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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

București, 21 februarie 2022 

Nr. 4c-22/90 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 15 - 17 februarie 2022 

 
 

În perioada 15 – 17 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 

I. Dezbateri pe tema ”Mica economie locală – cheia păstrării și dezvoltării 
comunităților tradiționale” – ședința comisiei în Odorheiu Secuiesc, 16 – 

17 februarie 2022 
II. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană – Previziunile economice din iarna anului 2022. 
2. Comisia Europeană – Noul raport privind coeziunea: Coeziunea în 

Europa în perspectiva anului 2050. 
3. Comisia Europeană – Pachetul din februarie de acțiuni în constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor: principalele decizii privind România.  
4. Parlamentul European – Agenda sesiunii plenare din 14-17 februarie 

2022. 
III. Diverse 

 
 

 Marți, 15 februarie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual 

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

 Miercuri, 16 noiembrie și Joi, 17 februarie a.c., Comisia pentru afaceri 
europene și-a desfășurat ședințele în teritoriu, la Odorheiu Secuiesc, 

județul Harghita, în format hibrid, atât cu prezență fizică, cât și online.  
 

Miercuri, 16 februarie a.c. și Joi, 17 februarie a.c., Comisia pentru afaceri 
europene a organizat o a treia dezbatere sub egida Conferinței privind viitorul 

Europei care a avut tema ”Mica economie locală – cheia păstrării și dezvoltării 
comunităților tradiționale”.  

gnegret
Conform cu originalul



2 

 

 
Domnul Ștefan Mușoiu, președintele comisiei, a subliniat faptul că viitorul Europei 

trebuie să asigure atât păstrarea, cât și dezvoltarea acelor comunități care nu 
trăiesc în marile aglomerări urbane și care nu au posibilitatea de a fi părtașe la 

marile dezvoltări industriale. Comunitățile tradiționale reprezintă un element 
cheie de dezvoltare durabilă, atât la nivel național, cât și european, prin 

perspectiva lor identitară, dar și prin potențialul de dezvoltare economică și de 
creare de locuri de muncă în spațiul rural. 
 

Obiectivul evenimentului de la Odorheiu Secuiesc a fost cunoaşterea realităţii 
locale, prin consultări cu reprezentanţii societăţii civile, ai administraţiei publice 

şi ai mediului de afaceri, pentru a se putea contribui la adaptarea politicilor 
europene și a programelor de finanțare la nevoile autorităților locale, ale firmelor 

și cetățenilor din zona Odorhei. 

 
Dezbaterea a avut loc în format hibrid, atât cu prezenţă fizică la sala de 

Conferinţe a centrului Harghita Business Center – incubator de afaceri din 
Odorheiu Secuiesc, cât şi în format online. Coordonatorul evenimentului a fost 

domnul deputat Zakarias Zoltán, membru al comisiei. 
 

Au participat, în calitate de invitați și au luat cuvântul: doamna Daniela Gîtman, 
secretar de stat pentru afaceri europene în Ministerul Afacerilor Externe, domnul 

Vasile-Cristian Roman, secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene, domnul Victor Negrescu, europarlamentar şi doamna Anca Păduraru, 

raportor politic în cadrul Reprezentanţei Comisiei Europene în România, doamna 
Pálfi Kinga, viceprimar al Municipiului Odorheiu Secuiesc. 

Au avut intervenţii: domnul Szakács-Paál István, directorul incubatorului de 
afaceri Harghita Business Center şi domnul Szathmáry Zsolt, preşedintele 

asociaţiei St. Georgius Manager Club din Târgu Mureş, precum membri ai comisiei 

- domnul deputat Zakarias Zoltán, domnul deputat Iulian Bulai și doamna deputat 
Christine Thellmann.  

  
Vorbitorii s-au referit la oportunităţile, dar şi provocările activităţii autorităţilor 

locale şi ale mediului antreprenorial, în susţinerea dezvoltării economiei şi a 
comunităţilor, contribuţia acestora la îmbunătăţirea nivelului de trai al 

cetăţenilor, utilizarea fondurilor europene pentru a valorifica potenţialul zonei. 
 

După dezbatere, programul deputaţilor a continuat cu vizitarea unor manufacturi 
de produse tradiţionale autohtone şi discuţii cu întreprinzătorii locali. 

Membrilor comisiei li s-au prezentat domeniile de activitate ale obiectivelor 
vizitate.  

 
În prima parte a zilei de joi, 17 februarie, membrii comisiei au avut ultimele vizite 

din programul de lucru în teritoriu, la Asociația profesională Boró-info și la 
Manufactura de prelucrare a cărnii Farm.  
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În ziua de 15 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații.  

 
În ziua de 16 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 16 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL) – online, 
Dumitrina MITREA (AUR) - online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD) - online, Christine 

THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL) - online, Viorel BĂLTĂREȚU 
(USR) – prezent online, Iulian BULAI (USR), Mircea FECHET (PNL) - online, Mirela 

FURTUNĂ (PSD) - online, Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați) – online, Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități) – online, Gabriela Maria HORGA (PNL) - online, 

Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR) – online, Diana STOICA (USR) - online, 
ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

Au absentat: Adriana – Diana TUȘA (PSD), Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi 
Lucian CRISTEA (PSD), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), George Cristian TUȚĂ 

(PNL).  
 

În ziua de 17 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

 
 

 

PREȘEDINTE 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


