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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 30 - 31 octombrie și 1 noiembrie 2018 
 
 

În perioada 30 - 31 octombrie și 1 noiembrie 2018, Comisia pentru afaceri 
europene a avut următoarea ordine de zi: 
 

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

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul european și 
Consiliu – Comunicare privind o nouă Alianță Africa – Europa pentru 
investiții și locuri de muncă sustenabile: să aducem parteneriatul pentru 
investiții și locuri de muncă la un nivel superior, COM(2018) 643 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Consolidarea cadrului Uniunii de 
supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială și 
din combaterii spălării banilor, COM(2018) 645 
 

II. Studiu individual: 
 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind prevenirea diseminării conținutului on-line cu caracter terorist – 
O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg 
din 19-20 septembrie 2018, COM(2018) 640 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul European 
– O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor 
Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism 
transfrontaliere – Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor de 
la Salzburg din 19-20 septembrie 2018, COM(2018) 641 

3. Raportul special nr. 24, din 23 octombrie 2018, al Curții de Conturi 
Europene referitor la captarea și stocarea dioxidului de carbon, intitulat 
„Demonstrarea la scară comercială a captării și stocării dioxidului de 
carbon și a producției inovatoare de energie din surse regenerabile în 
UE: în ultimul deceniu, progresele scontate nu au fost obținute”. 

 
III. Diverse 

 
 

 Marți, 30 octombrie, lucrările au fost conduse de către domnul deputat 
Ștefan MUȘOIU, vicepreşedinte al comisiei.  
În deschiderea ședinței, domnul vicepreședinte Mușoiu a prezentat ordinea de zi, care  
a fost aprobată în unanimitate de către membrii comisiei. 
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La punctul I.1. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul european și Consiliu: Comunicare privind o nouă 
Alianță Africa – Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile: să aducem 
parteneriatul pentru investiții și locuri de muncă la un nivel superior, COM(2018) 643. 
În Comunicare sunt prezentate principalele direcții de acțiune la o agendă solidă 
pentru Uniunea Europeană și partenerii săi africani, având scopul de a promova 
creșterea substanțială a investițiilor private, de stimulare a comerțului și crearea de 
locuri de muncă, precum și de a contribui la dezvoltarea durabilă și incluzivă. 
 
Subliniind faptul că promovarea tehnologiei moderne și a comportamentului 
profesional responsabil în afaceri, în relațiile comerciale, în obținerea de beneficii 
reciproce de pe urma unei politici de investiții solide și urmărirea unei diversificări 
avansate a economiilor de pe cele două continente, presupun un parteneriat între cât 
mai multe state membre europene, pe de o parte și state africane, pe de altă parte, 
membrii comisiei recomandă sprijinirea la nivelul Uniunii a misiunilor de afaceri în 
statele africane aflate sub media de dezvoltare a continentului, pentru a identifica 
posibilități de cooperare atât în domeniul economic, cât și al educației și culturii. 
 
Comisia pentru afaceri europene susține obiectivul ca partenerii europeni și cei 
africani să găsească împreună soluții legate de mobilitate și migrație care să 
promoveze o implicare coordonată a țărilor de origine, de tranzit și de destinație și 
subliniază importanța, în acest context, a sporirii și diversificării acțiunilor comune ce 
vizează punerea în valoare a noilor oportunități de cooperare micro-economică, atât în 
afaceri sociale, cât și în planul dezvoltării comunitare, în țările de origine. Recomandă 
înființarea unui grup operativ de cooperare între Uniunea Europeană și Uniunea 
Africană care să sprijine relațiile directe între entitățile comerciale, alte tipuri de 
organizații civile, profesionale, sindicale și patronale din cele două continente. 
 
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. 
 
La punctul I.2. pe ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Consolidarea cadrului 
Uniunii de supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială și din 
combaterii spălării banilor, COM(2018) 645. 
Comunicarea stabilește măsurile necesare pentru a îmbunătăți supravegherea 
instituțiilor financiare din Uniune, în scopul combaterii spălării banilor și a finanțării 
terorismului. 
 
Comisia pentru afaceri europene apreciază acțiunea Comisiei Europene și efortul său 
constant pentru consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituțiilor 
financiare, atât din perspectivă prudențială, cât și din perspectiva combaterii spălării 
banilor, dar constată că datorită existenței unor deficiențe în sistemul financiar 
mondial, cadrul legal al Uniunii Europene în domeniu necesită măsuri suplimentare de 
îmbunătățire. În acest sens, recomandă îmbunătăţirea cadrului de administrare, a 
politicilor, a procedurilor şi controalelor efectuate de către entitățile raportoare, 
pentru a atenua și a gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor și de 
finanţare a terorismului. 
 
Membrii comisiei atrag atenția asupra metodelor de plată virtuale, întrucât 
comunitățile electronice virtuale pot oferi un grad ridicat de anonimitate iar profiturile 
pot fi transferate în lumea reală prin intermediul transferurilor electronice de fonduri, 
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de exemplu, cele care, utilizate abuziv, pot duce la apariția riscului de finanțare 
teroristă și recomandă ca instituțiile financiare care emit ”bani electronici” să aplice 
măsuri specifice, în special în legătură cu controalele asupra sistemelor de distribuție 
a plăților pentru cardurile de credit și asupra companiilor care acceptă un astfel de 
sistem de plată și cu păstrarea înregistrărilor cererilor de retragere a banilor 
electronici considerate anormale din punctul de vedere al volumului sau al frecvenței. 
 
În urma observațiilor și recomandărilor 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. 
 
 

 Miercuri, 31 octombrie și joi, 1 noiembrie a.c., membrii comisiei au 
procedat la studiu individual asupra celor două acte europene înscrise pe ordinea de zi 
și a altor documente de interes pentru activitatea comisiei. 

 
În ziua de 30 octombrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 15 deputați: Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika 
(UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ 
(PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), 
Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Petre Florin 
MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA 
(PSD),  Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Angel TÎLVĂR (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic 
GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Rovana PLUMB (PSD), 
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  
 
În ziua de 31 octombrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 17 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), 
Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona 
BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), 
Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD),  Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian 
GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  
 
În ziua de 1 noiembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 17 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), 
Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona 
BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), 
Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD),  Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian 
GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  
 

 
PREȘEDINTE,    SECRETAR,  

 
Angel TÎLVĂR    Florin Romeo NICOARĂ 

 
 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 




