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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru afaceri europene 

1 - 3 octombrie 2013 
 
 

În perioada 1 - 3 octombrie Comisia pentru afaceri europene şi-a desfăşurat 
lucrările având următoarea ordine de zi: 

 
 

 Marţi, 1 octombrie a.c.  
 

I. Examinarea propunerilor UE cu termen scadent / adoptarea unor 
proiecte finale de opinie / note de informare / avize motivate:  
 

1. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor 
de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu funcţionalităţi de bază -  COM (2013) 
266; examinare în fond 

 
Au fost invitaţi să exprime punctul de vedere al instituţiilor pe care le 

reprezintă : 
- Doamna Ruxandra AVRAM, şef serviciu – Serviciul monitorizare plăţi şi 

dezvoltare, Banca Naţională a României (BNR) ; 
- Domnul Cristian ROTARU şi doamna Gabriela FOLCUŢ, consilieri din partea 

Asociaţiei Române a Băncilor (ARB). 
 

Comisia pentru afaceri europene reafirmă că, în ansamblu, recomandările 
corespund priorităţilor Guvernului României şi subliniază următoarele aspecte: 

- Stimularea şi sprijinirea accesului la un cont bancar de bază sunt bine-
venite bine venit, putând  ajuta educaţia financiară a cetăţenilor care în final vor 
putea beneficia de avantajele utilizării unor servicii bancare, mai ales în cazul 
României; 

- Schimbarea conturilor de plăţi este fără îndoială crucială pentru 
mobilitatea clienţilor efectivi și a celor potenţiali, ceea ce creează concurenţă între 
furnizori și îi încurajează să ofere produse mai ieftine și de o calitate mai bună. 
Propunerea ia în considerare doar factorii care limitează în prezent schimbarea 
conturilor bancare; 

- Recomandă ca următoarele aspecte să se afle în atenţia Comisiei 
Europene, pentru a asigura atingerea obiectivelor reglementării prin propunerea 
de directivă: 

a. obţinerea  unei informări corecte şi complete a consumatorului ar trebui 
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să facă obiectul unor măsuri de educaţie bancară a populaţiei Uniunii, posibilă fie 
pe baze voluntare fie pe calea unor înţelegeri interguvernamentale; 

b. ar fi recomandabil ca implementarea directivei să fie analizată la prima 
revizuire şi sub aspectul impactului asupra IMM; 

c. în cazul serviciilor prin internet, ca ar trebui ca web-site-ul de comparare 
prevăzut să includă în mod obligatoriu consemnări privind gradul de transparenţă 
a informaţiei despre serviciile de plăţi bază dar şi despre pachetele de servicii 
aferente, dacă este cazul; 

d. o evaluare de parcurs a eficienţei informării ar fi binevenită; 
e. ar fi oportună reglementarea unui mecanism în legătură cu obligaţia 

autorităţilor de desemnare a furnizorilor de conturi de plăţi de bază  similar celui 
referitor la stabilirea costurilor rezonabile – respectiv stabilirea obligaţiei de a 
emite un ghid cu principii în baza cărora să fie realizată această desemnare care să 
asigure menţinerea unor condiţii concurenţiale echitabile în acord cu principiile 
economiei de piaţă; 

f. obiectivele reglementării sunt în legătură și cu protecţia socială, prin 
urmare acest aspect ar necesita o tratare distinctă, utilă mai ales Statelor membre 
cu un Produs intern brut mai mic pe locuitor, cum este situaţia  României. 

g. o mai mare flexibilitate în sensul aplicării graduale a măsurilor prevăzute 
în directivă, în funcţie de valuta vizată și de situaţia concretă din fiecare Stat 
membru ar conduce la creșterea șanselor de atingere a obiectivelor Directivei. 

- Reaminteşte că politicile sectoriale ale Uniunii câștigă în eficienţă şi  
transparenţă în condiţiile în care sunt depuse eforturi de coordonare între acestea. 
În acest caz, Comisia pentru Afaceri Europene invită Comisia Europeană să 
analizeze gradul de coordonare cu prevederile şi implementarea altor acte ale 
Uniunii, în special cu Small Bussiness Act - COM(2008) 394 final şi cu Directiva 
2011/83/EU privind protecţia consumatorilor. 

 
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui proiect final 

de opinie. 

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Tehnologiile şi inovarea în 
domeniul energiei – COM (2013) 253; examinare în fond 

 
 

Comisia pentru afaceri europene salută sesizarea coerentă şi cuprinzătoare 
a evoluţiilor şi tendinţelor socio-economice ce impun orientarea strategică a 
inovării în domeniu, la nivelul Uniunii şi recomandă ca următoarele aspecte să se 
afle în atenţia Comisiei Europene, pentru a asigura atingerea obiectivelor 
strategice stabilite: 

- sunt încă multe căi de explorat pentru inovarea în domeniu, ce ar putea fi 
fructificate printr-o cooperare mai puternică între programele Uniunii şi între 
agenţiile specializate ale Comisiei Europene. O analiză a cadrului instituţional al 
inovării ar putea să aducă în prim plan astfel de oportunităţi; 

- aspectele legate de distribuţia pe teren a surselor de energie regenerabile, 
ca şi aspectele de reglementare şi de concurenţă legate posibilitatea de a obţine 
local energia necesară, fără a mai fi necesar transportul acesteia, sunt încă 
fragmentar prezente în preocupările strategice pe termen lung ale Uniunii; 
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- deși propunerea nu se referă la problematica gazelor de șist, SET Plan ar 
trebui să abordeze și dezvoltarea tehnologiilor și investiţiilor aferente acestui tip de 
resurse. Astfel, vor fi sprijinite statele membre care - în politica lor de 

- protecţia mediului, conservarea biodiversităţii, proiectarea ecologică 
pentru care există şi o directivă, sunt alte domenii în care Comunicarea se 
dovedeşte relevantă. Legătura dintre eforturile de finanţare în aceste domenii s-ar 
cere totuşi întărită, inclusiv la nivel local. 

