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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din perioada 5 – 7 iunie 2018

În perioada 5 – 7 iunie 2018, ordinea de zi a Comisiei pentru afaceri europene a
fost următoarea:
I.
1.

2.

Examinarea în fond a unor acte europene și adoptarea opiniilor:
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul
Economic și Social European – Noile avantaje pentru consumatori,
COM(2018) 183
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European,
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor
privind modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de
sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea
cetățenilor și construirea unei societăți sănătoase, COM(2018) 233

II.

Diverse

III.

Studiu

1.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European,
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un
buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără Cadrul
financiar multianual pentru perioada 2021 - 2027, COM(2018) 321
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European,
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor –
Inteligența artificială pentru Europa, COM(2018) 237



5 iunie a.c.

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele
comisiei. Domnul președinte a prezentat ordinea de zi, pe care a supus-o aprobării.
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți.
Primul punct din ordinea de zi a constat în analiza în fond a Comunicare a Comisiei
către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European –
Noile avantaje pentru consumatori, COM(2018) 183.
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Prezentând conținutul comunicării, domnul președinte Angel Tîlvăr a arătat că
aceasta propune norme moderne, potrivite pentru piețele și practicile comerciale
actuale, aflate în permanentă schimbare, instrumente publice și private mai
puternice de asigurare a respectării legislației și posibilități mai bune de
despăgubire.
În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au recomandat sporirea eforturilor Comisiei
Europene şi a Parlamentelor statelor membre pentru a se asigura un cadru de
concurenţă solid pe piaţa unică, pentru a se combate monopolurile şi pentru
încurajarea IMM-urilor, a microîntreprinderilor, dar și şi pentru susținerea noilor
tipuri de contracte de muncă.
Din punct de vedere al legislației, membrii comisiei consideră oportună sprijinirea
dezvoltării cadrului legal de protecţie a consumatorilor, în cazuri cum ar fi
internetul lucrurilor, cu precădere în statele membre ale căror sisteme educative se
adaptează mai dificil acestei noi realităţi a societăţii digitale.
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. din ordinea de zi a fost analizată în fond Comunicarea a Comisiei
către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și
Social European și Comitetul Regiunilor privind modalitățile de a face posibilă
transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice
digitale, autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți sănătoase,
COM(2018) 233.
Domnul deputat Angel TÎLVĂR a prezentat conținutul Comunicării, subliniind că
aceasta propune promovarea sănătății, prevenirea și controlul bolilor, contribuția la
abordarea nevoilor nesatisfăcute ale pacienților și facilitarea accesului egal al
cetățenilor la asistența de înaltă calitate prin utilizarea inovațiilor digitale.
În cadrul analizei, membrii comisiei au subliniat riscul ridicat de transformarea
digitală în ce priveşte disponibilitatea datelor medicale, risc ce se va păstra cel mai
probabil pe termen mediu, având în vedere faptul că resursa umană implicată nu
are obişnuinţa confruntării cu fapte cum ar fi șantajarea digitală și și-au exprimat
îngrijorarea cu privire la decalajul digital existent între cetățeni. Acest fapt ar putea
genera un acces inegal la servicii de asistență medicală de calitate şi cu privire la
implicațiile revoluției digitale din domeniul asistenței medicale asupra sistemelor de
sănătate, acestea din urmă trebuind să fie nediscriminatorii și favorabile tuturor.
În urma dezbaterilor și a 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.
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), Radu Costin VASILICĂ (PSD) –
înlocuit de Mihaela HUNCĂ, Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel
CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana
Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana
TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL).
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Au absentat motivat: Nicolae BĂNICIOIU (neafiliat), Ana BIRCHALL (PSD), Simona
BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR),
Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).



6 iunie a.c.

La punctul II. ”Diverse” din ordinea de zi a ședințelor comisiei, au fost trei subiecte
pe care domnul deputat Angel TÎLVĂR le-a prezentat membrilor comisiei:
1. Vizita unei delegații a Comitetului Economic și Social European (CESE)
condusă de doamna Isabel Caño Aguilar, vicepreşedinte pentru comunicare al
CESE, care a avut loc în dimineața zilei de miercuri, 5 iunie a.c., ocazie cu care s-au
purtat discuții pe marginea valorilor comune care reprezintă temelia demersurilor şi
a eforturilor, atât ale Parlamentului României, cât şi ale Comitetului Economic şi
Social European, valori ce reconfirmă statutul asumat de ambele foruri, acela de a
reprezenta liantul între instituţiile europene cu rol de decizie şi cetăţenii Uniunii
Europene.
2. Organizarea ședinței comisiei din data de 12 iunie, la care va fi invitată să
participe doamna Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, pentru prezentarea
Planului de acțiune al Guvernului privind proiectele implementate în Valea Jiului la
inițiativa Comisiei Europene prin Platforma pentru regiuni carbonifere în tranziție.
3. Vizita unei delegații a Comisiei pentru afaceri europene din Adunarea
Națională a Parlamentului Austriei, în data de 12 iunie, pentru care domnul
președinte a solicitat membrilor comisiei să își exprime opțiunile de participare.

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați:
Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan
MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA
(PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile
GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Eugen TOMAC
(PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Radu Costin VASILICĂ (PSD), Nicolae BĂNICIOIU (neafiliat),
Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA
(ALDE), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ
(USR).


7 iunie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra
comunicărilor Comisiei Europene înscrise pe ordinea de zi la punctul III, comunicări
ce se află pe agenda de lucru a lunii iunie a Comisiei pentru afaceri europene.

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați:
Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan
MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA
(PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile
GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Eugen TOMAC
(PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL).
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Au absentat motivat: Radu Costin VASILICĂ (PSD), Nicolae BĂNICIOIU (neafiliat),
Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA
(ALDE), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ
(USR).

PREȘEDINTE,
Angel TÎLVĂR

SECRETAR,
Florin Romeo NICOARĂ

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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