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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 5 și 7 aprilie 2016

În zilele de 5 și 7 aprilie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine de zi:
Examinarea în fond a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii:
1.
Document de lucru al serviciilor Comisiei Europene: Raportul de țară al României pentru
2016 inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice SWD(2016) 91
2.
Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii - COM(2016) 128
I.

Examinarea în cadrul mecanismului de alertă timpurie pentru verificarea conformității cu
principiul subsidiarității pentru:
Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii - COM(2016) 128
II.

III. Avizarea în procedură de urgență a unor proiecte de legi interne
1.
Proiect de lege privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, PLx.71/2016
2.
Proiect de lege privind aprobarea OUG nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de
gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, PLx.84/2016
IV. Documentare/studiu/analiză - Documente suport pentru ședința comisiei din data de 12.04.2016

La punctul I.1. din ordinea de zi, a fost dezbătut documentul de lucru al serviciilor Comisiei
Europene: Raportul de țară al României pentru 2016 inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și
corectarea dezechilibrelor macroeconomice - SWD(2016) 91.
Raportul evaluează economia României prin prisma analizei anuale a creșterii pentru 2016 și
precede recomandările specifice de țară pentru anul 2016.
În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru afaceri europene au recomandat Comisiei
Europene, Consiliului și Parlamentului European să caute soluții pentru a înzestra Uniunea Europeană cu
instrumente europene care să compenseze restrângerea posibilității de utilizare a instrumentelor naționale,
deoarece punerea în practică a recomandărilor specifice de țară are nevoie atât de instrumente naționale,
cât și de instrumente europene.
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Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să adopte o opinie care să cuprindă observațiile și
recomandările făcute și care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
La punctul I.2. din ordinea de zi, a fost analizată în fond Propunerea de Directivă a Parlamentului
European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii - COM(2016) 128.
Propunerea vizează revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor, cu scopul de a combate
practicile neloiale și de a promova principiul conform căruia aceeași muncă desfășurată în același loc ar
trebui să fie remunerată în același mod.
În cadrul dezbaterii Propunerii de Directivă, membrii comisiei au apreciat și au susținut toate
acele prevederi din Directivă destinate protejării lucrătorilor detașați de orice formă de abuz și exploatare
și limitarea posibilităților întreprinzătorilor de a-și maximiza profitul prin acte oneroase în special prin
muncă nedeclarată, precum și prin activități profesionale independente false.
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să adopte o opinie care să cuprindă toate observațiile
și recomandările făcute și care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
Au participat la dezbateri, în calitate de invitați: doamna Anca Dana DRAGU, ministrul finanțelor
publice, doamna Carmen Aura RĂDUCU, ministrul fondurilor europene, domnul Cristian BĂDESCU,
secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, doamna Teodora PREOTEASA, director în cadrul
Ministerului Fondurilor Europene, domnul Vlad VASILIU, secretar de stat în Ministerul Economiei,
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, doamna Irina GROSU, director în cadrul Ministerului
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, domnul Eduard CORJESCU, secretar de stat
în Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, domnul Ion GHIZDEANU,
președintele Comisiei Naționale pentru Prognoză.
La punctul II din ordinea de zi membrii comisiei au analizat, din punct de vedere al respectării
principiului subsidiarității, Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996
privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii - COM(2016) 128.
În cadrul analizei, membrii comisiei au constatat că temeiul juridic al propunerii nu corespunde
integral cu conținutul reglementării, întrucât modificările se bazează pe articolele 56 şi 59 TFUE, în
condiţiile în care acestea vizează eliminarea restricţiilor privind libera prestare a serviciilor în cadrul
Uniunii cu privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt stat membru, iar propunerea în sine
vizează, cel puțin la nivel declarativ, protecţia lucrătorilor; din acest punct de vedere, se poate considera
că, dacă ar fi adoptate propunerile formulate de Comisia Europeană, se vor crea bariere în calea liberei
prestații a serviciilor și a mobilității forței de muncă.
Membrii comisiei au considerat că propunerea de directivă nu are suficientă valoare adăugată și
că este încălcat principiul subsidiarității, în principal din perspectiva utilității reglementării și au hotărât,
în unanimitate, să fie emis un aviz motivat.
La punctul III.1 din ordinea de zi a fost dezbătut proiectul de lege privind ordinul european de
protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, PLx.71/2016. Proiectul
propune adoptarea unei legislații naționale de transpunere a Directivei 2011/99/UE a Parlamentului
European și a Consiliului privind ordinul european de protecție. Astfel, schimbările preconizate privesc
emiterea și durata ordinului European de protecție și stabilirea autorității competente, atunci când
România este stat emitent, precum și sancționarea penală a nerespectării măsurilor dispuse pentru
executarea ordinului European de protecție, atunci când România este stat de executare.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, să
emită un aviz favorabil asupra propunerii legislative, aviz care să fie transmis Comisiei juridice, de
disciplină și imunități, sesizată în fond.
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La punctul III.2. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege privind
aprobarea OUG nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din
domeniul transporturilor, PLx.84/2016. Membrii Comisiei pentru afaceri europene au constatat că
proiectul de lege nu reprezintă o transpunere a unui act juridic european, ci asigură completarea cadrului
administrativ general pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).
În urma dezbaterii, a fost emis un aviz favorabil care a fost transmis Comisiei pentru transporturi
și infrastructură, sesizată în fond.
La punctul IV. din ordinea de zi au fost prezentate, pentru documentare și studiu individual,
documente-suport ale actelor legislative europene înscrise, pentru dezbatere, pe ordinea de zi a ședinței
din 12 aprilie.
În ziua de 5 aprilie a.c., ședința a fost condusă de doamna deputat Birchall Ana, președintele
comisiei.
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 14 deputați: Birchall Ana
(PSD), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel Gheorghe (PSD),
Burlacu Ştefan (neafiliat), Dumitru Ioana Jenica (UNPR), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila
(UDMR), 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: Anastase Roberta Alma (PNL), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru
Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Tîlvăr Angel
(PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD).
În ziua de 7 aprilie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 10
deputați: Birchall Ana (PSD), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Burlacu Ştefan (neafiliat), Ghera Giureci
Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Petrea Dorin Silviu (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD),
Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL).
Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian (ALDE), Căprar Dorel
Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Dumitru Ioana Jenica
(UNPR), Nazare Alexandru (PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL),
Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD).

Preşedinte,
Ana BIRCHALL

Red.: Gabriela Negreț, consilier

_______________________________________________________________________________________________________
PALATUL PARLAMENTULUI STR. IZVOR NR. 2-4, SECTOR 5, Cod 050563, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
TELEFON: 414 11 80, 414 21 89; FAX: 414 11 81 Email: cae@cdep.ro

3

