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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 19 – 21 februarie 2019  
 
 

În perioada 19 – 21 februarie 2019, Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi: 

  
I. Examinarea și adoptarea opiniei: 

 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Spre un cadru 

European cuprinzător privind perturbatorii endocrini, COM(2018) 734 
 

II. Studiu individual - Rapoarte speciale ale Curții de Conturi Europene: 

 
 ”Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS): este nevoie să 

se acționeze pentru ca FEIS să devină un succes deplin” 
 ”Gestionarea migrației de către UE” 
 ”Pe scurt – Observațiile Curâii de Conturi Europene cu privire la 

propunerile legislative ale Comisiei pentru următorul Caadru Financiar 
Multieanual (CFM)” 

 
III. Diverse 

 

 
 Marți, 21 februarie, lucrările au fost conduse de domnul deputat Angel 

Tîlvăr, preşedintele comisiei.  
 

 După prezentarea ordinii de zi de către domnul președinte Tîlvăr, s-a trecut la 
dezbaterea în fond a Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Spre un cadru 

European cuprinzător privind perturbatorii endocrini, COM(2018) 734. 
 

Comunicarea prezintă o strategie pe termen lung a Uniunii Europene pentru a proteja 
cetățenii și mediul de perturbatorii endocrini. 
 

Comisia pentru afaceri europene salută și sprijină preocupările Comisiei Europene 
pentru elaborarea unui cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii 
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endocrini și angajamentul acesteia de a proteja cetățenii Uniunii și mediul de 
substanțele chimice periculoase. 

 
Comisia recomandă investigarea distinctă și detaliată a influenței negative a 

compușilor chimici care se produc în cantități foarte mari, având în vedere pericolul 
efectului de acumulare al acestora în corp, în timp îndelungat, conform 
caracteristicilor lor și analiza datelor din istoricul producției și expunerii persoanelor 

la substanțe chimice cu potențial perturbator endocrin, în scopul identificării 
posibilelor efecte trans-generaționale care pot fi prezente astăzi, dar neidentificate, 

luând în calcul și mobilitatea persoanelor la nivelul Uniunii Europene. 
 
Membrii comisiei își manifestă interesul de a afla care a fost impactul utilizării 

programelor-cadru ale Uniunii Europene pentru cercetare și dezvoltare tehnologică 
în domeniul perturbatorilor endocrini, inclusiv în ceea ce privește participarea 

echilibrată a entităților publice de stat și a celor private din statele membre, în special 
a microîntreprinderilor și a întreprinderilor la început de activitate. 
 

Susținând necesitatea revizuirii directivelor europene relevante în domeniu pentru a 
reflecta progresul în cunoașterea perturbatorilor endocrini și în urma observațiilor și 

recomandărilor făcute, 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, 20 februarie și Joi, 21 februarie a.c., membrii comisiei au 
procedat la studiu individual asupra documentelor înscrise la punctul II. pe ordinea 

de zi. 
 
 

În ziua de 19 februarie 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), Petre Florin MANOLE (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA 
(PSD). 

Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian 
GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), 
Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR).  

 
În ziua de 20 februarie 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), Petre Florin MANOLE (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA 

(PSD). 
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian 
GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), 

Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR). 
 

În ziua de 21 februarie 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 
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BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Petre Florin MANOLE (PSD), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA 

(PSD). 
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian 

GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), 
Rovana PLUMB (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR). 
 

 
 

 
 
 

 
 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  
 
 

Angel TÎLVĂR    Romeo Florin NICOARĂ 
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