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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 
 București, 31 Octombrie 2017 

Nr. 4c-19 / 412 
 

 

SINTEZA 
Lucrărilor Comisiei din perioada 24 - 26 octombrie 2017 

 
 
 
În perioada 24 – 26 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  
 
I. Alegerea președintelui comisiei 
II. Examinarea conformității cu principiul subsidiarității a unei propuneri UE şi 

adoptarea opiniei:   
- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

un produs paneuropean de pensii personale - PEPP (Text cu relevanță SEE), 
COM(2017) 343  

III.  Pregătirea întrevederilor cu oficiali europeni: 
- domnul Gunter OETTINGER, Comisar european responsabil cu bugetul și 

resursele umane, 26 octombrie 
- doamna Maryia GABRIEL, Comisar european pentru  economie digitală și 

societate digitală – 31 octombrie 2017 
IV. Studiu / Analiză documente (studiu individual): 

- Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu – O abordare 
strategică privind reziliența în cadrul acțiunii externe a UE, JOIN(2017) 21 

- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul 
apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a 
industriei de apărare a UE, COM(2017) 294 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Lansarea Fondului 
european de apărare, COM(2017) 295 

- Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE, COM(2017) 358 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) (Text cu relevanță 
pentru SEE), COM(2017) 343 

 
 
La punctul I. din ordinea de zi s-a procedat la alegerea președintelui comisiei.  
 
Doamna deputat Rovana PLUMB (PSD) a fost propusă pentru funcția de 

președinte al comisiei. Propunerea a fost făcută conform algoritmului stabilit după 
alegerile parlamentare din 2016 şi nominalizării Grupului parlamentar PSD. 
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Din cei 22 de membri ai comisiei, la lucrări au fost prezenţi 17 deputaţi, conform 

listei cu semnături.  
În urma scrutinului efectuat, doamna deputat Rovana Plumb a fost aleasă 

președintele Comisiei pentru afaceri europene cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul II. din ordinea de zi a fost examinată respectarea principiului 

subsidiarității pentru Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale - PEPP, COM(2017) 343.  

Propunerea de regulament are ca obiectiv înființarea unui cadru legislativ privind 
înființarea unui produs paneuropean de pensii personale. 

În urma analizei, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, că 
propunerea de regulament este conformă cu principiul subsidiarității și au decis 
adoptarea unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul III din ordinea de zi, membrii comisiei au  fost informați despre 

întrevederile cu oficiali ai Uniunii Europene.  
Astfel, în data de 26 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene va primi 

vizita domnului Gunter OETTINGER, Comisar european responsabil cu bugetul și 
resursele umane. Întrevederea este comună cu membrii ai Comisiei pentru afaceri 
europene din Senat și ai Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 
și din Senat. 

În ziua de 31 octombrie a.c., membrii comisiei, alături de membrii Comisiei pentru 
afaceri europene din Senat, ai Comisiei economice, industrii și servicii din Senat și ai 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, vor avea 
o întrevedere cu doamna Maryia GABRIEL, Comisar european pentru  economie digitală 
și societate digitală. 

Au fost făcute opțiunile de participare la fiecare din cele două acțiuni și au fost 
prezentate dosarele documentare cu privire la temele de discuții din cadrul celor două 
întrevederi. 

 

La punctul IV. din ordinea de zi , membrii comisiei au procedat la studiul 
individual asupra documentelor suport cu privire la propunerile legislative europene 
supuse dezbaterii în ședințele comisiei din următoarea săptămână. 
 

În ziua de 24 octombrie, din totalul de 22 de membri ai Comisiei au fost prezenți 
17 deputați: Rovana PLUMB (PSD), Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE 
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), 
Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan 
MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Adriana 
Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL). 

Au absentat motivat: Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Eugen TOMAC (PMP). 

 
În ziua de 25 octombrie, din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 18 deputați: Rovana PLUMB (PSD), Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta 
Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan 
BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-OPRESCU 
(PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), 
Ștefan MUȘOIU (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), 
Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana TUȘA (PSD),  Dan VÎLCEANU (PNL). 

Au absentat motivat: Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Romeo Florin NICOARĂ (PNL).  
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Președinte,    Secretar, 
 

Rovana PLUMB  Radu Costin VASILICĂ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.: Gabriela Negreț, consilier 




