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PARLAMENTUL  R OMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Afaceri Europene  
 
 
Bucureşti, 29  martie 2016 
N r .   4  c - 1 9  /  3 4 9  

 

 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 23 și 24 martie 2016 

 
 

În zilele de 23 și 24 martie 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. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor: Către un cadru modern, mai european, privind drepturile de autor - 
COM(2015) 626 

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor - 
COM(2015) 586 și Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - „Către finalizarea Uniunii 
bancare” - COM(2015) 587 
 

II. Completarea chestionarului pentru cel de-al 25-lea Raport bianual COSAC    
  

III. Diverse / organizare internă          
1. Pregătirea ședinței / dezbatere publică din 29 martie, cu tema ”Rolul Politicii europene de 

vecinătate în  limitarea efectului crizelor regionale”.  
2. Informări:            

- Concluziile Consiliului European din 17-18 martie 2016 
- Participarea ministrului de finanțe la reuniunea ECOFIN din 8 martie 2016 

      
IV. Documentare/studiu/analiză: Documente suport pentru ședința comisiei din data de 31 martie  

 
       

 La punctul I.1. din ordinea de zi, a fost analizată în fond Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Către un cadru 
modern, mai european, privind drepturile de autor - COM(2015) 626. Comunicarea stabileşte o viziune 
pe termen lung pentru drepturile de autor în Uniunea Europeană şi prezintă un plan de acţiune pe patru 
axe complementare: extinderea accesului la conţinut în UE, excepţiile de la normele privind drepturile de 
autor pentru o societate inovatoare şi favorabilă incluziunii, crearea unei pieţe mai echitabile și 
combaterea pirateriei. 

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru afaceri europene au subliniat că prevederi precum 
adaptarea drepturilor de autor, dezvoltarea unei oferte ample şi legale de conţinut, garantarea protecţiei 
drepturilor de autor şi remunerarea echitabilă a autorilor sunt în acord cu cerințele actuale din Strategia 
privind piața unică digitală. Propunerea Comisiei Europene este oportună, pentru că promovează 
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reglementarea cuprinzătoare şi coerentă a pieţei digitale – o condiţie prealabilă esenţială pentru creşterea 
economică.  

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. 

Au participat la dezbateri, în calitate de invitați, domnul Victor MICULA, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe. Din partea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) au 
participat doamna Irina LUCAN – ARJOCA, Director General Adjunct, domnul Răzvan CÂȘMOIU, 
director și domnul Cristian FLORESCU, șef serviciu relații internaționale. 

 
 
La punctul  I.2. din ordinea de zi, au fost analizate Propunerea de Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui 
sistem european de asigurare a depozitelor - COM(2015) 586 și Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - „Către finalizarea Uniunii bancare” - COM(2015) 587. Propunerea de Regulament instituie 
un sistem european de asigurare a depozitelor bancare și este însoțit de Comunicare, care propune un 
sistem comun de garantare a depozitelor pentru Uniunea bancară. Măsurile propuse sunt destinate 
finalizării Uniunii bancare și se înscriu în contextul eforturilor de aprofundare a Uniunii Economice și 
Monetare (UEM).  

 
În cadrul dezbaterii Propunerii de Regulament privind instituirea unui sistem european de 

asigurare a depozitelor, membrii comisiei au apreciat obiectivul Comisiei Europene de a contracara 
riscurile sistemice legate de dimensiune, de complexitate și de interconexiuni, în paralel cu întărirea 
încrederii deponenților și cu încurajarea gestionării adecvate a riscurilor cu ajutorul unor norme privind 
guvernanța, dar au manifestat preocuparea cu privire la corespondenţa dintre acesta şi economia reală, în 
condiţiile globalizării şi a intrării în vigoare a TTIP. 

 
Referitor la propunerea privind finalizarea Uniunii bancare, Comisia pentru afaceri europene 

recomandă instituirea unui mecanism consolidat de consultare şi cooperare în cadrul căruia să fie 
reprezentate inclusiv statele membre din afara zonei euro; de asemenea, a subliniat faptul că schema 
europeană de garantare a depozitelor este opţională pentru România în momentul de faţă, aceasta 
adresându-se în primul rând statelor membre care sunt parte a zonei euro.  

Membrii comisiei şi-au exprimat rezerva în legătură cu faptul că pentru unele state europene care 
au scheme de garantare consolidate, cum este şi cazul României, propunerea de împărțire a riscurilor la 
nivelul schemei europene ar putea să nu fie la fel de avantajoasă şi ar putea conduce şi la anumite efecte 
nedorite.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să adopte câte o opinie pentru fiecare din cele două 
propuneri analizate, opinii care să cuprindă observațiile, rezervele și recomandările făcute și care să fie 
transmise Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 

Au participat la dezbateri, în calitate de invitați, domnul Victor MICULA, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, domnul Attila GYORGY, secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice, 
doamna Monica IVAȘCU, consilier – Ministerul Finanțelor Publice, doamna Angela DIMONU, șef 
serviciu la Direcția Reglementare – Banca Națională a României. 

 
La punctul II din ordinea de zi membrii comisiei au procedat la Completarea chestionarului 

pentru cel de-al 25-lea Raport bianual COSAC.    
  

Punctul III din ordinea de zi  a cuprins activități de organizare internă:  
 
1. Pregătirea vizitei în România a delegației Comisiei pentru armonizare cu Uniunea Europeană 

din Marea Adunare Națională a Republicii Turcia, ce va avea loc în perioada 27 – 30 martie a.c. 
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2. Pregătirea dezbaterii publice organizată de Comisia pentru afaceri europene în data de 29 
martie, cu tema ”Rolul Politicii europene de vecinătate în  limitarea efectului crizelor regionale” - 
membrii comisiei ai pregătit materialul documentar și au întocmit lista participanților. 

3. Informări - membrii comisiei au fost informați despre Concluziile Consiliului European din 
17-18 martie a.c., precum și despre participarea ministrului de finanțe la reuniunea ECOFIN din 8 martie. 

 
La punctul IV. din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat la studiul individual asupra 

documentelor suport pentru propunerile de acte legislative ale UE ce se înscriu pe ordinea de zi a ședinței 
Comisiei din data de 31 martie a.c..  
 

În ziua de 23 martie a.c., ședința a fost condusă de doamna deputat Birchall Ana, vicepreședinte 
al comisiei.  

Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 16 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), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (UNPR), Podaşcă Gabriela Maria 
(PSD), Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), Teju Sorin (PNL),  Tîlvăr Angel (PSD), 
Ţîmpău Radu Bogdan (PNL). 

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma (PNL), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru 
Lucian Manuel (PNL), Nazare Alexandru (PNL), Tararache Mihai (PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 

În ziua de 24 martie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 
deputați: Birchall Ana (PSD), Ionescu Aurelian (ALDE), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Căprar Dorel 
Gheorghe (PSD), Burlacu Ştefan (neafiliat), Dumitru Ioana Jenica (UNPR), Korodi Attila (UDMR), 
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (UNPR), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), 
Silaghi Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), Teju Sorin (PNL),  Tîlvăr Angel (PSD), Ţîmpău 
Radu Bogdan (PNL). 

 
Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma (PNL), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru 

Lucian Manuel (PNL), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Nazare Alexandru (PNL), Tararache Mihai 
(PNL), Zgonea Valeriu Ştefan (PSD). 

 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 

Ana BIRCHALL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, 
Gabriela Negreț 




