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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din perioada 15 – 16 septembrie 2021
În perioada 15 – 16 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I.

Examinare și adoptarea opiniilor pentru:
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O uniune a piețelor
de capital pentru cetățeni și întreprinderi – un nou plan de acțiune,
COM(2020) 590. Raportor - deputat Ionel Dancă.
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Actualizarea noii
Strategii industriale 2020: construirea unei piețe unice mai puternice
pentru a sprijini redresarea Europei, COM(2021) 350.

II.

Studiu individual:
1. Comisia Europeană - Educația și formarea adulților în Europa.
2. Comisia Europeană - Eurobarometru: Cel mai înalt nivel de optimism
în legătură cu viitorul UE din 2009 până în prezent.
3. Comisia Europeană – Noul Regulament privind controlul exporturilor a
intrat în vigoare.
4. Consiliul UE – Agenda 13-26 septembrie 2021.

III.

Diverse

 Miercuri, 15 septembrie 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.
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La punctul I.1. din ordinea de zi a fost examinată în fond Comunicarea Comisiei
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor - O uniune a piețelor de capital pentru cetățeni și
întreprinderi – un nou plan de acțiune, COM(2020) 590 - Raportor: deputat Ionel
Dancă.
Domnul deputat Dancă, raportor, a rezumat conținutul Comunicării, care prezintă
un plan de acțiune prin care se stabilesc măsuri pentru îndeplinirea a 3 obiective
principale: sprijinirea unei redresări economice verzi, digitale, favorabile
incluziunii și reziliente prin asigurarea unei finanțări accesibile pentru
întreprinderile europene; transformarea UE într-un loc și mai sigur, unde cetățenii
pot face economii și investi pe termen lung; integrarea piețelor naționale de
capital într-o veritabilă piață unică.
Raportorul: a propus susținerea noului plan de acțiune, oferit de Comisia
Europeană, care vizează dezvoltarea și consolidarea uniunii piețelor de capital
pentru cetățeni și întreprinderi; a subliniat că tranziția către o uniune a piețelor
de capital este o reformă structurală pe termen lung care privește întreaga
Uniune Europeană și care necesită timp, efort și resurse, dar mai ales un
angajament politic ferm; a recomandat intensificarea eforturilor pentru
alfabetizare financiară și facilitarea accesului la informațiile publice și subliniază
faptul că educația financiară este absolut necesară pentru a le permite
consumatorilor să își cunoască drepturile și să înțeleagă riscurile; a recomandat
o atenție deosebită pentru a răspunde priorităților specifice României, unde zona
investitorilor de retail este considerabil mai redusă comparativ cu a altor state
membre.
La încheierea 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 I.2. din ordinea de zi a fost examinată Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor - Actualizarea noii Strategii industriale 2020: construirea
unei piețe unice mai puternice pentru a sprijini redresarea Europei, COM(2021)
350. Comunicarea propune măsuri menite să consolideze reziliența pieței unice,
îndeosebi în perioade de criză, și contribuie la punerea în mișcare a tranziției
către o economie durabilă, digitală, rezilientă și competitivă la nivel mondial.
Comisia pentru afaceri europene susține actualizarea noii Strategii industriale
2020 ce vizează construirea unei piețe unice mai puternice pentru a sprijini
redresarea Uniunii Europene. Subliniază că spațiul european comun al educației
reprezintă o oportunitate de valorificare a resurselor de învățare non-formale
pentru combaterea lacunelor și inegalităților în materie de competențe din
industrie.
Au fost făcute recomandări cu privire la: - analizarea periodică a dependențelor
și capacităților strategice ale Uniunii Europene în domenii strategice tehnologice
și industriale, în vederea identificării din timp a provocărilor emergente, în special
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în legătură cu capacitatea de apărare comună; - sporirea eforturilor diplomatice
ale Uniunii și exploatarea tuturor oportunităților acordurilor comerciale în vederea
protejării depline a drepturilor cetățenilor europeni ce lucrează în afara Uniunii
Europene; - armonizarea strategiei industriale cu măsurile ce vizează dezvoltarea
producției agricole tradiționale și ecologice; - măsuri de facilitare a accesului
IMM din toate statele membre la informații relevante cu privire la piețele din
Africa, Asia și America de Sud, în vederea valorificării oportunităților acordurilor
de comerț încheiate de Uniune; - sprijinirea întreprinderilor cu potențial de
dezvoltare disruptiv, ce vizează punerea pe piață a tehnologiilor energetice care
exploatează surse inovative.
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 puncul III. Diverse din ordinea de zi, domnul deputat Mușoiu, președintele
comisiei, a adus în atenția membrilor comisiei posibilitatea de a organiza
desfășurarea ședințelor comisiei în teritoriu și a solicitat puncte de vedere.
Domnul deputat Viorel Băltărețu a propus, pentru perioada 19 – 20 octombrie
a.c., o dezbatere în zona Clujului cu privire la Conferința Viitorul Europei.
Domnul deputat George Tuță a a dorit să menționeze că structura acestor întâlniri
trebuie să aibă în vedere dezbateri: în zona administrației publice – inclusiv cu
instituțiile europene care au corespondent în zonă; cu mediul de afaceri din
regiune; cu societatea civilă, deoarece UE pune mare accent pe implicarea
cetățenilor în deciziile luate la nivelul Uniunii.
Domnul deputat Ionel Dancă a susținut inițiativa pentru prima ședință de comisie
în județul Cluj și s-a oferit pentru organizarea unor dezbateri în regiunea de sudest a țării. De asemenea, a propus să fie analizată posibilitatea de a se ține astfel
de ședințe împreună cu comisia omoloagă din Senat.
Domnul președinte Mușoiu a mulțumit pentru intervenții și a apreciat formatul
propus pentru întrevederile în teritoriu ca bun și echilibrat.
 Joi, 16 septembrie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual
asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi.
În ziua de 15 septembrie, 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 online,
Christine THELLMANN (PNL) - prezentă online, Rodica Luminița BARCARI (PNL),
Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR) – prezent online, Ion – