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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 
 București, 11 decembrie 2017 

 Nr. 4c-19 / 534 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 5 – 7 decembrie 2017 

 

 
 În ziua de 5 decembrie a.c., Comisia pentru Afaceri Europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
 

I. Avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, 
PLx nr. 483/2017 (aviz comun cu Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului) 
 
II. Avizarea unei  Propuneri legislative interne: 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative 
privind personalul navigant, PLx nr. 488/2017  

 
III. Examinarea pe fond a unor propuneri UE şi adoptarea opiniilor:   

 
1. Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 

2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme 
din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de 
impozitare a comerțului dintre statele membre, COM(2017) 569  
 

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea 
macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de 
înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic, COM(2017) 538  
 
IV. Examinarea conformării cu principiul subsidiarității și adoptarea opiniilor 
pentru: 
 

1. Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 
2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme 

gabriela.negret
comisii
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din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de 
impozitare a comerțului dintre statele membre, COM(2017) 569  
 

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea 
macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de 
înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic, COM(2017) 538  
 

 
 
Doamna deputat Rovana PLUMB, președintele comisiei, a deschis lucrările 

prezentând și supunând la vot ordinea de zi a ședinței. 
 
La punctul I. din ordinea de zi membrii comisiei au dezbătut Proiectul de Lege 

pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant, 
PLx nr. 488/2017. 

  
În urma dezbaterilor, în raport cu atribuțiile comisiilor, membrii Comisiei pentru 

Afaceri Europene a Camerei Deputaților au hotărât, cu 9 voturi ”pentru”, 2 voturi 
”împotrivă” și două ”abțineri”,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege, fără 
amendamente. 

 
Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului a dezbătut și au avizat favorabil 

proiectul de Lege în ședința sa din 29 noiembrie 2017. 
 
Avizul comun a fost transmis Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale 

Parlamentului, pentru raport comun. 
 
 
La punctul II. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat Proiectul de Lege 

pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant, 
PLx nr. 488/2017. 

 
Comisia pentru Afaceri Europene a avizat favorabil propunerea legislativă, sub 

rezerva verificării în fond a respectării drepturilor şi obligaţiilor incidente ale 
directivelor citate în domeniul ce face obiectul propunerii, conform tabelului de 
corespondență. Avizul a fost transmis Comisiei pentru muncă și protecției sociale și 
Comisiei pentru transporturi și infrastructură, pentru raport comun. 

 
La dezbateri au participat, în calitate de invitați din partea Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, domnul Adrian Chiotan, secretar de stat și domnul Eduard Corjescu, 
director. Domnul secretar de stat Adrian Chiotan a prezentat punctul de vedere al 
ministerului, subliniind că Ministerul Muncii și Justiției Sociale susține forma adoptată 
de Senatul României a proiectului de lege. 
 

Din partea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, la dezbateri a participat 
domnul Dinu Țepeș, consilier. 

 
 
La punctul III.1. din ordinea de zi a fost analizată în fond Propunerea de 

Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește 
armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată 
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și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre, 
COM(2017) 569. 

  
Membrii comisiei au luat act de faptul că Propunerea de Directivă are drept 

obiectiv modificarea Directivei TVA pentru a reflecta obiectivul introducerii sistemului 
definitiv de TVA pentru comerțul în interiorul Uniunii, în cadrul căruia operațiunile 
transfrontaliere cu bunuri vor fi tratate în același mod și introducerea ”conceptulului 
de persoană impozabilă atestată”, concept care permite recunoașterea faptului că o 
anumită întreprindere poate fi considerată un contribuabil de încredere. 

 
Comisia pentru Afaceri Europene și-a exprimat susținerea față de eforturile la 

nivel european pentru reformarea sistemului TVA şi introducerea sistemului definitiv 
de TVA pentru comerțul din interiorul Uniunii Europene, în cadrul căruia operațiunile 
naționale și cele transfrontaliere cu bunuri vor fi tratate în același mod, considerând 
totodată că prin introducerea acestui nou concept, ar putea fi implementat treptat 
sistemul definitiv de TVA. 

 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 
La punctul III.2. din ordinea de zi, Comisia pentru Afaceri Europene a dezbătut 

în fond Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea 
macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a 
unui Comitet european pentru risc sistemic, COM(2017) 538. 

