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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

  
 
 

 Bucureşti, 18 septembrie 2018 
  Nr. 4 c-22 / 402 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 12 – 13 septembrie 2018 

 
 
 
În perioada 12 – 13 septembrie 2018, Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi: 
 

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

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Construirea unei 
Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației 
și culturii, COM(2018) 268 
 

2. Propunere de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă 
calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, COM(2018) 271 

 
II.  Chestionarul pentru cel de-al 30-lea Raport bianual al COSAC (Viena, 18 

– 20 noiembrie 2018)  
 

III.  Întrevedere cu domnul Phil Hogan, Comisar european pentru    
agricultură și dezvoltare durabilă 

 
IV. Studiu individual: 

 
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă agendă 

europeană pentru cultură, COM(2018) 267 

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 

educația în situații de urgență și de criză prelungită, COM(2018) 304 

3. Propunere de Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de 

instituire a ”Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, 

tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288 / 2013, 

COM(2018) 367 

 

V. Diverse 
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 Miercuri, 12 septembrie a.c., comisia a examinat în fond cele două acte 
europene înscrise pe ordinea de zi la punctul I și a analizat și completat 
Chestionarul pentru cel de-al 30-lea Raport bianual al reuniunii COSAC.  

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele 
comisiei.  

 
 
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în 
domeniul tineretului, educației și culturii, COM(2018) 268. 
 
Comunicarea lansează un pachet de inițiative din domeniul politicilor ăn materie 
de tineret, cultură, educație și formare, prin intermediul cărora Europa să devină 
competitivă, inclusivă și unită. 
 
Comisia pentru afaceri europene susține abordarea strategică a rolului politicilor 
în domeniul tineretului, educației și culturii, conform așteptărilor cetățenilor și 
preocupărilor acestora cu privire la viitorul Uniunii într-o lume în schimbare 
rapidă, în paralel cu  promovarea cunoaşterii detaliate şi adecvate a Uniunii şi 
combaterea falselor idei despre funcţionarea acesteia şi suveranitatea 
împărtăşită. Membrii comisiei consideră că tratatele comerciale încheiate recent 
de Uniune cu o serie de state terţe favorizează stimularea şi extinderea 
colaborării internaţionale în domeniul educaţiei. În același timp, subliniază că  
sunt necesare eforturi susţinute pentru ca piaţa unică să se adapteze noilor 
realităţi ale globalizării și în domeniul cultural.   
 
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 dezbătută Propunerea de Recomandare a 
Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor 
preșcolari, COM(2018) 271, propunere ce urmărește sprijinirea statelor membre 
în eforturile lor de îmbunătățire a accesibilității și a calității sistemelor de 
educație a copiilor preșcolari. 
 
Comisia pentru afaceri europene susţine dezvoltarea Spațiului european al 
educației, în care oamenii să beneficieze de bogata ofertă educațională din 
Uniune și care include educația și îngrijirea de înaltă calitate a copiilor preșcolari, 
considerând că îngrijirea copiilor preșcolari ar trebui să se reflecte cu mai multă 
insistență în politicile Uniunii privind sănătatea publică. 
  
Membrii comisiei apreciază obiectivul recomandării privind stabilirea unei definiții 
comune la nivel european a calității în domeniul educației și îngrijirii copiilor 
preșcolari și recomandă ca flexibilitatea definiției să permită exprimarea 
condițiilor specifice ale fiecărui stat membru și să ia în considerare climatul 
afectiv necesar primilor ani din viață. 
 
În încheierea dezbaterilor, cu observații și recomandări, membrii comisiei au 
hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului 
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Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 
 
 
La punctul II. din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat la completarea 
chestionarului pentru cel de-al 30-lea raport al COSAC. Chestionarul cuprinde 
trei capitole, iar întrebările se referă la: rolul Parlamentelor naționale în 
asigurarea transparenței și aducerea Uniunii Europene mai aproape de cetățeni, 
politica climatică și implicațiile BREXIT în viitorul Uniunii. 
 
Chestionarul completat va fi remis Secretariatului COSAC în vederea elaborării 
de către acesta a Raportului COSAC pâna la următoarea reuniune, care va avea 
loc în perioada 18 – 20 noiembrie 2018, la Viena. 
 
 
 

 Joi, 13 septembrie a.c. , pe ordinea de zi s-au aflat următoarele: 
 
1. Întrevedere cu domnul Phil Hogan, Comisar european pentru agricultură și 

dezvoltare durabilă 
2. Studiu individual 

 
La punctul 1. din ordinea de zi, membrii comisiei au avut o întrevedere, alături 
de membri ai Comisiei pentru afaceri europene din Senat și ai comisiilor reunite 
ale Camerei Deputaților și Senatului pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice, cu domnul Phil Hogan, Comisar european pentru 
agricultură și dezvoltare durabilă. 
 
  
La punctul 2. din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat la studiu individual 
asupra unor documente de interes pentru comisie, care vor intra în dezbatere în 
comisie: 

  
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă agendă 
europeană pentru cultură, COM(2018) 267 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 
educația în situații de urgență și de criză prelungită, COM(2018) 304 

3. Propunere de Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de 
instituire a ”Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret 
și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288 / 2013, 
COM(2018) 367 

 
 
În ziua de 12 septembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ 
(PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), 
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan 
GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU 
(PNL). 
 
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE),  
Cristian GHINEA (USR), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana Mînzatu (PSD), 
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Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana Diana TUȘA 
(PSD). 
 
În ziua de 13 septembrie a.c., din totalul de 22 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), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), 
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan 
GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen 
TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE),  
Cristian GHINEA (USR), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana Mînzatu (PSD), 
Rovana PLUMB (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD). 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  
 

Angel TÎLVĂR    Florin Romeo NICOARĂ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


	La punctul II. din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat la completarea chestionarului pentru cel de-al 30-lea raport al COSAC. Chestionarul cuprinde trei capitole, iar întrebările se referă la: rolul Parlamentelor naționale în asigurarea transparenței și aducerea Uniunii Europene mai aproape de cetățeni, politica climatică și implicațiile BREXIT în viitorul Uniunii. 



