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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

 Bucureşti, 22 martie 2021 
  Nr. 4c-22/ 154 

  

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 16 – 18 martie 2021  

 
 

 
În perioada 16 – 18 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea 

ordine de zi:  
 

I. Examinare și adoptare opinii pentru:  
1. Carte Verde privind îmbătrânirea populației - Promovarea solidarității și a 

responsabilității între generații, COM(2021) 50 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia pentru o 

mobilitate sustenabilă și inteligentă – înscrierea transporturilor europene 
pe calea viitorului, COM(2020) 789 

II. Tabel cu propunerile UE transmise de către BP pentru examinare la Comisia 
pentru afaceri europene – opțiuni raportori 

III. Videoconferință cu doamna Věra Jourová, vicepreședinte al Comisiei 

Europene și Comisar european pentru Valori și Transparență, pe tema 

Raportului privind statul de drept 2020, în perspectiva adoptării de către 

Comisia Europeană a celui de-al doilea raport pe această temă în lunile 

următoare (17 martie 2021). 

IV. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană – Conferința privind viitorul Europei 

2. Primul sondaj Eurobarometru realizat vreodată în comun pentru 
Parlamentul European și Comisia Europeană. Comisia Europeană – 

Deceniul digital al Europei 
3. Comisia Europeană – Acțiuni umanitare 

4. Comisia Europeană – Solidaritatea UE în acțiune 
V. Diverse 
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 Marți, 16 martie 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. al ordinii de zi, membrii comisiei au examinat Carte Verde privind 
îmbătrânirea populației - Promovarea solidarității și a responsabilității între generații, 

COM(2021) 50. Documentul lansează o consultare care se concentrează atât asupra 
implicațiilor personale, cât și asupra implicațiilor ample ale îmbătrânirii populației. 

 
Comisia pentru afaceri europene susține abordarea propusă de Cartea Verde privind 

îmbătrânirea populației și promovarea solidarității și a responsabilității între generații.  
Membrii comisiei consideră necesară atât existența unui mecanism european de 

susținere a schimbului de experiență între statele membre, în scopul identificării celor 
mai bune practici de învățare pe tot parcursul vieții în zonele rurale și în regiunile 

îndepărtate, cât și sprijinirea înființării unor rețele europene a localităților și 

organizațiilor, care să fie  implicate în sprijinirea voluntariatului persoanelor în vârstă 
și a învățării între generații prin intermediul educației non-formale. 

A fost recomandată elaborarea unui program de informare, la nivelul Uniunii, a 
instituțiilor administrative locale cu privire la cauzele singurătății și izolării sociale a 

vârstnicilor, precum și măsurile de prevenire ale acestor situații./ intensificarea 
cercetării științifice la nivelul Uniunii în scopul dezvoltării unor soluții tehnologice 

avansate, de urmat pe termen lung, pentru a răspunde provocărilor comune în 
materie de îngrijire a persoanelor în vârstă.    

 
În urma dezbaterii, 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 I.2. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă – înscrierea 
transporturilor europene pe calea viitorului, COM(2020) 789. 

Comunicarea prezintă o strategie care să pună bazele procesului prin care sistemul 
de transport al Uniunii își poate realiza transformarea ecologică și digitală și poate 

deveni mai rezilient în fața viitoarelor crize. 
 

Comisia pentru afaceri europene susține strategia pentru o mobilitate sustenabilă și 
inteligentă – înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului. 

Comisia recomandă elaborarea unui studiu de impact pentru a se identifica, la nivelul 
Uniunii Europene, efectele pe care îl au infrastructurile de reîncărcare cu curent 

electric și de realimentare cu hidrogen asupra mediului. 
Membrii comisiei au subliniat că este necesară dezvoltarea cât mai rapidă a 

infrastructurii de date din Uniunea Europeană, în special în zonele rurale și în cele 
izolate, astfel încât ca cetățenii să poată beneficia pe deplin  de sistemele de transport 

inteligente. Au recomandat adoptarea unui mecanism de sprijinire a instruirii 

personalului și de recunoaștere pe plan european atât a calificărilor clasice din 
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domeniul transportului, în prezent deficitare, cât și a celor din domeniile emergente 

cum ar fi proiectarea și operarea rețelelor de date și a dronelor. 
 

În urma dezbaterii, 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 II. din ordinea de zi, domnul președinte Mușoiu a prezentat lista cu 
propunerile UE transmise de către Biroul Permanent, pentru examinare, la Comisia 

pentru afaceri europene și a solicitat membrilor comisiei să își exprime opțiunile 
pentru a fi raportori. 

Domnii deputați Ionel Dancă, George Cristian Tuță și Mircea Fechet și-au ales câte 
un proiect de act european din lista de propuneri, pentru raport. 

 
La punctul III. din ordinea de zi, președintele comisiei a anunțat că miercuri, 17 

martie a.c., este organizată o videoconferință cu doamna Věra Jourová, 

vicepreședinte al Comisiei Europene și Comisar european pentru Valori și 
Transparență, pe tema Raportului privind statul de drept 2020, în perspectiva 

adoptării de către Comisia Europeană a celui de-al doilea raport pe această temă în 
lunile următoare. În acest sens, a întrebat dacă sunt membri ai comisiei care doresc 

să participe. Și-au exprimat dorința de participare, împreună cu domnul Ștefan 
Mușoiu, președintele Comisiei, următorii deputați: doamna Dumitrina Mitrea, 

vicepreședinte al Comisiei, domnul Viorel Băltărețu, domnul Ionel Dancă, domnul 
Mircea Fechet, doamna Anamaria Gavrilă, domnul Mihai Laurențiu Polițeanu, doamna 

Diana Stoica și domnul ZAKARIAS Zoltán. 
 

 
 Miercuri, 17 martie a.c., ordinea de zi a cuprins videoconferința cu doamna 

Věra Jourová, vicepreședinte al Comisiei Europene și Comisar european pentru Valori 
și Transparență și studiu individual al documentelor din portofoliul Comisiei pentru 

afaceri europene. 

 
  Joi, 18 martie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual asupra 

temelor înscrise pe ordinea de zi. 
 

 
În ziua de 16 martie, 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) – prezentă on-line, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 

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

(Alianța USR - PLUS) – prezent on-line, Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian 
CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL) - prezent on-line, Mircea FECHET (PNL), Mirela 

FURTUNĂ (PSD) – prezentă on-line, Anamaria GAVRILĂ (AUR), Giureci-Slobodan 
GHERA (Minorități) – prezent on-line, Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai 

Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS), Diana STOICA (Alianța USR – PLUS) – 

prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  
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În ziua de 17 martie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența 20 de deputați: 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), 
Ionel DANCĂ (PNL), Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD), Anamaria 

GAVRILĂ (AUR), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU 
(PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS), Diana STOICA (Alianța USR 

– PLUS), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  
A absentat motivat Andi Lucian CRISTEA (PSD). 

 
 

În ziua de 18 martie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența 20 de deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 

MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine 

THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR 
- PLUS), Iulian BULAI (Alianța USR – PLUS), Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Ionel 

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

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

A absentat motivat Andi Lucian CRISTEA (PSD). 
 

 
 

 
 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

PREȘEDINTE 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Redactat: Gabriela Negreț, consilier 
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