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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 25 – 27 aprilie 2017 

 
 

În perioada 25 - 27 aprilie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine de zi:  
 
I. Examinarea în fond a două propuneri UE şi adoptarea opiniilor:   

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune european în domeniul apărării, 
COM(2016) 950            

2. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe 
piața unică digitală, COM(2016) 593  

 
II. Organizarea întrevederii cu domnul Andrus ANSIP, vicepreședinte al Comisiei Europene, 
responsabil pentru piața unică digitală, cu membri ai Comisiilor pentru afaceri europene din 
Camera Deputaților și Senat, cu membri ai Comisiei economice, industrii și servicii de la Senat și  
cu membri ai Comisiei pentru tehnologia informației și comunicații de Camera Deputaților - 28 
aprilie 2017. 

 
III.  Studiul documentelor suport cu privire la: 
 

-  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – Investiția în tinerii Europei, COM(2016) 940 

-  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – Îmbunătățirea și modernizarea educației, COM(2016) 
941 

- Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața 
internă a energiei electrice (reformare), COM(2016) 861 
 
  

La punctul I.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut în fond Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
–  Planul de acțiune european în domeniul apărării, COM(2016) 950.  

Comunicarea prezintă Planul de acțiune european în domeniul apărării prin care baza industrială 
de apărare europeană trebuie să sporească economia strategică a Uniunii, consolidându-i capacitatea de 
a acționa alături de parteneri. 

În cadrul dezbaterii în fond, Comisia pentru afaceri europene a luat act că în ultimii ani situația în 
ceea ce privește securitatea în Europa și în jurul ei s-a înrăutățit semnificativ, Uniunea Europeană 
resimțind puternic presiunea multiplelor crize din vecinătatea sa imediată, precum și a afluxului de 
imigranți pe care acestea le generează. În acest context, a salutat eforturile susținute ale Uniunii pentru a 
răspunde instabilității și incertitudinii actuale. 

Membrii comisiei consideră că, în acest cadru, o veritabilă Uniune Europeană a Apărării se 
proiectează ca cea mai eficientă soluție pentru a consolida autonomia strategică a Uniunii Europene și 
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pentru a-i spori capacitatea de acțiune față de noile circumstanțe geopolitice și geostrategice, marcate de 
numeroase amenințări, precum și că, în actualul context strategic, o Uniune Europeană a Apărării cu 
adevărat puternică ar trebui să ofere statelor membre garanții și capabilități superioare celor naționale.  

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.2. din ordinea de zi a fost dezbătută în fond Propunerea de Directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală, COM(2016) 
593, propunere ce stabilește norme care vizează armonizarea legislației Uniunii Europene aplicabile 
drepturilor de autor și drepturilor conexe în cadrul pieței interne, ținând seama de utilizările digitale și 
transfrontaliere ale conținuturilor protejate.   

Membrii comisiei au atras atenția asupra unor aspecte din conținutul acestei propuneri, cum ar 
fi: 

a) obligaţiile stabilite de articolul 13 al propunerii în ce priveşte modalitatea de filtrare a 
conținutului digital de către furnizorii de servicii online încalcă principiul proporționalității;  

b) dificultăţile de interpretare a conţinutului articolului 7 al propunerii, referitor la utilizarea 
operelor aflate în afara circuitului comercial de către instituțiile de patrimoniu cultural, din cauza 
prevalenţei elementului subiectiv în descrierea întinderii drepturilor şi obligaţiilor reglementate;  

c) necesitatea actualizării drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de directivă la progresul tehnic şi la 
evoluţiile recente ale societăţii bazate pe cunoaştere.  

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, s-a procedat la organizarea întrevederii cu domnul Andrus 
ANSIP, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru piața unică digitală. La întrevederea 
care va avea loc în data de 28 aprilie 2017 vor participa membri ai Comisiilor pentru afaceri europene 
din Camera Deputaților și Senat, membri ai Comisiei economice, industrii și servicii din Senat și 
membri ai Comisiei pentru tehnologia informației și comunicații din Camera Deputaților. De asemenea, 
membrii comisiei au dezbătut temele de discuție propuse : ”Piața unică digitală și inițiativele legislative 
din domeniu, atât la nivel european, cât și național”, ”Aspecte legate de crearea de locuri de muncă și 
dezvoltarea de competențe în sectorul digital, e-guvernare, securitate cibernetică, interconectarea la 
rețelele europene” și ”Viitorul Uniunii Europene”. 
 
 Punctul III. din ordinea de zi a constat în documentarea asupra problematicilor celor trei acte 
legislative europene ce urmează să intre în dezbaterea Comisiei pentru afaceri europene: 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Investiția în tinerii Europei, COM(2016) 940; 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Îmbunătățirea și modernizarea educației, COM(2016) 941; 

- Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă 
a energiei electrice (reformare), COM(2016) 861. 
 

 
În ziua de 25 aprilie, ședința a fost condusă de domnul Victor Viorel PONTA, președintele 

comisiei.  
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 13 deputați:                                

Victor Viorel PONTA (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), Angel TÎLVĂR (PSD), Radu Costin 
VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU 
(PSD), Vasile COCOȘ (PSD) – înlocuind pe Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA 
(ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan 
MUȘOIU (PSD). 

Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ana BIRCHALL (PSD), Nicolae BĂNICIOIU 
(PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Dan VÎLCEANU (PNL), 
Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD). 
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În ziua de 26 aprilie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 14 
deputați: Victor Viorel PONTA (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), Angel TÎLVĂR (PSD), 
Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), 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), Ștefan MUȘOIU (PSD), Eugen 
TOMAC (PMP). 

Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ana BIRCHALL (PSD), Nicolae BĂNICIOIU 
(PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Dan VÎLCEANU (PNL), 
Adriana Diana TUȘA (PSD). 
        

 
În ziua 27 aprilie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 14 

deputați: Victor Viorel PONTA (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), Angel TÎLVĂR (PSD), 
Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), 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), Ștefan MUȘOIU (PSD), Eugen 
TOMAC (PMP). 

Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ana BIRCHALL (PSD), Nicolae BĂNICIOIU 
(PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Dan VÎLCEANU (PNL), 
Adriana Diana TUȘA (PSD). 

 
 
 
 
 

Președinte, 
 
 

Victor Viorel PONTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.: Gabriela Negreț, consilier 




