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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 9 – 11 noiembrie 2021
În perioada 9 – 11 noiembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I.

Examinare și adoptarea opiniei pentru Comunicare a Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor – O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE
– Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în
2040, COM(2021) 345.
Raportor: deputat Christine THELLMANN

II.

Studiu individual:
1.

Comisia Europeană - Pachetul bancar 2021.
a. Comunicat de presă - UE propune noi norme pentru consolidarea
rezilienței băncilor și o mai bună pregătire a acestora pentru viitor.
b. Întrebări și răspunsuri privind Pachetul bancar 2021 (EN).
c. Fișă informativă privind Pachetul bancar 2021 (EN).
2. Comisia Europeană – Decizii la COP26, cea de a 26-a Conferință a
părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor
climatice (CCONUSC); comunicat de presă
3. Comisia Europeană – Conferința privind Viitorul Europei(CoFE);
informare
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/conference-onthe-future-of-europe-european-citizens-panels-go-online
4. Comisia Europeană – EUROSTAT: Vânzările cu amănuntul în luna
septembrie 2021 în Uniunea Europeană și în zona euro - informare
5. Consiliul UE – Agenda 8 - 21 noiembrie 2021.
III.

Diverse
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 Marți, 9 noiembrie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și
online. Ședința a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele
comisiei. Ordinea de zi a fost supusă la vot, și a fost aprobată în unanimitate de
către membrii comisiei.
La punctul I. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor – O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE –
Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040,
COM(2021) 345, raportor – deputat Christine Thellmann.
La ședință a participat, online, domnul Cristu Chirfot din partea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Domnul președinte Mușoiu a dat cuvântul raportorului, pentru a prezenta
proiectul de opinie al Comisiei pentru afaceri europene asupra Comunicării.
Doamna deputat Thellmann a început prin a sublinia faptul că această
Comunicare urmărește să valorifice oportunitățile emergente ale tranziției
ecologice și digitale a Uniunii Europene și învățămintele desprinse din pandemia
generate de COVID-19 prin identificarea mijloacelor de îmbunătățire a calității
vieții rurale, de realizare a unei dezvoltări teritoriale echilibrate și de stimulare a
creșterii economice în zonele rurale.
Raportorul consideră că este necesar un efort susținut la nivelul Uniunii pentru
adaptarea cât mai rapidă a infrastructurii rurale la schimbările demografice, în
special la îmbătrânirea populației. Nu în ultimul rând, a recomandat încurajarea
educației non-formale pentru a se reduce decalajul de performanță școlară dintre
zonele urbane și cele rurale și a se asigura condiții de pregătire profesională
corespunzătoare obiectivelor de dezvoltare ale societății digitale.
Membrii comisiei susțin viziunea pe termen lung a Comisiei Europene pentru
zonele rurale ale Uniunii Europene, către zone rurale mai puternice, conectate,
reziliente și prospere până în 2040, dar subliniază necesitatea ca punerea în
aplicare a Planului de acțiune rurală al Uniunii Europene și actualizarea sa
periodică să vizeze în permanență reducerea poverii administrative și birocratice,
de importanță critică pentru zona rurală.
În finalul dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea, cu
observații și recomandări, opinia urmând a fi transmisă Biroului Permanent al
Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
 Miercuri, 10 noiembrie și Joi, 4 noiembrie a.c., membrii comisiei au
procedat la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din
ordinea de zi.
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În ziua de 9 noiembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat
prezența 20 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina
MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă online, Ana Maria
CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI
(Neafiliați) – prezentă online, Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR), Ion
– Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (Neafiliați) prezent online, Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD) – prezentă online,
Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați) – prezentă online, Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR)
– prezent online, George Cristian TUȚĂ (PNL) – prezent online, ZAKARIAS Zoltán
(UDMR).
A absentat: Diana STOICA (USR).
În ziua de 10 noiembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența toți deputații.
În ziua de 11 noiembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența toți deputații.

PREȘEDINTE
Ștefan MUȘOIU

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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