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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

 Bucureşti, 15 februarie 2021 
  Nr. 4c-22/68 

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 9 – 11 februarie 2021  

 
 

În perioada 9 – 11 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Desemnarea membrilor din partea Grupului parlamentar Alianța pentru 

Uniunea Românilor (AUR) în componența Comisiei pentru afaceri 
europene - propuneri și vot. 

 

II.  Examinarea și adoptarea opiniilor pentru: 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor referitoare la Strategia UE privind uniunea securităţii, 
COM(2020) 605 (re-examinare). 

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -  
Agenda pentru competenţe în Europa în vederea obţinerii unei 

competitivităţi durabile, a echităţii sociale şi a rezilienţei, COM(2020) 
274. 

 

III. Lista inițiativelor noi (propuneri legislative și documente de consultare 
europene), care urmează a fi promovate de Comisia Europeană în 

cursul anului 2021, potrivit anexei 1 la Programul de lucru pentru anul 
2021 – O Uniune a vitalității într-o lume fragilă, COM(2020) 690 - 

dezbatere și adoptare 
 

IV. Studiu individual: 
 

1. Comisia Europeană – Norme UE în sectorul telecomunicațiilor; 
Comunicat de presă – Comisia inițiază proceduri de constatare 

a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 24 de state membre 
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pentru netranspunerea noilor norme UE în sectorul 
telecomunicațiilor. 

 
2. Comisia Europeană – Planul de acțiune SAMIRA 

a. Comunicat de presă – Planul de acțiune SAMIRA: tehnologia 
radiologică și nucleară în sprijinul Planului european de 

combatere a cancerului. 
b. Întrebări și răspunsuri: Planul de acțiune SAMIRA. 

 
3. Parlamentul European – PE va dezbate în plen, miercuri, 10 

februarie 2021, situația actuală a strategiei UE privind vaccinurile, 
cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen; 

Comunicat de presă - Comisia ENVI a Parlamentului European 
solicită statelor UE să fie transparente în ceea ce privește 

aprovizionarea cu vaccin anti-COVID-19. 

 
V. Diverse 

 
 

➢ Marți, 9 februarie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezența atât fizic, 
cât și on-line și a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, 

președintele comisiei. Președintele Comisiei a prezentat Ordinea de zi și a 
supus-o aprobării, aceasta fiind aprobată în unanimitate de către membrii 

comisiei.  
 

La primul punct din ordinea de zi, doamna deputat Dumitrina Mitrea, 
propusă de Alianța pentru Unirea Românilor pentru funcția de vice-

președinte, a fost votată în unanimitate de către membrii Comisiei pentru a 
ocupa această funcție. 

 

La punctul II.1. din ordinea de zi a fost reluată dezbaterea asupra 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
referitoare la Strategia UE privind uniunea securității  – COM(2020) 605, 

pentru completarea propunerilor transmise prin opinia Comisiei pentru 
afaceri europene.  

 
Urmare solicitării membrilor comisiei în ședința precedentă, au fost reluate 

dezbaterile asupra documentului menționat. 
 

Au fost făcute amendamente asupra considerentelor deja incluse în opinie 
și au fost adăugate alte două în care, în primul rând, se atrage atenția 

asupra importanței mecanismelor de combatere a corupției și a infracțiunilor 
economice și financiare, ca mijloc de protecție a banilor contribuabililor din 

Uniunea Europeană, incluzând consolidarea instituțională a Parchetului 

European și adaptării legislației UE la noile provocări infracționale și se 
susține extinderea sprijinului financiar și legal la nivelul UE pentru Parchetul 

European.  
 

Nu în ultimul rând, se recomandă instituirea la nivelul Uniunii a unor 
mecanisme de răspuns rapid la folosirea abuzivă a fondurilor europene în 
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materie de mediu, la exploatarea în scopuri infracționale a sistemelor de 
comercializare a certificatelor de emisii, a sistemelor de certificare a energiei 

și a exploatării forestiere ilegale. 
 

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 
adoptarea unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie transmisă 

Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 

 
 

S-a trecut la punctul II.2. din ordinea de zi, dezbaterea asupra Comunicării 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor -  Agenda pentru competenţe în Europa în 
vederea obţinerii unei competitivităţi durabile, a echităţii sociale şi a 

rezilienţei, COM(2020) 274. 

 
Comunicarea propune un pachet de măsuri pentru actualizarea 

competențelor profesionale, care să stimuleze dubla tranziție, de ordin 
ecologic și digital și să asigure redresarea în urma impactului socio-

economic al pandemiei de COVID-19. 
 

Comisia pentru afaceri europene susține obiectivele Uniunii Europene din 
Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei 

competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței care vizează o 
schimbare de paradigmă în ceea ce privește pregătirea aferentă, care să se 

materializeze într-o agendă ambițioasă a calificărilor necesare pentru locuri 
de muncă și care să stimuleze dubla tranziție - ecologică și digitală.  

