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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 7 martie 2022 

Nr. 4c-22/132 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 1 – 3 martie 2022  
 

În perioada 1 – 3 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea 
ordine de zi:  

 
I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor – Economia UE după pandemia de COVID-19: 

implicații pentru guvernanța economică – COM(2021) 662. 
 

II. Studiu individual: 
1. Consiliul European, Comisia Europeană & Parlamentul European - 

Sprijin pentru Ucraina și măsuri restrictive (sancțiuni) împotriva 
agresorului – Rusia lui Putin. 

2. Comisia Europeană – UE - promovare a muncii decente la nivel 
mondial. 

3. Comisia Europeană – Diligența necesară a întreprinderilor în materie 
de durabilitate. 

 
III. Diverse 

 
 Marți, 1 martie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și on-line și 

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. al ordinii de zi, membrii comisiei au reluat dezbaterea asupra 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 

Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 
Economia UE după pandemia de COVID-19: implicații pentru guvernanța 

economică - COM(2021) 662. 
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Amânată pentru dezbatere din ședința comisiei din data de 22 februarie a.c., 
Comunicarea Comisiei  Europene relansează dezbaterea publică privind revizuirea 

cadrului de guvernanță economică și prezintă implicațiile crizei de Covid-19 asupra 
acestuia. 

 
În cadrul dezbaterilor asupra Comunicării, membrii comisiei au subliniat că în 

Uniunea Europeană perturbările legate de pandemie au sporit divergențele 
economice, sociale și teritoriale preexistente și au făcut și mai dificilă realizarea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă. Impactul economic al pandemiei a variat de la 
un stat membru la altul și de la o activitate economică la alta, din cauza diferențelor 

la nivelul gravității situației sanitare, al stricteții și duratei măsurilor de atenuare 
instituite și al structurilor economice. 

Au atras atenția asupra necesității de a continua eforturile de sporire a rezilienței 
economice a Uniunii Europene și de educație financiară de-a lungul vieții pentru 

toți cetățenii europeni. În acest sens au recomandat ca mecanismele cadrului de 
guvernanță economică să vizeze cu mai multă insistență creșterea diversificării 

economice, în mod echilibrat în toate statele membre și în același timp guvernanța 

economică să includă mecanisme de adaptare a normelor pe termen lung. 
 

În opinia sa, Comisia pentru afaceri europene subliniază că discuțiile privind Pactul 
de Stabilitate și Creștere ar trebui să rămână incluzive, constructive și să reflecte 

particularitățile tuturor statelor membre în contextul actual, iar consolidarea fiscală 
ar trebui realizată treptat, ținând cont de nevoile mari de investiții publice și 

reamintește rolul decisiv pe care îl au parlamentele naționale în legitimarea 
democratică a guvernanței economice. 

 
La finalul discuțiilor, domnul președinte Ștefan Mușoiu a supus la vot forma finală 

a opiniei. Membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea acesteia. 
Doamna deputat Dumitrina Mitrea (AUR) s-a abținut de la vot. 

 
Opinia va fi transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru 

finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

 
 Miercuri, 2 martie și Joi, 3 martie a.c., membrii comisiei au procedat la 

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

 
În ziua de 1 martie, din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 19 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Mirela 
FURTUNĂ (PSD) - online, Dumitrina MITREA (AUR), Adriana Diana TUȘA (PSD) – 

online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD) – online, Christine THELLMANN (PNL), Rodica 
Luminița BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), 

Mircea FECHET (PNL), Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați) - online, Nicolae GEORGESCU 
(PSD) - online, Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Maria-Gabriela HORGA (PNL) 

– online, Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR) – online, Diana STOICA (USR) – online, 

George Cristian TUȚĂ (PNL) - online, ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 
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Au absentat: Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Sorin Mihai 
GRINDEANU (PSD). 

 
În ziua de 2 martie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații.  
 

În ziua de 3 martie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații.  

 
 

 
 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

PREȘEDINTE 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 
 


