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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 28 - 30 martie 2017

În ziua 28 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut pe ordinea de zi examinarea în
fond a două propuneri ale Uniunii Europene:
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor – Viitori lideri ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nouînființate și extinderea acestora, COM(2016) 733.
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor – Următorii pași către un viitor european durabil – Acțiunea
europeană pentru durabilitate, COM(2016) 739.
La punctul 1. din ordinea de zi membrii comisiei au dezbătut în fond Comunicarea Comisiei
COM(2016) 733, comunicare ce propune o abordare coordonată la nivelul politicilor Uniunii Europene
care să fie pusă în aplicare printr-un set de măsuri pragmatice, precum și colaborarea la toate nivelurile
de administrație, în statele membre, în regiuni și în orașe, cu toate părțile interesate, inclusiv cu
întreprinderile nou-înființate și cu întreprinderile în curs de extindere.
Comisia pentru afaceri europene susține atât eliminarea barierelor administrative şi legale ce stau
în calea antreprenoriatului şi a inovării, cât și necesitatea unui spațiu unic pentru TVA în cazul
comerțului transfrontalier de pe teritoriul Uniunii şi dezvoltarea cadrului programatic şi normativ al
celei „de-a doua șanse” pentru antreprenorii onești. De asemenea, Comisia pentru afaceri europene
atrage atenţia asupra faptului că dificultăţile întâmpinate în accesul la finanţarea cercetării şi dezvoltării
conduce la persistenţa unei infrastructuri tehnologice uzate moral, cu performanţe scăzute şi recomandă
o sporire a diversităţii şi a nivelului de acoperire a cererii de finanţare din partea programelor Uniunii.
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 2. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei COM(2016) 739, care
reiterează importanța Agendei 2030 în contextul în care noul cadru financiar multianual pentru perioada
de după 2020 va reorienta contribuțiile din bugetul Uniunii Europene către realizarea obiectivelor pe
termen lung ale UE. Comisia Europeană propune ca obiectivele de dezvoltare durabilă să fie incluse în
cadrul politic european.
În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a salutat eforturile Comisiei
Europene de susținere activă a statelor membre pentru îmbunătățirea calității educației și a formării
profesionale în scopul asigurării de oportunități pentru tineri, susţinere realizată în special prin
intermediul Agendei pentru competențe şi al Cadrului strategic pentru educație și formare 2020 şi a
recomandat intensificarea acestora pentru a facilita participarea tinerilor la economia digitală şi a
fructifica oportunităţile antreprenoriale. Totodată, a atras atenţia Comisiei Europene că monitorizarea și
evaluarea la nivel național, regional și global, prevăzută de Agenda 2030, trebuie să includă urmărirea
impactului socio-economic, aşa cum este resimţit şi perceput de cetăţenii europeni şi a celui evidenţiat
la nivelul parlamentelor naţionale, pentru a se asigura consolidarea politică a Uniunii pe termen mediu
şi lung şi sustenabilitatea rezultatelor.
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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.
Ședința a fost condusă de domnul Victor Viorel PONTA, președintele comisiei.
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 16 deputați:
Victor Viorel PONTA (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), Rodica PARASCHIV (PSD) – înlocuind pe domnul Ion Marcel
CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile
GUDU (PNL), Roxana Mânzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR),
Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Eugen
TOMAC (PMP), Angel TÎLVĂR (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).
În zilele de 29 și 30 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut pe ordinea de zi studiul
unor materiale documentare cu privire la BREXIT:
- Inițiative cetățenești europene privind drepturile cetățenilor Uniunii după Brexit
- After Brexit: It’s a brave new world
- A well-managed Brexit is a priority for the entire EU
- After the UK’s Brexit White Paper – What’s the next move towards a CFTA?
- An Assessment of the Economic Impact of Brexit on the EU27
- Speech by Michel Barnier, Chief Negotiator for the Preparation and Conduct of the
Negotiations with the United Kingdom, at the plenary session of the European Committee of the
Regions, Brussels, 22 March 2017
Membrii comisiei au procedat la studiul individual al documentelor enumerate mai sus.
În ziua de 29 martie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 16
deputați: Victor Viorel PONTA (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 Mânzatu (PSD), Ștefan
MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Angel TÎLVĂR
(PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD).
În ziua 30 martie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 16
deputați: Victor Viorel PONTA (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR),
Angel TÎLVĂR (PSD), 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), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mânzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU
(PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Romeo
Florin NICOARĂ (PNL), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD).

Președinte,
Victor Viorel PONTA
Red.: Gabriela Negreț, consilier
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