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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din perioada 11 – 13 mai 2021
În perioada 11 - 13 mai 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 privind realizarea
Spațiului european al educației până în 2025, COM(2020) 625.

II.

Studiu individual:
1. Parlamentul, Consiliul și Comisia Europeană.– Conferința privind
viitorul Europei.
a. Comunicat de presă – Conferința privind viitorul Europei:
eveniment inaugural la Strasbourg, cu ocazia Zilei Europei 2021.
b. Comunicat de presă – Conferința privind viitorul Europei: fă-ți
auzită vocea.
c. Platforma digitală a Conferinței privind viitorul Europei.
2.

3.

Parlamentul European – Sondaj UE privind viitorul Europei.
a. Comunicat de presă - Înainte de lansarea Conferinței privind
viitorul Europei, Parlamentul European a publicat rezultatele
sondajului Eurobarometru privind viitorul Europei.
b. Rezultatele din România ale sondajului „Viitorul Europei”.
Comisia Europeană – Summitul social de la Porto.
a. Comunicat de presă – Partenerii au semnat cele trei obiective
principale pentru 2030 stabilite în Planul de acțiune al
Comisiei privind Pilonul european al drepturilor sociale în
cadrul Angajamentului social comun de la Porto.
b. Fișă informativă: Planul de acțiune privind Pilonul european
al drepturilor sociale.
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4.

5.

III.

Comisia Europeană – Noul coronavirus - Uniunea Europeană a
Sănătății.
a. Comunicat de presă: Comisia propune o strategie a UE în scopul
dezvoltării și asigurării disponibilității mijloacelor terapeutice
vizând COVID-19.
b. Fișă informativă referitoare la strategia privind mijloacele
terapeutice.
Comisia Europeană – Strategia industrială 2020.
a. Comunicat de presă Actualizarea noii Strategiei industriale
2020: către o piață unică mai puternică, pentru redresarea
Europei.
b. Întrebări și răspunsuri - Actualizarea noii Strategiei industriale
2020.
c. Pagina informativă referitoare la actualizarea strategiei industriale.

Diverse

➢ Marți, 11 mai 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. din ordinea de zi, membrii comisiei au examinat Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor privind realizarea Spațiului european al educației
până în 2025, COM(2020) 625.
Comunicarea prezintă abordarea propusă de comunicarea privind realizarea
Spațiului european al educației până în 2025, pentru a construi sisteme de educație
reziliente, orientate către viitor.
Comisia pentru afaceri europene susține necesitatea sprijinirii educației nonformale, a formării profesionale și a voluntariatului vârstnicilor, printr-un program
specific, pentru a răspunde provocărilor legate de îmbătrânirea demografică.
Membrii comisiei recomandă elaborarea unei strategii de sprijinire a investițiilor în
infrastructura de educație, care să țină seama de extinderea învățării online
desfășurate prin colaborare și să valorifice experiența statelor membre.
În cadrul discuțiilor, Comisia pentru afaceri europene a recomandat coordonarea
sistemelor de învățământ cu educația științifică în afara școlii, astfel încât cei
interesați să poată dobândi rapid abilitățile și competențele cerute pe piața muncii.
Comunicarea prezintă importanța sprijinului european pentru atingerea țintelor de
educație, combaterea analfabetismului funcțional și părăsirii timpurii a școlii, în
special în regiunile rurale îndepărtate sau izolate ale Uniunii Europene.
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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.
La punctul III. din ordinea de zi, președintele comisiei a dat cuvântul domnului
deputat Ionel Dancă (PNL), care a solicitat colegilor organizarea în cadrul Comisiei
pentru afaceri europene a unei dezbateri cu actori instituționali implicați, vizați de
opinia Comisiei Europene privind uniunea piețelor de capital.
➢ Miercuri, 12 mai a.c. și Joi, 13 mai a.c., membrii comisiei au procedat la
studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi.
În ziua de 11 mai, 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 on-line, Ana Maria
CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL) – prezentă on-line, Rodica Luminița
BARCARI (PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Ion –
Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL), Mircea
FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD), Anamaria GAVRILĂ (AUR) – prezentă online, Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Diana
STOICA (Alianța USR – PLUS) – prezentă on-line.
Au absentat motivat: Iulian BULAI (Alianța USR - PLUS), Mihai Laurențiu
POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán
(UDMR).
În ziua de 12 mai, 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), Christine THELLMANN (PNL) – prezentă on-line, Rodica Luminița
BARCARI (PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Iulian
BULAI (Alianța USR - PLUS) – prezent on-line, Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi
Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL), Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ
(PSD), Anamaria GAVRILĂ (AUR) – prezentă on-line, 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) – prezent on-line, ZAKARIAS Zoltán (UDMR)
– prezent on-line.
În ziua de 13 mai, 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), Christine THELLMANN (PNL) – prezentă on-line, Rodica Luminița
BARCARI (PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Iulian
BULAI (Alianța USR - PLUS) – prezent on-line, Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi
Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL), Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ
(PSD), Anamaria GAVRILĂ (AUR) – prezentă on-line, Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța
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USR – PLUS) – prezent on-line, Diana STOICA (Alianța USR – PLUS) – prezentă
on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL) – prezent on-line, ZAKARIAS Zoltán (UDMR)
– prezent on-line.

Ștefan MUȘOIU

PREȘEDINTE

Redactat: Maria-Iulia Comănescu, șef serviciu
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