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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 27 și 29 martie 2018

 În data de 27 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea
ordine de zi:
I.
II.

Cadrul Financiar Multianual post-2020 - dezbateri
Dezbaterea și avizarea unor propuneri de legi interne:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, PLx. 542/2017
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a
României, PLx. 574/2017

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele
comisiei. A prezentat ordinea de zi și a supus-o la vot, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de membrii comisiei. A prezentat comisiei invitații la dezbaterile asupra
punctelor înscrise pe ordinea de zi.
Au participat la ședința comisiei: domnul Victor NEGRESCU - ministru delegat
pentru afaceri europene, domnul Eleodor MANDREȘ - secretar de stat în Ministerul
Finanțelor Publice, domnul Ciprian Lucian ROȘCA – secretar de stat în Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, doamna Raluca ZAMFIRESCU –
director general în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Gheorghița TOMA
– director general în cadrul Ministeruui Finanțelor Publice, doamnele Delia RUSU și
Cătălina TULUCA – consilieri în cadrul Ministeruui Finanțelor Publice, doamna Mirela
Janina SITARU - șeful de cabinet al ministrului afacerilor externe și doamna Oana
Rodica SBIERA – consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
La punctul I din ordinea de zi, a fost dezbătut Cadrul Financiar Multianual post
2020 al Uniunii Europene (CFM). Domnul Victor Negrescu, ministru delegat pentru
afaceri europene, a fost invitat la dezbateri pentru a face o prezentare asupra CFM
post 2020, o temă majoră care va fi gestionată pe durata preşedinției României la
Consiliul Uniunii Europene (1 ianuarie - 30 iunie 2019).
Membrii Comisiei pentru afaceri europene și-au exprimat interesul față de stadiul
dialogului şi al demersurilor României în prezentarea viziunii şi obiectivelor pe acest
subiect. Totodată, au dorit să afle cum ar putea contribui la creionarea poziţiei
exprimate de România în cadrul negocierilor care vor avea loc în prima decadă a lui
2019.

1

Din discuțiile purtate cu domnul ministru Negrescu s-a desprins ideea unui Cadru
financiar multianual în care sunt incluse politica de coeziune şi politica agricolă, iar
România susține ideea ca fondurile alocate de Uniunea Europeană prin aceste
politici să rămână aşa cum sunt ele în prezent, pentru că au generat efectul scontat
la nivel european.
La încheierea dezbaterilor, domnul Tîlvăr a mulțumit domnului ministru Negrescu
pentru informațiile prezentate și a trecut la punctull al II-lea din ordinea de zi.

La punctul II.1. din ordinea de zi a fost analizat Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PLx. 542/2017.
Comisia pentru afaceri europene a constatat că propunerea este însoțită de tabelul
de concordanță cu Directiva pe care o transpune, anume 2016/1164/UE.
Doamna Gheorghița Toma, director general în Ministerul Finanțelor Publice, a
subliniat faptul că România a transpus corespunzător Directiva în discuție,
implementarea prevederilor acesteia aducând măsuri fiscale noi, ca de altfel în
multe alte state membre ale Uniunii Europene.
Domnul președinte Tîlvăr a precizat faptul că în atribuțiile Comisiei pentru afaceri
europene nu intră analiza sau aprecierea conținutului normelor de drept substanțial
fiscal sau procedural fiscal prevăzute în propunere și a supus la vot avizarea
proiectului de Lege în forma prezentată de Guvern.
Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 3 (trei) voturi împotrivă, avizarea
favorabilă a propunerii legislative și transmiterea avizului către Comisia pentru
buget, finanțe și bănci, pentru raport.

La punctul II.2. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut asupra Proiectului
de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, PLx.
574/2017.
Domnul președinte Tîlvăr a prezentat membrilor comisiei amendamentele primite,
înainte de începerea ședinței, din partea Grupului parlamentar al UDMR și a oferit
informații referitoare la atribuțiile comisiei, respectiv de dat aviz și nu raport. În
aceste condiții, a propus avizarea proiectului de Lege și transmiterea avizului,
împreună cu amendamentele, la comisia sesizată pe fond. Propunerea a fost
agreată de membrii comisiei.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a avizat favorabil, în
unanimitate, proiectul de Lege. Avizul va fi transmis Comisiei pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului, sesizată pe fond pentru raport.
La încheierea dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, domnul
deputat Angel TÎLVĂR a declarat încheiată ședința comisiei.

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, au fost prezenți la dezbateri 17 deputați:
Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR) –
înlocuită de APJOK Norbert, Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL),
Radu Costin VASILICĂ (PSD) – înlocuit de Costel LUPAȘCU, Dănuț BICA (PNL),
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan
GHERA (Minorități), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu
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(PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen
TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana
BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Rovana PLUMB (PSD), Adriana
Diana TUȘA (PSD).


În ziua de 29 martie a.c., membrii comisiei au procedat la studiul individual
al unor documente de interes pentru comisie.
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 16 deputați:
Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan
MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), 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), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Nicolae
BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Rovana
PLUMB (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).

Președinte,
Angel TÎLVĂR

Secretar,
Romeo Florin NICOARĂ

Redactat: Gabriela Negreț
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