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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 14 – 16 decembrie 2021
În perioada 14 – 16 decembrie 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 – Un Plan de implementare strategic
pentru conturarea unui set de acțiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide
a infrastructurii pentru combustibilii alternativi, COM(2021) 560.
Raportor: deputat Ana-Maria CĂTĂUȚĂ
II.
Dezbaterea și adoptarea Comunicării Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor –
Programul de lucru pentru anul 2022 – Împreună pentru o Europă mai puternică,
COM(2021) 645 - Lista inițiativelor noi (propuneri legislative și documente de
consultare europene), care urmează a fi promovate de Comisia Europeană în
cursul anului 2022, potrivit anexei I la Programul de lucru pentru anul 2022.
III.
1.
2.
3.

Studiu individual:
Comisia Europeană – Educație și formare.
Comisia Europeană – Platformele digitale de muncă din UE.
Comisia Europeană – Competențe și oportunități de inserție profesională
în UE.
4. Consiliul UE și Parlamentul European – Regulament privind roamingul.
5. Comisia Europeană - Cod al UE de cooperare polițienească.

IV.

Diverse

 Marți, 14 decembrie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și
online. Ședința a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele
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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 – Un Plan de implementare strategic pentru conturarea unui
set de acțiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide a infrastructurii pentru
combustibilii alternativi, COM(2021) 560.
Raportor: deputat Ana-Maria CĂTĂUȚĂ
Domnul președinte Mușoiu a dat cuvântul raportorului, pentru a prezenta
proiectul de opinie al Comisiei pentru afaceri europene asupra Comunicării.
Doamna deputat Cătăuță a subliniat că această Comunicare are în vedere
obținerea unei mai bune cooperări între autoritățile naționale, locale și părțile
interesate în vederea diseminării rapide a cazurilor dwe bune practice în întreaga
Uniune Europeană referitoare la sprijinirea instalării rapide a infrastructurii pentru
combustibili alternativi.
Raportorul și-a manifestat reținerea cu privire la încurajarea biocombustibililor,
având în vedere presiunea acestora asupra resurselor agricole și dificultățile
tehnologice ale producției și utilizării.
În cadrul dezbaterii, membrii comisiei au făcut o serie de recomandări. Acestea
au vizat: sprijinirea transportului naval la Marea Neagră, pentru dezvoltarea de
noi rute și capacități, prin direcționarea investițiilor în nave cu combustibili
alternativi și înființarea stațiilor terestre de alimentare a acestora, în aplicarea
Agendei Comune Maritime; sprijinirea schimbului de experiență între statele
membre în vederea identificării unor măsuri cât mai rapide și eficiente de
dezvoltare a infrastructurii de date a porturilor mici, a celei specifice ecoporturilor, precum și pentru cooperare în vederea navigării pe distanțe scurte pe
Marea Neagră; măsuri și prevederi armonizate în cadrul Uniunii pentru a permite
un nivel adecvat al concurenței și a facilita intrarea întreprinderilor mici și mijlocii
pe piața stațiilor de reîncărcare.
Totodată, Comisia pentru afaceri europene a propus elaborarea unor recomandări
la nivelul Uniunii Europene privind adaptarea infrastructurii de reîncărcare și
realimentare la cerințele de gospodărire a zonelor verzi urbane și peri-urbane și
de menținere a esteticii peisajelor rurale și urbane, în concordanță cu obiectivele
Uniunii Europene.
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.
La punctul II. din ordinea de zi a fost dezbătută și adoptată Comunicarea Comisiei
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor – Programul de lucru pentru anul 2022 – Împreună pentru

2

o Europă mai puternică, COM(2021) 645 - Lista inițiativelor noi (propuneri
legislative și documente de consultare europene), care urmează a fi promovate
de Comisia Europeană în cursul anului 2022, potrivit anexei I la Programul de
lucru pentru anul 2022.
Titlurile obiectivului de politică ce se regăsesc în această listă privesc sunt:
”Pactul verde european”; ”O Europă pregătită pentru era digitală”; ”O economie
în serviciul cetățenilor”; ”O Europă mai puternică pe plan internațional”;
”Promovarea modului nostru de viață european”; ”Un nou elan pentru democrația
europeană”.
Comisia pentru afaceri europene a adoptat această listă finală în ședința de
astăzi.
 Miercuri, 15 decembrie și Joi, 16 decembrie a.c., membrii comisiei au
procedat la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul III. din
ordinea de zi.
În ziua de 14 decembrie, 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 online, Christine
THELLMANN (PNL) – prezentă online, Rodica Luminița BARCARI (Neafiliați), Viorel
BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR) – prezent online, Andi Lucian CRISTEA
(PSD), Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD) – prezentă online, GiureciSlobodan GHERA (Minorități), Maria-Gabriela HORGA (PNL) – prezentă online,
Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR) – prezent online, Diana STOICA (USR) –
prezentă online, George Cristian TUȚĂ (PNL) – prezent online, ZAKARIAS Zoltán
(UDMR).
Au absentat: Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Anamaria
GAVRILĂ (Neafiliați), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD).
În ziua de 15 decembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența toți deputații.
În ziua de 16 decembrie, 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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