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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din perioada 8 – 10 iunie 2021
În perioada 8 – 10 iunie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea
ordine de zi:
I.
Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței
Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
PLx. 223/2021 – ședință comună cu Comisia pentru afaceri europene a Senatului;
invitat: reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.
II.

Examinarea și adoptarea opiniilor pentru:

1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune privind
sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare şi industria spaţială,
COM(2021) 70;
Raportor – doamna deputat Ana-Maria Cătăuță, secretar al comisiei;
Invitat: reprezentant al Ministerului Apărării Naționale.
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind
acţiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleaşi principii, COM(2021) 110.
III.

Studiu individual:

1. Comisia Europeană – Semestrul european 2021 – Pachetul de primăvară
2. Comisia Europeană – Certificatul digital al UE privind COVID.
3. Comisia Europeană – Către un spațiu Schengen mai puternic și mai
rezilient.
4. Parlamentul European – Sesiunea plenară din 7-10 iunie 2021.
5. Comisia Europeană - Identitatea digitală europeană.
6. Comisia Europeană - Noile norme ale UE privind drepturile de autor.
IV.

Diverse
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 Miercuri, 9 iunie 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 a fost dezbătut, în ședință comună cu Comisia
pentru afaceri europene a Senatului, proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanței Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2020, PLx. 223/2021. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său,
proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.
La dezbatere a participat, online, în calitate de invitat, domnul Lucian-Ovidiu
Heiuș, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
În urma dezbaterilor, în conformitate cu atribuțiile comisiilor, membrii celor două
comisii au hotărât cu 14 voturi ”pentru”, 9 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”,
adoptarea unui aviz favorabil, care urmează a fi înaintat Comisiilor pentru buget,
finanțe și bănci din Camera Deputaților și din Senat, pentru raport comun.
La punctul II.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au examinat Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune privind sinergiile dintre
industria civilă, industria de apărare şi industria spaţială, COM(2021) 70.
La dezbatere a participat, online, în calitate de invitat, domnul Marius Bălu,
secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Președintele comisiei a dat cuvântul doamnei deputat Ana-Maria Cătăuță,
secretar al comisiei și raportor pentru această Comunicare, care a prezentat ideile
cuprinse în proiectul de opinie al Comisiei pentru afaceri europene.
Comisia pentru afaceri europene susține planul de acțiune european și apreciază
ca benefică înființarea rețelelor de inovare în domeniul apărării, cu scopul de a
furniza servicii tehnologice demonstrative, găzduite de organizații de cercetare și
tehnologie, de instituții de învățământ superior sau de alte unități de cercetare,
pentru a testa relevanța tehnologiilor care provin din sectorul civil pentru aplicații
de apărare.
De asemenea, apreciază faptul că acest plan de acțiune identifică și abordează
majoritatea dificultăților cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii (IMM),
întreprinderile nou-înființate, organizațiile de cercetare și tehnologie și mediul
academic din Europa, care le împiedică să joace un rol mai activ, cum ar fi
cerințele ridicate în materie de securitate, dezvoltarea în vederea pătrunderii pe
piață, accesul la finanțare, la piețe terțe și la infrastructurile de testare și
reducerea insuficientă a riscurilor legate de investițiile în cercetare.
Au fost făcute recomandări privind analiza relației dintre industria civilă, de
apărare și spațială în scopul identificării celor mai potrivite modalități de a
gestiona proprietatea intelectuală și impactul asupra doctrinelor militare generate
de dezvoltarea și aplicarea de tehnologii disruptive cu dublă utilizare, dar și
privind dezvoltarea continuă a politicilor publice menite să încurajeze participarea
femeilor și a altor grupuri subreprezentate în sectoarele apărării și securității.
2

În cadrul discuțiilor, membrii comisiei au subliniat că o mai strânsă interacțiune
între industria civilă, industria de apărare și industria spațială și lansarea de
proiecte emblematice, care au potențialul de a răspunde unor preocupări
societale sau strategice, vor ajuta Uniunea Europeană să își întărească poziția de
jucător global.
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.
S-a trecut la punctul II.2. din ordinea de zi, examinarea Comunicării Comisiei
către Parlamentul European și Consiliu privind acţiunea umanitară a UE: noi
provocări, aceleaşi principii, COM(2021) 110, care își propune să consolideze
impactul acțiunilor UE la nivel mondial prin a oferi celor în nevoie un ajutor
umanitar rapid și eficient.
În cadrul analizei Comunicării, membrii comisiei și-au exprimat susținerea pentru
abordarea propusă de UE și apreciază ca fiind relevantă inițiativa de ajustare a
liniilor strategice privind modul de oferire a asistenței umanitare, astfel încât să
reflecte amploarea provocărilor contextului internațional. De asemenea, au
apreciat eforturile Parlamentului European de a se angaja activ pentru a contribui
la conturarea politicii Uniunii Europene de ajutor umanitar și la dezbaterea
globală privind o acțiune umanitară mai eficientă.
Membrii comisiei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la atacurile armate directe
și deliberate asupra spitalelor și școlilor din zonele unde conflictele și nesiguranța
persistă timp îndelungat și cheamă la o acțiune hotărâtă a Uniunii pentru
prevenirea acestora și asigurarea protecției pe termen lung. Totodată, au
apreciat flexibilitatea abordării strategice, în sensul interpretării elementelor
cheie identificate ca puncte de plecare către principalele direcții de acțiune,
precum și deschiderea către o cooperare aprofundată a Comisiei Europene cu
statele membre în acest context.
La încheierea dezbaterilor, 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.
 Marți, 8 iunie și Joi, 10 iunie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu
individual asupra temelor înscrise la punctul III. din ordinea de zi.
În ziua de 8 iunie, 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), Rodica Luminița BARCARI (PNL) –
prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR) – 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) – prezentă on-line, Giureci-Slobodan GHERA
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(Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR)
– prezent on-line, Diana STOICA (USR) – prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ
(PNL) - prezent on-line, ZAKARIAS Zoltán (UDMR).
În ziua de 9 iunie, 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), Rodica Luminița BARCARI (PNL) –
prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR) – prezent on-line,
Ion – Marcel CIOLACU (PSD) – prezent on-line, Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel
DANCĂ (PNL) - prezent on-line, Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD) –
prezentă on-line, Anamaria GAVRILĂ (AUR) – prezentă on-line, Giureci-Slobodan
GHERA (Minorități) – prezent on-line, Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD) – prezent
on-line, Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR) – prezent on-line, Diana STOICA
(USR) – prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL) - prezent on-line,
ZAKARIAS Zoltán (UDMR).
În ziua de 10 iunie, 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), Rodica Luminița BARCARI (PNL) –
prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR) – 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) – prezentă on-line, Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR)
– prezent on-line, Diana STOICA (USR) – prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ
(PNL) - prezent on-line, ZAKARIAS Zoltán (UDMR) - prezent on-line.

Ștefan MUȘOIU

PREȘEDINTE

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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