 
Membrii comisiei consideră că strategia ar fi un mijloc eficient de asigurare 

a contribuției factorilor interesați la obiectivele sale dacă ar fi transpusă într-

un document mai sintetic, cu evitarea menționării aspectelor generale care 
să prezinte concret măsurile propuse. A fost subliniat faptul că era cunoscut 

încă înainte de pandemie că sunt necesare eforturi susținute pentru a 
îmbunătăți pregătirea digitală în Uniunea Europeană și că sectorul medical 

necesita o atenție deosebită pentru armonizarea sa la nivel european, dar 
au fost făcuți puțini pași concreți în acest sens. Astfel, membrii comisiei 

consideră că este nevoie de un calendar de acțiune mult mai ambițios pentru 
activitatea Comisiei Europene, cu ținte tangibile și măsurabile, precum și de 

o responsabilizare a sa mult mai pronunțată. 

 

Comisia pentru afaceri europene: 

- își exprimă îndoiala cu privire la funcționalitatea Pactului pentru educație, 

în condițiile în care nu au fost prevăzute obiective și modalități practice de 

fructificare a colaborării și a parteneriatelor, într-un orizont de timp 

rezonabil și previzibil și cu resurse financiare precis identificate; modalitățile 

de acțiune cuprinse în strategie, în acest sens, cum ar fi ambasadorii 

formării, sunt vagi și puțin credibile;  

- recomandă revitalizarea Coaliției pentru competențe digitale și locuri de 

muncă în sectorul digital, înzestrarea sa cu resurse financiare anume 
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destinate și elaborarea unui program specific acesteia bazat pe finanțarea 

de proiecte și pe sprijinirea acțiunilor la nivelul comunităților locale; 

- își exprimă preocuparea cu privire la absența unor obiective ale adaptării 

educației și formării profesionale la exigențele viitorului, care să reflecte 
actualul stadiu al educației și care să prevină accentuarea blocajelor de pe 

parcursul de instruire sau a capacității de răspuns a acesteia la cererea de 
competențe; 

- recomandă adoptarea unei teme orizontale în programele de finanțare 
care să susțină dobândirea abilităților de viață și a capacității de adaptare, 

de gestionare a schimbărilor. 
 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea 
unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului 

Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 

 

La punctul III. din ordinea de zi a fost discutată și aprobată Lista finală a  
propunerilor prioritare privind Programul de lucru al Comisiei Europene 

pentru 2021 – COM(2020) 690 final.  

Lista conține inițiative noi (propuneri legislative și documente de consultare 

europene) privind: Pactul verde european, pregătirea Europei pentru era 
digitală, o economie în serviciul cetățenilor, o Europă mai puternică pe plan 

internațional, promovarea modului de viață european și un nou elan pentru 

democrația europeană. 

În urma aprobării, în unanimitate, de către membrii Comisiei, documentul 
a fost transmis Biroului Permanent al Camerei Deputaților pentru aprobare, 

în baza prevederilor art. 166 – 168 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat. 

 
 

➢ Miercuri, 10 februarie și Joi, 11 februarie a.c., membrii comisiei 

au procedat la studiu individual asupra temelor înscrise pe ordinea de zi. 
 

 
 

În ziua de 9 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 20 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA 

(PNL), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 
(PSD), Christine THELLMANN (PNL) - prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU 

(Alianța USR - PLUS), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Iulian BULAI (Alianța 
USR - PLUS), Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), 

Ionel DANCĂ (PNL), Anamaria GAVRILĂ (AUR) - prezentă on-line, Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Dumitrina 

MITREA (AUR), Iulian Alexandru MURARU (PNL), Mihai Laurențiu 
POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS), Diana STOICA (Alianța USR – PLUS) - 

prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  

  
A absentat: Mirela FURTUNĂ (PSD). 
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În ziua de 10 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA 

(PNL), Dumitrina MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD), Ana Maria 
CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța 

USR - PLUS), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Iulian BULAI (Alianța USR – 
PLUS), Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel 

DANCĂ (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD), Anamaria GAVRILĂ (AUR), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Iulian 

Alexandru MURARU (PNL), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – 
PLUS), Diana STOICA (Alianța USR – PLUS), George Cristian TUȚĂ (PNL), 

ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  
 

În ziua de 11 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA 

(PNL), Dumitrina MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD), Ana Maria 

CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța 
USR - PLUS), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Iulian BULAI (Alianța USR – 

PLUS), Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel 
DANCĂ (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD), Anamaria GAVRILĂ (AUR), Giureci-

Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Iulian 
Alexandru MURARU (PNL), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – 

PLUS), Diana STOICA (Alianța USR – PLUS), George Cristian TUȚĂ (PNL), 
ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  

 
 

 
 

 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

PREȘEDINTE 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 
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