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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 6 - 8 septembrie 2016
 În ziua de 6 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine de zi:
I.

Examinarea în fond a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii:

1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și
Social European referitoare la un plan de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru
TVA în UE – Momentul deciziei, COM(2016) 148.
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Realizarea Agendei privind
piața unică pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor ,
COM(2016) 361.
II.

Informare: Chestionar COSAC

III.

Scrisoarea președintei Comisiei pentru afaceri europene către membrii comisiei privind
realizarea mandatului de evaluare și monitorizare a absorbției fondurilor europene.

La punctul I.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut în fond Comunicarea
Comisiei Europene referitoare la un plan de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru
TVA în UE – Momentul deciziei, COM(2016) 148.
Comunicarea prezintă un plan de acțiune care își propune crearea unui spațiu european unic
pentru TVA, prin intermediul unei armonizări suplimentare a dreptului în materie.
Membrii Comisiei pentru afaceri europene au constatat efortul constant al Comisiei
Europene de a reglementa și moderniza regimul de colectare a TVA în Uniunea Europeană pentru a
combate evaziunea fiscală și consideră că ar trebui întărită cooperarea administrativă între statele
membre, dar și cu țările din afara Uniunii Europene, privind combaterea fraudei în domeniul TVA,
pentru a demonta mecanismele intracomunitare de evaziune și fraudă în acest domeniu și pentru a
gestiona tranzacțiile internaționale, stabilind standarde de cooperare bazate pe principiile
transparenței, bunei guvernanțe și schimbului de informații.
În urma analizei în fond a Comunicării Comisiei Europene, membrii comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi să adopte o opinie care să fie transmis Biroului Permanent al Camerei
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
La punctul I.2. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei Europene privind
realizarea Agendei privind piața unică pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii
economice și a investițiilor , COM(2016) 361.
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Pe baza concluziilor Consiliului European din 17 – 18 martie a.c., comunicarea face bilanțul
punerii în aplicare a agendei privind piața unică, subliniind domeniile în care trebuie să se adopte
de urgență decizii politice strategice pentru consolidarea și accelerarea reformelor necesare.
Analizând Comunicarea, membrii comisiei consideră că, în continuare, consolidarea
economiei și stimularea investițiilor pentru crearea de locuri de muncă reprezintă o prioritate
absolută la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, au apreciat că este necesară lansarea unei
propuneri legislative pentru îmbunătățirea funcționării procedurii de notificare în cazul serviciilor,
pentru consolidarea transparenței noilor măsuri sprijinite de statele membre în domeniul serviciilor
și că se impune crearea de locuri de muncă durabile, stimularea creșterii competitivității mediului
economic și a atractivității pentru investitori, prin perfectarea interacțiunilor între UE și autoritățile
naționale și regionale în vederea eliminării obstacolelor din calea investitorilor și continuării
reformelor structurale, dar și faptul documentul în dezbatere tratează superficial dimensiunea
socială a pieţei unice, neluând în calcul aspectele legate de concurenţa neloială.
În urma dezbaterii acestui document, Comisia pentru afaceri europene hotărât cu
unanimitate de voturi să adopte o opinie care să fie transmis Biroului Permanent al Camerei
Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
La punctul II. din ordinea de zi, membrii Comisiei pentru afaceri europene au fost informați
despre chestionarul bianual COSAC, ce trebuie completat și transmis ulterior secretariatului
COSAC, pentru întocmirea raportului.
La punctul III. din ordinea de zi a fost prezentată membrilor comisiei scrisoarea președintei
Comisiei pentru afaceri europene către membrii comisiei privind realizarea mandatului de evaluare
și monitorizare a absorbției fondurilor europene.
Scrisoarea face referire la mandatul Comisiei pentru afaceri europene, primit din partea
Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru a desfășura activități de evaluare și analiză în
aplicarea Acordului de parteneriat privind eficientizarea absorbției fondurilor europene, încheiat la
15.12.2015 între Camera Deputaților și Coaliția Națională pentru Modernizarea României. În acest
sens, doamna Ana Birchall, președintele comisiei, subliniază lipsa răspunsurilor concrete la
repetatele întrebări adresate ministrului fondurilor europene de către membrii comisiei, întrebări
referitoare la absorbția și gestionarea fondurilor europene și propune luarea deciziei de revenire
către conducerea ministerului de a răspunde solicitărilor și întrebărilor adresate de către Comisia
pentru afaceri europene.
Ședința a fost condusă de domnul deputat Cătălin Marian RĂDULESCU, vicepreședinte al
comisiei.
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 16 deputați: Anastase
Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel
Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan (neafiliat), Ghera Giureci Slobodan
(Mino.), Korodi Attila (UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Pâslaru Florin Costin
(PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE),
Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL).
Au absentat motivat: Birchall Ana (PSD), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Nazare
Alexandru (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL).
 În zilele de 7 și 8 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut pe ordinea de zi:
I. Documentare / studiu asupra actelor UE ce sunt înscrise pe ordinea de zi a ședințelor
viitoare:
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Fluxuri de date
transatlantice: restabilirea încrederii prin garanții puternice - COM(2016) 117.
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2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Europa investește din nou.
Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare - COM(2016) 359
3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Digitalizarea industriei
europene – Valorificarea deplină a pieței unice digitale - COM(2016) 180
4. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Inițiativa europeană în
domeniul cloud computingului – Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și
pe cunoaștere în Europa - COM(2016) 178
5. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei
2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de
informații privind impozitul pe profit - COM(2016) 198
6. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor - O agendă europeană pentru economia colaborativă COM(2016) 356
7. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerțului
electronic transfrontalier în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor europene- COM(2016)
320
8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor: Platforme online și piața unică digitală; Oportunități și
provocări pentru Europa - COM(2016) 288
Membrii comisiei au procedat la studiul documentelor suport pentru cele opt acte ale Uniunii
Europene ce vor fi înscrise, pentru analiză în fond, în următoarea ședință a comisiei.
În ziua de 7 septembrie a.c., din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat
prezența 15 deputați: Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin
Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan
(neafiliat), Korodi Attila (UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Pâslaru Florin Costin
(PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE),
Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL).
Au absentat motivat: Birchall Ana (PSD), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Ghera Giureci
Slobodan (Mino.), Nazare Alexandru (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL).
În ziua de 8 septembrie a.c., din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat
prezența 15 deputați: Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin
Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan
(neafiliat), Korodi Attila (UDMR), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Pâslaru Florin Costin
(PSD), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE),
Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL).
Au absentat motivat: Birchall Ana (PSD), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Ghera Giureci
Slobodan (Mino.), Nazare Alexandru (PNL), Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL).

Vicepreşedinte,
Cătălin Marian RĂDULESCU

Secretar,
Dorel Gheorghe CĂPRAR

Red.: Gabriela Negreț, consilier
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