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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 23 – 25 mai 2017 

 
 

În perioada 23 - 25 mai a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine de zi:  
    

I. Examinarea în fond a propunerilor UE și adoptarea opiniilor: 
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Crearea unui sistem de 
impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană, 
COM(2016) 682, Propunere de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată 
comună a societăților (CCCTB), COM(2016) 683 și Propunere de Directivă a Consiliului 
privind o bază fiscală comună a societăților, COM(2016) 685 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia 
circulară, COM(2017) 34 

3. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), COM(2016) 767 

 
II. Organizarea întrevederii cu doamna Margarida MARQUES, Secretar de Stat pentru 
afaceri europene, Republica Portugheză, cu membri ai Comisiilor parlamentare reunite ale 
Camerei Deputaților și Senat pentru afaceri europene și Grupul parlamentar de prietenie cu 
Republica Portugheză - 26 mai 2017.  
 
III. Sisteme de informații europene în domeniul justiției și afacerilor interne.  

 
La punctul I.1 din ordinea de zi, au fost analizate în fond Comunicarea Comisiei Crearea unui 

sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană, 
COM(2016) 682, Propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a 
societăților (CCCTB), COM(2016) 683 și Propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală 
comună a societăților, COM(2016) 685. Cele trei documente reprezintă acțiunea Comisiei Europene și 
efortul său constant pentru reformarea sistemului fiscal al societăților comerciale pentru combaterea 
evaziunii fiscale și pentru facilitarea investițiilor în Uniunea Europeană. 

 Comisia pentru afaceri europene consideră oportună crearea unui mediu fiscal pentru societăți 
mai bun și mai eficient, pentru care este necesar un sistem unic simplu și robust de impozitare a 
societăților care să îmbunătățească funcționarea pieței unice din punct de vedere fiscal și care ar trebui 
să ducă la combaterea abuzurilor fiscale, să asigure că veniturile statelor sunt durabile și să sprijine 
ameliorarea mediului de afaceri de pe piața unică. 

Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie comună pentru cele 
trei acte europene analizate, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
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La punctul I.2. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Comunicarea Rolul valorificării 
energetice a deșeurilor în economia circulară, COM(2017) 34, care se concentrează pe valorificarea 
energetică a deșeurilor și pe locul ocupat de aceasta în economia circulară.  

Comisia pentru afaceri europene a salutat reducerea volumului de deșeuri potențial disponibil 
pentru procesele de valorificare energetică și recomandă ca sprijinirea utilizării tehnicilor cele mai 
eficiente din punct de vedere energetic pentru valorificarea energetică a deșeurilor să se refere și la 
utilaje și instalații de capacitate restrânsă, de uz individual sau comunitar. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie 
care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 

 
 
La punctul I.3. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Propunerea de Directivă privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), COM(2016) 767. 
Propunerea stabilește principiile pe baza cărora statele membre se pot asigura, în mod colectiv 

și continuu, că ponderea în consumul final al UE al energiei din surse regenerabile atinge cel puțin 
27% până în anul 2030.  

Comisia pentru afaceri europene recomandă instituirea unei proceduri de evaluare a sarcinii 
administrative impusă consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile, precum și 
supravegherea practicilor de piață, pentru a garanta libera acțiune a acestora și un mediu concurențial 
echitabil în condițiile prezenței marilor producători și distribuitori de energie electrică. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte o opinie 
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 întrevederea cu 
doamna Margarida MARQUES, Secretar de Stat pentru afaceri europene din Republica Portugheză, ce 
urmează a avea loc în data de 26 mai 2017, împreună cu membri ai Comisiilor parlamentare reunite 
ale Camerei Deputaților și Senat pentru afaceri europene și Grupul parlamentar de prietenie cu 
Republica Portugheză.  
 
  
 Punctul III. din ordinea de zi a constat în studiul documentelor-suport cu privire la sisteme de 
informații europene în domeniul justiției și afacerilor interne. 

 
 
În ziua de 23 mai, ședința a fost condusă de domnul Victor Viorel PONTA, președintele 

comisiei.  
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 18 deputați:                                

Victor Viorel PONTA (PSD), Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Roberta Alma 
ANASTASE (PNL), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan 
BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU 
(PSD), Vasile COCOȘ (PSD) – înlocuind pe Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA 
(ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), 
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 

Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Vasile GUDU (PNL), Adriana Diana TUȘA 
(PSD).  
        

În ziua de 24 mai, din totalul de 21 de membri ai Comisiei și-au înregistrat prezența 18 
deputați: Victor Viorel PONTA (PSD), Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Roberta 
Alma ANASTASE (PNL), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan 
BARNA (USR), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU 
(PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA 
(Minorități), Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), 
Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 
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Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Vasile GUDU (PNL), Adriana Diana TUȘA 
(PSD). 

      
În ziua de 25 mai, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 17 

deputați: Victor Viorel PONTA (PSD), Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Roberta 
Alma ANASTASE (PNL), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Nicolae 
BĂNICIOIU (PSD), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), 
Roxana Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC 
(PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 

Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Vasile GUDU (PNL), 
Adriana Diana TUȘA (PSD). 

 
 
 
 
 
 
 

Președinte, 
 
 

Victor Viorel PONTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.: Gabriela Negreț, consilier 




