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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 28 – 30 septembrie 2021  

 
 

În perioada 28 – 30 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Examinare și adoptarea opiniei pentru:  

1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă 

abordare pentru o economie albastră durabilă în UE. Transformarea 
economiei albastre a UE pentru un viitor durabil, COM(2021) 240. 

II. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană – Provocările consumatorului european. 

2. Comisia Europeană - Revizuirea Directivei Solvabilitate II. 

3. Comisia Europeană – Inițiativa The HealthyLifestyle4All. 
4. Comisia Europeană –  Știință și tehnologie în UE. 

5. Comisia Europeană –  Aplicarea legislației UE în domeniul digital și al 
mass-media. 

6. Parlamentul European - Conferința privind Viitorul Europei. 
III. Diverse 

 
 Marți, 28 septembrie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și 

on-line. Ședința a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele 
comisiei. Ordinea de zi, supusă la vot, a fost aprobată în unanimitate de către 

membrii comisiei. 
 

La punctul I.1. din ordinea de zi a fost examinată în fond Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor privind o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă 

în UE. Transformarea economiei albastre a UE pentru un viitor durabil, 
COM(2021) 240. 
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Domnul președinte Mușoiu a rezumat cuprinsul Comunicării. Aceasta stabilește o 

agenda detaliată pentru stimularea investițiilor în cercetare, a competențelor și 
a inovării și mobilizarea unor oportunități de finanțare a resurselor naturale, 

precum și a favorizării economiei circulare și a activităților care nu alterează 
ecosistemul.  

Membrii comisiei: și-au exprimat susținerea față de noua abordare a economiei 
albastre în UE în vederea creșterii contribuției sale la dezvoltarea durabilă în 

Uniunea Europeană; consideră că sunt necesare măsuri coordonate la nivelul 
Uniunii pentru a spori reziliența și diversificarea economică a micilor orașe-port; 

au propus încurajarea transportului maritim într-un mod sustenabil în Marea 
Neagră, pe distanțe scurte. 

La finalul dezbaterii, opinia finală a Comisiei pentru afaceri europene asupra 
Comunicării dezbătute a fost supusă la vot. Membrii comisiei au hotărât în 

unanimitate adoptarea, cu observații și recomandări, opinia urmând a fi 
transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea 

procedurii de examinare parlamentară. 

 
 Miercuri, 29 septembrie și Joi, 30 septembrie a.c., membrii comisiei 

au procedat la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea 
de zi.  

 
În ziua de 28 septembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 18 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), 
Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), 

Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU 
(USR), Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ 

(PNL) - prezent online,  Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu 

POLIȚEANU (USR) – prezent online, Diana STOICA (USR) – prezentă online, 
George Cristian TUȚĂ (PNL) – prezent online, ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

Au absentat: Dumitrina MITREA (AUR), Iulian BULAI (USR), Anamaria GAVRILĂ 

(Neafiliați).  
 

În ziua de 29 septembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații.  

 
În ziua de 30 septembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența toți deputații.  
 

 

PREȘEDINTE 

Ștefan MUȘOIU 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


