsidiarității. 

 Comisia pentru afaceri europene constată că sunt îndeplinite condiţiile stabilite prin Tratate 
ca propunerea să facă obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii, aceasta având caracter 
legislativ şi aparţinând categoriei competenţelor care nu sunt exclusive Uniunii Europene, în sensul 
art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (2) TUE şi respectiv art. 2 alin. (6) TFUE. 

 Propunerea face obiectul unei opinii pe fond, în cadrul căreia Comisia pentru afaceri 
europene a formulat o serie de considerente. 

 Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi că propunerea este conformă cu 
principiul subsidiarității și au decis să adopte o notă de informare în acest sens, care să fie transmisă 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 

 
La punctul III. din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat la studiu și analiză 

individuală asupra evoluțiilor recente în domeniul agendei europene pentru migrație, precum și 
asupra actualităților din Uniune. 

 
 

Ședințele  au fost conduse de domnul Angel TÎLVĂR, vicepreședinte al comisiei.  
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați:                                

Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Radu Costin 
VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Anișoara RADU (PSD) – 
înlocuind pe Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Vasile COCOȘ (PSD) – înlocuind pe Ion 
Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA 



_______________________________________________________________________________________________________ 
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  

 

(Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), 
Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 

Au absentat motivat: Victor Viorel PONTA (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), 
Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Adriana Diana 
TUȘA (PSD). 
        

În ziua de 20 iunie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei și-au înregistrat prezența 16 
deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), 
Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Dănuț 
BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei 
Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana 
Mînzatu (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU 
(PNL). 

Au absentat motivat: Victor Viorel PONTA (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ana 
BIRCHALL (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD). 

 
  
În ziua de 22 iunie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei și-au înregistrat prezența 16 

deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), 
Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Dănuț 
BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei 
Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana 
Mînzatu (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU 
(PNL). 

Au absentat motivat: Victor Viorel PONTA (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ana 
BIRCHALL (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD). 

 
 
 
 
 
 
 

Vicepreședinte, 
 
 

Angel TÎLVĂR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.: Gabriela Negreț, consilier 