 
Membrii comisiei consideră că cele trei categorii de măsuri ce vor trebui 

adoptate pentru îmbunătățirea cadrului curent de reglementare macroprudențială, 
identificate de către Comisia Europeană, vor conduce la creșterea eficienței activității 
CERS, cu implicații favorabile asupra convergenței și coordonării modului de utilizare a 
instrumentelor macroprudențiale în Uniunea Europeană. 

 
Comisia pentru Afaceri Europene a subliniat că susține modificarea cadrului 

macroprudențial, cu observațiile și recomandările făcute, astfel încât activitatea 
Comitetului European pentru Riscuri Sistemice să devină mai eficientă pentru 
consolidarea coordonării macroprudențiale în Uniunea Europeană. 

 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 
La punctul IV.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat Propunerea de 

Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește 
armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată 
și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre, 
COM(2017) 569 din punctul de vedere al respectării principiului subsidiarității. 

 
Membrii comisiei au constatat că propunerea de Directivă îndeplinește condițiile 

stabilite prin Tratatele Uniunii pentru a face obiectul controlului parlamentar al 
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subsidiarității, având caracter legislativ și aparținând competențelor care nu sunt 
exclusive Uniunii Europene.  

 
În urma analizei, Comisia pentru Afaceri Europene a hotărât cu unanimitate de 

voturi că propunerea UE respectă principiul subsidiarității. A fost adoptată o opinie în 
acest sens care va fi transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 
La punctul IV.2. din ordinea de zi membrii comisiei au analizat Propunerea de 

Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la 
nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european 
pentru risc sistemic, COM(2017) 538 din punctul de vedere al respectării principiului 
subsidiarității. 

 
Membrii comisiei au constatat că propunerea de Directivă îndeplinește condițiile 

stabilite prin Tratate pentru a face obiectul controlului parlamentar al subsidiarității, 
având caracter legislativ și aparținând competențelor care nu sunt exclusive Uniunii 
Europene.  

 
În urma analizei, Comisia pentru Afaceri Europene a hotărât cu unanimitate de 

voturi că propunerea UE respectă principiul subsidiarității și au adoptat o opinie în 
acest sens care va fi transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

În ziua de 5 decembrie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei au fost 
prezenți 14 deputați: Rovana PLUMB (PSD), BENKO Erika (UDMR), Angel TÎLVĂR 
(PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), 
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU 
(PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina 
PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD).  

 
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu Costin VASILICĂ 

(PSD), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Ștefan MUȘOIU (PSD),  Dan 
VÎLCEANU (PNL). 

 
 
 

 În zilele de 6 și 7 decembrie a.c., ordinea de zi a cuprins:  
 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul 
Muncii, PLx nr. 497/2017  

 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 

145 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, PLx nr. 498/2017  
 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 17 din 
7.03.2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în 
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administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu 
destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, PLx nr. 
501/2017  

 
4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 

menținerea și consolidarea spațiului Schengen, COM(2017) 570 
 
5. Propunere modificată de Directivă a Parlamentului European și a 

Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări 
la distanță de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei nr. 
2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a 
Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului, 
COM(2017) 637  

 
Membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra documentelor înscrise 

pe ordinea de zi, documente ce vor fi analizate în următoarea ședință a comisiei. 
 

În ziua de 6 decembrie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 14 deputați: Rovana PLUMB (PSD), BENKO Erika (UDMR), Angel 
TÎLVĂR (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA 
(PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile 
GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina 
PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD).  

 
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu Costin VASILICĂ 

(PSD), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Ștefan MUȘOIU (PSD),  Dan 
VÎLCEANU (PNL). 

 
În ziua de 7 decembrie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 14 deputați: Rovana PLUMB (PSD), BENKO Erika (UDMR), Angel 
TÎLVĂR (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA 
(PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile 
GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina 
PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD).  

 
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu Costin VASILICĂ 

(PSD), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Ștefan MUȘOIU (PSD),  Dan 
VÎLCEANU (PNL). 

 
 
 
 

Președinte, 
 

Rovana PLUMB 
 
 

 
 
 

Red.: Gabriela Negreț, consilier 