  

 



diversificare a mixului energetic - optează pentru explorarea și exploatarea 
ulterioară în condiţii de siguranţă a gazelor de șist. 

 
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea unui proiect final 

de opinie. 

 
 

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală din Fondul european pentru dezvoltare rurală (FEADR) - 
COM(2013) 521; examinare subsidiaritate 
 

În urma prezentării proiectului de aviz pentru această propunere legislativă, 
membrii comisie au hotărât, în unanimitate, că Propunerea de Regulament al  
Parlamentului European şi a Consiliului respectă principiul subsidiarităţii şi au  
aprobat consemnarea acestei decizii, într-o notă de informare. 

 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, 

vicepreşedinte al comisiei. 
La şedinţă au participat următorii membri ai comisiei: Fenechiu Relu, 

Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Geantă Florian Daniel, Birchall Ana, Zamfir 
Daniel Cătălin, Anastase Roberta, Burlacu Ştefan, Ciubotaru Lucian Manuel, 
Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Petrea Dorin Silviu, Rădulescu 
Cătălin Marian, Tîlvăr Angel, Teju Sorin. 

Au absentat motivat: Caloianu Mario, Căprar Dorel Gheorghe, Iacob Ridzi 
Monica Maria, Hrebenciuc Viorel, Korodi Attila, Marcu Nicu, Mitrea Miron Tudor, 
Ponta Victor Viorel, Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 

 Miercuri, 2 octombrie a.c. 
 

I. Raportul Grupului parlamentar român pentru combaterea traficului de 
persoane, privind combaterea traficului de persoane 
 
În urma dezbaterilor începute în şedinţa din 1 octombrie a.c., Raportul a 

fost evaluat ca o contribuţie importantă la afirmarea dimensiunii parlamentare a 
combaterii traficului de persoane şi la întărirea sistemului naţional de luptă 
împotriva traficului de persoane. 

 Membrii comisiei au decis, în unanimitate, adoptarea Raportului Grupului 
parlamentar român pentru combaterea traficului de persoane.  

 
II. Proiect de răspuns la chestionarul COSAC, pentru al 20-lea Raport bianual. 

 
Membrii comisiei au continuat analiza chestionarului, începută în şedinţa 

comisiei din data de 1 octombrie. Urmare dezbaterilor, membrii comisiei au 
hotărât, în unanimitate, adoptarea răspunsurilor la chestionar şi transmiterea către 
Secretariatul Conferinţei organelor specializate în afaceri comunitare şi europene 
ale parlamentelor din Uniunea Europeană - COSAC şi către domnul Gediminas 
Kirkilas, preşedintele Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul Lituaniei, 
ţară care deţine preşedinţia semestrială a Consiliului. 

 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, 

vicepreşedinte al comisiei. 
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La şedinţă au participat următorii membri ai comisiei: Fenechiu Relu, 
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Geantă Florian Daniel, Birchall Ana, Zamfir 
Daniel Cătălin, Anastase Roberta, Burlacu Ştefan, Ciubotaru Lucian Manuel, 

 

  

 



Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Petrea Dorin Silviu, Rădulescu 
Cătălin Marian, Tîlvăr Angel, Teju Sorin. 

Au absentat motivat: Caloianu Mario, Căprar Dorel Gheorghe, Iacob Ridzi 
Monica Maria, Hrebenciuc Viorel, Korodi Attila, Marcu Nicu, Mitrea Miron Tudor, 
Ponta Victor Viorel, Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 

 Joi, 3 octombrie a.c. 
 

Pregătirea şedinţei comisiei din 8 octombrie 2013 - analiza documentelor de 
informare pentru propunerile legislative europene cu termen scadent. 

 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz, 

vicepreşedinte al comisiei. 
 
La şedinţă au participat următorii membri ai comisiei: Fenechiu Relu, 

Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Geantă Florian Daniel, Birchall Ana, Zamfir 
Daniel Cătălin, Anastase Roberta, Burlacu Ştefan, Ciubotaru Lucian Manuel, 
Drăguşanu Vasile Cătălin, Ghera Giureci Slobodan, Petrea Dorin Silviu, Rădulescu 
Cătălin Marian, Tîlvăr Angel, Teju Sorin. 

Au absentat motivat: Caloianu Mario, Căprar Dorel Gheorghe, Iacob Ridzi 
Monica Maria, Hrebenciuc Viorel, Korodi Attila, Marcu Nicu, Mitrea Miron Tudor, 
Ponta Victor Viorel, Udrea Elena Gabriela, Varga Lucia Ana, Zgonea Valeriu Ştefan. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
            Vicepreşedinte,     Secretar, 

 
 

             Bogdan NICULESCU DUVĂZ                        Ana BIRCHALL 
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