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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din perioada 29 – 30 iunie 2021
În perioada 29 – 30 iunie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I.

Discuții pe tema Conferinței privind viitorul Europei
Invitat: doamna Iulia MATEI, Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe
II. Examinarea și adoptarea opiniei pentru Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune privind Pilonul european al drepturilor
sociale - COM(2021) 102.
III. Studiu individual:
1. Comisia Europeană – Securitatea cibernetică a UE.
2. Comisia Europeană & Consiliul UE (ECOFIN) – Reforma Organizației
Mondiale a Vămilor (OMV).
3. Comisia Europeană - Fondul Consiliului European pentru Inovare
(Comunicat de presă).
4. Parlamentul European – Politică Agricolă Comună (Comunicat de presă).
5. Parlamentul European – Reuniunea plenară din 23-24 iunie 2021.
IV. Diverse
 Marți, 29 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 s-au purtat discuții pe tema Conferinței privind
viitorul Europei.
A participat, în calitate de invitaț, doamna Iulia Matei, Secretar de stat în cadrul
Ministerului Afacerilor Externe, în vederea realizării unui schimb de opinii privind
eventualele oportunități de participare a României, pe diverse paliere, la
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dezbaterile care se vor derula la nivel European și național în contextul
desfășurării Conferinței privind viitorul Europei.
Președintele Comisiei, domnul Ștefan Mușoiu, a deschis discuțiile afirmând că,
pornind de la cadrul european care reglementează implicarea parlamentelor
naţionale în activitatea Conferinţei şi având în vedere profilul pro-european al
ţării noastre, este oportună asigurarea unei puternice dimensiuni parlamentare a
reflecţiei privind viitorul Europei.
A mulțumit doamnei Secretar de stat Iulia Matei pentru prezență și a invitat-o să
ia cuvântul.
Doamna Secretar de stat a oferit membrilor comisiei detalii referitoare la
calendarul şi organizarea evenimentelor, aspectele procedurale privind
desfăşurarea Conferinţei, aşa cum au fost prezentate şi discutate în sesiunea
inaugurală a Plenarei Conferinţei din 19 iunie 2021.
A făcut o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă ”Conferința pentru viitorul
Europei”. Astfel, Conferința are ca scop general crearea unui cadru cât mai
incluziv de discuții privind viitorul Europei, care să implice cetățenii, instituțiile
europene, guvernele statelor membre, parlamentele naționale, societatea civilă,
mediul academic, partenerii sociali și alți actori interesați.
Finalul Conferinței este preconizat în primăvara anului 2022, când ar urma să fie
pregătit la nivel european un raport care să evidențieze concluziile desprinse din
dezbateri. De asemenea, doamna Secretar de stat a apreciat că asigurarea la
nivel național a unei puternice dimensiuni parlamentare a reflecției privind viitorul
Europei este de natură să reflecte pe deplin viziunea pro-europeană activă a
României.
Mulțumind doamnei Secretar de stat pentru dezbatere, domnul președinte a
concluzionat că această Conferinţă reprezintă o oportunitate reală de dialog între
cetăţeni, societatea civilă şi instituţiile publice. Dar, pentru ca acest exerciţiu
democratic european să genereze un impact real, trebuie să se depăşească cadrul
instituţional de discuţii şi să se ajungă în consultare publică directă, concretă, cu
cetăţenii, pentru a afla ce aşteptări au aceștia de la Uniunea Europeană, în
următorii ani.
S-a trecut la punctul II. din ordinea de zi. Membrii comisiei au examinat
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic
și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune privind Pilonul
european al drepturilor sociale - COM(2021) 102.
Președintele comisiei a prezentat ideile principale cuprinse în proiectul de opinie
al Comisiei pentru afaceri europene asupra acestei Comunicări a Comisiei
Europene. Comunicarea prezintă un plan de acțiune pentru îndeplinirea, până în
2030, a trei obiective principale, legate de ocuparea locurilor de muncă de către
cel puțin 78% dintre persoanele cu vârste între 20 și 64 de ani, de participarea
anuală la cursuri de formare profesională a unui procent de cel puțin 60% dintre
adulți și de numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune
socială care să fie redus cu cel puțin 15 milioane.
2

În cadrul dezbaterii, membrii Comisiei au recomandat analiza noilor condiții de
muncă, de regulă sedentare, impuse de extinderea digitalizării și de creșterea
perioadei de muncă, în ce privește impactul asupra sănătății, în vederea
actualizării standardelor de securitate și sănătate în muncă, precum și sprijinirea
microîntreprinderilor și persoanelor auto-angajate în derularea de operațiuni
comerciale atât pe piața unică, cât și pe piețele regiunilor cu care Uniunea
Europeană a încheiat acorduri comerciale.
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, 30 iunie, membrii comisiei au procedat la studiu individual
asupra temelor înscrise la punctul III. din ordinea de zi.
În ziua de 29 iunie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat
prezența 16 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina
MITREA (AUR) – prezentă on-line, Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD) – prezentă on-line, Christine THELLMANN (PNL),
Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Ion – Marcel CIOLACU
(PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL) – prezent on-line,
Mirela FURTUNĂ (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai
GRINDEANU (PSD), Diana STOICA (USR) – prezentă on-line, ZAKARIAS Zoltán
(UDMR).
Au absentat motivat: Iulian BULAI (USR), Ionel DANCĂ (PNL), Anamaria GAVRILĂ
(AUR), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR), George Cristian TUȚĂ (PNL).
În ziua de 30 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) – prezentă on-line, Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița
BARCARI (PNL), 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), 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, ZAKARIAS Zoltán (UDMR).
A absentat motivat: George Cristian TUȚĂ (PNL).

Ștefan MUȘOIU
PREȘEDINTE
Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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