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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 Bucureşti, 19 aprilie 2021 
 Nr. 4c-22/ 202 

  

  

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 13 – 15 aprilie 2021  

 
 

În perioada 13 - 15 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 - Un nou SEC pentru cercetare 

și inovare - COM(2020) 628  
Raportor: deputat George Cristian TUȚĂ 

 

II. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană – Conferința privind viitorul Europei 

2. Comisia Europeană – Noul coronavirus 
3. Consiliul UE – Pandemia de COVID-19 

4. Comisia Europeană – Gestionarea frontierelor 
5. Parlamentul European – Studiu de impact realizat de Departamentul tematic 

pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, la cererea 
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE). 

 
III. Diverse 

 
 

 Marți, 13 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. al ordinii de zi, membrii comisiei au examinat Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
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Comitetul Regiunilor - Un nou SEC pentru cercetare și inovare - COM(2020) 628; 

raportor: domnul deputat George Cristian TUȚĂ. 
 

Domnul președinte a dat cuvântul deputatului George Cristian Tuță, raportor, pentru 
a prezenta cuprinsul Comunicării și punctele de vedere incluse în opinia finală a 

Comisiei pentru afaceri europene. 
 

Domnul deputat Tuță a subliniat că această comunicare reafirmă sprijinul pentru 
realizarea unui spațiu european de cercetare (SEC) și propune o nouă abordare 

pentru a accelera transformarea digitală și ecologică a Europei, cu scopul de a 
consolida reziliența și pregătirea Europei pentru a face față crizelor viitoare și de a 

sprijini avantajul competitiv al Europei în cursa mondială pentru cunoaștere. 
- a subliniat nevoia consolidării acțiunilor de susținere a centrelor de transfer 

tehnologic pentru a accelera transferul rezultatelor cercetării și inovării în economie; 
- a menționat că ar trebui să existe o abordare mai cuprinzătoare privind stimularea 

mobilității cercetătorilor care să permită, într-o mai bună măsură, reținerea și 

valorificarea  talentelor și abilităților acestor;  
- a subliniat că este necesară o campanie de informare pentru înlăturarea obstacolelor 

din calea publicării rezultatelor cercetării științifice în regim de acces deschis, cum ar 
fi confuziile, percepțiile eronate și slaba implicare a instituțiilor de cercetare;  

- a atras atenția asupra necesității unei viziuni pragmatice a sprijinului acordat 
cercetării și inovării, pentru a se asigura un impact real și rapid asupra economiei și 

societății. 
 

Membrii Comisiei pentru afaceri europene au susținut dezideratele deputatului 
raportor și au completat cu recomandări privind sprijinirea înființării unui mecanism 

consolidat și cuprinzător de cooperare inter-guvernamentală în domeniul științelor 
educației, privind organizarea unei rețele europene dedicate schimbului de experiență 

și de bune practici în ceea ce privește implicarea tinerilor cercetători în furnizarea 
rezultatelor cercetării științifice în regim de acces deschis, precum și în privința 

dezvoltării unei agende de cercetare și inovare responsabile, care să răspundă 

preocupărilor și așteptărilor cetățenilor. 
 

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. 

 
 

 Miercuri, 14 aprilie a.c. și Joi, 15 aprilie a.c., membrii comisiei au procedat 
la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi.  

 
În ziua de 13 aprilie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 18 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 
MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 

(PSD) – prezentă on-line, Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI 
(PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (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 
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(AUR), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), 

George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  
Au absentat motivat: Iulian BULAI (Alianța USR - PLUS), Mihai Laurențiu POLIȚEANU 

(Alianța USR – PLUS), Diana STOICA (Alianța USR – PLUS). 
 

În ziua de 14 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) – prezentă on-line, Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI 

(PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS) – prezent on-line, 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), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU 
(Alianța USR – PLUS) – prezent on-line, Diana STOICA (Alianța USR – PLUS) – 

prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

 
În ziua de 15 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) – prezentă on-line, Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI 
(PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS) – prezent on-line, 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), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU 

(Alianța USR – PLUS) – prezent on-line, Diana STOICA (Alianța USR – PLUS) – 
prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

 
 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

PREȘEDINTE 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Redactat: Gabriela Negreț, consilier 
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