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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 20 martie 2018 

 
 
 
În data de 20 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea 
ordine de zi:  

 
I. Alegerea unui vicepreședinte al comisiei 
II. Chestionarul pentru cel de al 29-lea Raport bianual COSAC – adoptare 
III. Examinarea pe fond a unor propuneri UE şi adoptarea opiniilor:   

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Acțiuni ale UE în 
vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernanței 
de mediu, COM(2018) 10 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un cadru de 
monitorizare pentru economia circulară, COM(2018) 29 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele 
comisiei. 
 
La punctul I din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat la alegerea unui 
vicepreşedinte al comisiei, în locul domnului Angel TÎLVĂR. 
 
Domnul deputat Ștefan MUȘOIU a fost propus pentru funcţia de vicepreşedinte al 
comisiei. Propunerea a fost făcută conform algoritmului stabilit după alegerile 
parlamentare din 2016 şi nominalizării Grupului parlamentar al PSD. 
 
Din cei 23 de membri ai comisiei, la lucrări au fost prezenţi 20 deputaţi.  
 
În urma scrutinului efectuat, domnul Ștefan MUȘOIU, Grupul parlamentar al PSD, 
deputat în Circumscripţia electorală nr. 23 -  IALOMIȚA,  a fost ales vicepreşedinte 
al Comisiei pentru Afaceri Europene, cu 20 voturi ”pentru”, nici un vot ”împotrivă” 
și nicio ”abținere”. 

 
La punctul II din ordinea de zi s-a procedat la adoptarea Chestionarului pentru cel 
de al 29-lea Raport bianual COSAC. Chestionarul va fi remis Secretariatului COSAC, 
spre informare. 

 
La punctul III.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat în fond 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
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Social European și Comitetul Regiunilor – Acțiuni ale UE în vederea îmbunătățirii 
conformării cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu, COM(2018) 10. 
 
Comunicarea prezintă acțiuni ale Uniunii Europene cu privire la îmbunătățirea 
conformării cu legislația de mediu și totodată, a guvernanței în acest domeniu. 
Planul de acțiuni presupune o conlucrare strânsă între Comisia Europeană și statele 
membre ale Uniunii, cu implicarea profesioniștilor în domeniu, în scopul de a crea o 
cultură a conformării cu normele UE în materie de mediu. 
 
Comisia pentru afaceri europene subliniază că promovarea de oportunități de 
finanțare pentru asigurarea conformării cu legislația de mediu trebuie să includă 
politici în beneficul tuturor și participarea sectorului privat, pentru a se atinge 
obiectivele de dezvoltare durabilă. Totodată, își manifestă reținerea cu privire la 
utilitatea unui portal mai extins privind punerea în aplicare a politicilor de mediu, 
având în vedere dificultatea comparării legislațiilor particulare ale statelor membre 
în această formă, diferențele în ordinea juridică a statelor membre și legătura 
dintre politicile de mediu și cele economice, în cadrul general al dezvoltării durabile. 
Membrii comisiei sunt de părere că instrumentele de finanțare la nivelul Uniunii, 
cum ar fi LIFE și Fondul pentru securitate internă, sunt chemate să răspundă unei 
multitudini de tipuri de solicitări, ceea ce generează presiuni asupra resurselor de 
finanțare și restrâng capacitatea acestora de adaptare la societatea cunoașterii. În 
acest sens, recomandă evaluarea măsurii în care organizarea și regulamentele 
acestor instrumente au capacitatea de a răspunde cererii create de noile provocări 
tehnologice, evaluarea eficienței utilizării fondurilor Uniunii și a modului în care 
repartizarea proiectelor finanțate pe teritoriul Uniunii corespunde obiectivelor de 
coeziune. 
 
În urma dezbaterilor și a 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. 

 
La punctul III.2. din ordinea de zi, a fost analizată în fond Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară, 
COM(2018) 29. 
 
Comunicarea prezintă un cadru de monitorizare compus dintr-un set de indicatori 
esențiali care captează elementele principale ale economiei circulare. 
 
Comisia pentru afaceri europene apreciază cadrul de monitorizare simplu și eficace 
care consolidează și evaluează progresul către o economie circulară, reducând în 
același timp sarcina administrativă și consideră că structura acestuia, așa cum este 
încărcată pe site-ul internet al EUROSTAT, corespunde în mare parte acestui 
deziderat.   
 
Analizând în fond această comunicare, membrii comisiei au făcut recomandări în 
ceea ce privește cuplarea monitorizării economiei circulare cu monitorizarea 
rezultatelor politicilor Uniunii de sprijinire a tehnologiile avansate, cuplare ce ar fi 
posibilă prin reconfigurarea indicatorului privind inovarea sau prin preluarea 
indicatorilor economiei circulare în raportările privind politicile Uniunii în aceste 
domenii. 
 
La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei 
opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
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La încheierea dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, domnul 
deputat Angel TÎLVĂR a declarat încheiată ședința comisiei. 

 
  

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, au fost prezenți 20 deputați: Angel TÎLVĂR 
(PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Romeo Florin 
NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD) – înlocuit de Ionela Viorela 
DOBRICĂ, Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Ana BIRCHALL (PSD) – 
înlocuită de Ștefan Ovidiu POPA, Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Cristian GHINEA (USR), Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), 
Ștefan MUȘOIU (PSD), Rovana PLUMB (PSD) – înlocuită de Laura Mihaela 
MOAGHER, Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Adriana Diana 
TUȘA (PSD).  
 
Au absentat motivat: Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Victor Viorel PONTA (neafiliat), 
Dan VÎLCEANU (PNL). 
  

 
 
 
 
 
 
 

Președinte,     Secretar, 
 

Angel TÎLVĂR    Romeo Florin NICOARĂ 
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