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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 11 mai 2021 

Nr.4c-22/281 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 27 – 29 aprilie 2021  

 
 

În perioada 27 - 29 aprilie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea 
ordine de zi:  

 

I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea la 
maximum a potențialului inovator al UE - Un plan de acțiune privind 

proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE, 
COM(2020) 760. 

 
II. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană – Conferința privind viitorul Europei. Lansarea  
platformei digitale multilingve. 

2. Comisia Europeană – O Europă pregătită pentru era digitală: 
inteligența artificială. 

3. Comisia Europeană – Finanțarea durabilă și taxonomia UE. 
4. Parlamentul European – Legea europeană a climei. 

5. Comisia Europeană – Eurobarometru: Încrederea în Uniunea 

Europeană a crescut față de vara trecută.  
 

III. Diverse 
 

 
➢ Marți, 27 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 Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
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European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a potențialului 
inovator al UE - Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine 

redresarea și reziliența UE, COM(2020) 760. 
 

Comunicarea prezintă un plan de acțiune în care sunt identificate cinci domenii 
principale de interes, cu propuneri specifice pentru: modernizarea sistemului de 

protecție a proprietății intelectuale, stimularea utilizării și implementării 
proprietății intelectuale, în special de către IMM-uri, facilitarea accesului la activele 

necorporale și partajarea acestora, asigurarea unei mai bune respectări a 
proprietății intelectuale și îmbunătățirea concurenței echitabile la nivel mondial.  

Comisia pentru afaceri europene susține acest plan de acțiune și subliniază că este 
necesar un efort comun și coordonat al statelor membre pentru educația tinerei 

generații cu privire la drepturile intelectuale. 
 

Comisia pentru afaceri europene recomandă prudență în reglementarea activității 

platformelor online care difuzează conținut video, pentru a nu afecta libertatea de 
exprimare.  
 

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 III. din ordinea de zi, președintele comisiei a informat membrii comisiei 

despre programul desfășurat de Institutul Național de Administrație și Organizația 
Internațională a Francofoniei. Programul privește organizarea de cursuri și 

seminarii în vederea consolidării competențelor lingvistice și profesionale de limbă 
franceză ale deputaților și funcționarilor. Președintele comisiei a solicitat opțiuni de 

participare. 
Și-au exprimat intenția de a participa la cursurile colective online domnul deputat 

Ștefan Mușoiu, președintele comisiei, doamna deputat Ana Maria Cătăuță, secretar 

și domnul deputat George Cristian Tuță, membru. 
 

 
➢ Miercuri, 28 aprilie a.c. și Joi, 29 aprilie a.c., membrii comisiei au 

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

 
În ziua de 27 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), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR 
- PLUS), 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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Au absentat motivat: Christine THELLMANN (PNL), Iulian BULAI (Alianța USR - 
PLUS).  

 
În ziua de 28 aprilie, 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), Christine THELLMANN (PNL) – prezentă on-line, Rodica Luminița 
BARCARI (PNL), 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).  

 

 
În ziua de 29 aprilie, 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), Christine THELLMANN (PNL) – prezentă on-line, Rodica Luminița 
BARCARI (PNL), 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).  

 
 

 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


