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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

Bucureşti, 26 aprilie 2021 

 Nr. 4c-22/ 218 

  

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 20 – 22 aprilie 2021  

 
 

În perioada 20 - 22 aprilie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea 
ordine de zi:  

 
I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Noua agendă 

privind consumatorii - Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o 
redresare durabilă - COM(2020) 696. 

Raportor: deputat Mircea FECHET 
 

II. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană – Corpul european de solidaritate 2021-2027 

2. Comisia Europeană – Strategia UE de combatere a criminalității organizate 
și Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 

3. Comisia Europeană – Ajutoare de stat 
4. Parlamentul European – Analiză aprofundată: Rolul Consiliului European în 

negocierea Cadrului financiar multianual 2021-2027 
 

III. Diverse 
 

 
 Marți, 20 aprilie 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. din ordinea de zi, membrii comisiei au examinat Comunicare a Comisiei 
către Parlamentul European și Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - 

Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă - COM(2020) 696, 
raportor: deputat Mircea Fechet. 
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Domnul președinte Ștefan Mușoiu a dat cuvântul deputatului Mircea Fechet, raportor, 
pentru a prezenta cuprinsul Comunicării și punctele de vedere incluse în opinia finală 

a Comisiei pentru afaceri europene. 
 

Luând cuvântul, domnul deputat Fechet a subliniat faptul că această Comunicare a 
Comisiei Europene, completare a unei alte Comunicări din anul 2020 care se referea 

tot la consolidarea rezilienței consumatorilor, prezintă un plan de acțiune în care 
identifică cinci domenii principale de interes, cu propuneri specifice de acțiune pentru 

modernizarea sistemului de protecție a proprietății intelectuale, stimularea utilizării 
și implementării proprietății intelectuale, facilitarea accesului la activele necorporale 

și partajarea acestora, garantând un randament echitabil al investițiilor, asigurarea 
unei mai bune respectări a proprietății intelectuale și îmbunătățirea concurenței 

echitabile la nivel mondial. 
 

Comisia Europeană constată că ar trebui să reglementeze mai bine produsele pe care 

producătorii le pun pe piață, în sensul de a se respecta consumul durabil, iar utilizarea 
produselor să poată fi o utilizare circulară. De asemenea, Comisia simte nevoia unor 

reglementări specifice care să clarifice problematica unor categorii de consumatori, 
cum ar fi persoanele vârstnice, care pot fi mai ușor înșelate de practicile online. 

 
La finalul prezentării domnului deputat Fechet, președintele comisiei a dat cuvântul 

domnului deputat Iulian Bulai, pentru intervenție. Acesta a făcut o observație asupra 
faptului că provocarea în chestiunea nevoii de promovare a calității produselor nu 

poate să țină de un interes exclusiv raportat la o singură țară de proveniență a 
produselor. Atât în România, cât și în UE vin produse din mai multe țări, nu doar din 

China, de exemplu. 
 

Membrii comisiei au susținut în unanimitate punctele de vedere ale raportorului, 
subliniind totodată este necesară, cât mai rapid, o strategie de îmbunătățire a 

sensibilizării și educării consumatorilor, adaptată nevoilor și așteptărilor cetățenilor 

din toate regiunile Uniunii Europene care să includă și prevederi specifice zonelor 
rurale și celor îndepărtate.  

 
Au fost făcute recomandări privind sprijinirea de către Comisia Europeană a înființării 

și funcționării organizațiilor consumatorilor și a celor care acționează la nivelul 
comunităților locale, pentru a se adapta la practicile comerciale generate de 

transformarea digitală și de progresul tehnic, precum și sprijinirea de către Comisia 
Europeană a înființării și funcționării organizațiilor consumatorilor și a celor care 

acționează la nivelul comunităților locale, pentru a se adapta la practicile comerciale 
generate de transformarea digitală și de progresul tehnic. 
 

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. 
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 Miercuri, 21 aprilie a.c. și Joi, 22 aprilie a.c., membrii comisiei au procedat 

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

În ziua de 20 aprilie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența 17 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 

MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 
(PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel 

BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS) – prezent on-line, Iulian BULAI (Alianța USR - 
PLUS), Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD) – 

prezentă on-line, Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU 
(PSD), Diana STOICA (Alianța USR – PLUS) – înlocuită de Dragoș-Cătălin TENIȚĂ, 

George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  
Au absentat motivat: Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL), Anamaria 

GAVRILĂ (AUR), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS).  
 

În ziua de 21 aprilie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 19 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 
MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 

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

– prezent on-line, Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Ionel DANCĂ (PNL) – prezent on-
line, Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD) – prezentă on-line, Giureci-

Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu 
POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS) – prezent on-line, Diana STOICA (Alianța USR – 

PLUS) – prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 
Au absentat motivat: Andi Lucian CRISTEA (PSD), Anamaria GAVRILĂ (AUR). 

 
În ziua de 22 aprilie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 19 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 
MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 

(PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel 

BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS) – prezent on-line, Iulian BULAI (Alianța USR - PLUS) 
– prezent on-line, Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Ionel DANCĂ (PNL) – prezent on-

line, Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD) – prezentă on-line, Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu 

POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS) – prezent on-line, Diana STOICA (Alianța USR – 
PLUS) – prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

Au absentat motivat: Andi Lucian CRISTEA (PSD), Anamaria GAVRILĂ (AUR). 
 

 
 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 
Redactat: Gabriela Negreț, consilier 
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