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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din perioada 23 – 25 octombrie 2018 

 
 
În perioada 23 – 25 octombrie 2018, Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi: 
 

I. Examinarea în fond a două acte europene și adoptarea opiniilor: 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Fondului european de apărare,  COM(2018) 476 

2. Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European - Primul 
raport bienal privind progresele înregistrate în dezvoltarea uniunii vamale a 
UE și guvernanța acesteia, COM (2018) 524 

II. Prezentarea situaţiei actuale a ratei absorbţiei fondurilor europene 
Invitat: doamna Rovana PLUMB, ministrul fondurilor europene 

III. Studiu individual: 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul european și 

Consiliu – Comunicare privind o nouă Alianță Africa – Europa pentru 
investiții și locuri de muncă sustenabile: să aducem parteneriatul pentru 
investiții și locuri de muncă la un nivel superior, COM(2018) 643 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul economic și Social European 
și Comitetul Regiunilor – Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a 
instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială și din combaterii 
spălării banilor, COM(2018) 645 

3. Comisia Europeană: Daily News 17.10.2018 
IV. Diverse 

 
 

 Marți, 16 octombrie, lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel 
TÎLVĂR, preşedintele comisiei.  
În deschiderea ședinței, președintele comisiei a prezentat ordinea de zi și a propus ca 
ședința să înceapă cu punctul II., prezentarea de către doamna ministru Rovana 
Plumb a situaţiei actuale a ratei absorbţiei fondurilor europene. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate de către membrii comisiei. 
Astfel, domnul președinte a dat cuvântul doamnei Rovana Plumb, ministrul fondurilor 
europene, care a detaliat stadiul managementului programelor operaţionale finanţate 
din fonduri europene şi măsurile ce s-au luat pentru sprijinirea beneficiarilor şi 
utilizarea completă a fondurilor alocate, subliniind că au fost identificate soluţii pentru 
evitarea situaţiilor care pot duce la dezangajare.  
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Doamna ministru a prezentat membrilor comisiei o sinteză vastă şi bine documentată 
a planificării şi implementării proiectelor de infrastructură de transport, ca parte a 
Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) pentru perioada 2014-2020. 
Membrii comisiei au apreciat dialogul avut cu doamna ministru, care a răspuns 
exhaustiv tuturor întrebărilor adresate. 
 

În continuare, s-a trecut la examinarea documentelor Uniunii Europene înscrise pe 
ordinea de zi. 
 
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost dezbătută pe fond Propunerea de Regulament 
al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de 
apărare,  COM(2018) 476.  
Propunerea instituie Fondul european de apărare, care va avea rolul de a favoriza 
competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a industriei europene de apărare, 
precum și de a promova o mai bună exploatare a potențialului industrial al inovării, 
cercetării și dezvoltării tehnologice, contribuind, astfel, la autonomia strategică a 
Uniunii. 
 
Membrii comisiei recomandă atragerea resurselor umane necesare domeniului cât mai 
devreme în procesul de învățământ și diversificarea domeniilor de cercetare și a 
resursei umane implicate, pentru a pune în valoare cât mai mult complementaritatea 
cu domeniul civil. Totodată, recomandă ca guvernanța Fondului european de apărare 
să fie stabilită astfel încât statele membre și reprezentanții industriei să asigure 
respectarea deplină a liberei concurențe și derularea în conformitate cu ordinea de 
drept și practicile administrative specifice fiecărui stat membru. 
Comisia pentru afaceri europene sprijină stabilirea priorităților fondului împreună cu 
statele membre, în cadrul programelor de lucru anuale/multianuale și subliniază 
importanța dotării cu tehnică de luptă modernă a tuturor statelor membre, precum și 
cu mijloace de răspuns adecvate avansului tehnologic înregistrat de războiul hibrid. 
 
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. pe ordinea de zi s-a înscris examinarea Comunicării Comisiei către 
Consiliu și Parlamentul European - Primul raport bienal privind progresele înregistrate 
în dezvoltarea uniunii vamale a UE și guvernanța acesteia, COM (2018) 524. 
Comunicarea prezintă funcționarea Uniunii vamale până în prezent și identifică 
problemele prioritare viitoare. 
 
Membrii comisiei au subliniat importanța transparenței și clarității procedurilor vamale 
privind importul mărfurilor care se adresează unor piețe de nișă sau mai puțin 
cunoscute pe plan european, în special celor care prezintă perisabilitate ridicată. 
Comisia pentru afaceri europene recomandă sporirea eforturilor pe planul Uniunii ce 
vizează informarea entităților comerciale cu privire la procedurile vamale și la 
reglementările adiacente relevante și susține operaționalizarea cât mai rapidă a 
Ghișeului Unic al Uniunii Europene în domeniul vamal, precum și intensificarea 
eforturilor de combatere a contrafacerilor și a încălcărilor drepturilor de proprietate 
intelectuală, inclusiv pe calea acțiunii externe a Uniunii și prin intermediul acordurilor 
comerciale.  
Au fost subliniate aspecte privind relevanța tratării comerțului electronic în procedurile 
vamale, astfel încât să fie menținute avantajele acestuia în ce privește ușurința 
derulării și privind efortul sporit necesar în ce privește derularea de operațiuni vamale 
la granița de est a Uniunii Europene, având în vedere atât diferențele sistemelor 
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vamale, cât și creșterea volumului operațiunilor comerciale, ca urmare a sporirii 
prezenței Uniunii pe piața globală. 
 
Membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii care să fie transmisă 
Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 
 
 

 Miercuri, 24 octombrie și joi, 25 octombrie a.c., membrii comisiei au 
procedat la studiu individual asupra celor două acte europene înscrise pe ordinea de 
zi, care urmează a fi dezbătute în următoarea ședință a comisiei și a altor documente 
de interes pentru activitatea comisiei. 

 
În ziua de 23 octombrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), 
Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), 
Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana 
MÎNZATU (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD),  Dan VÎLCEANU 
(PNL). 
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Ana 
BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), 
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  
 
În ziua de 24 octombrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 16 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ 
(PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin 
MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA 
(PSD),  Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Rovana PLUMB (PSD), Cristina 
Mădălina PRUNĂ (USR).  
 
În ziua de 25 octombrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 16 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ 
(PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin 
MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA 
(PSD),  Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: BENKO Erika (UDMR), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Rovana PLUMB (PSD), Cristina 
Mădălina PRUNĂ (USR).  

 
 
 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  
 

Angel TÎLVĂR    Florin Romeo NICOARĂ 
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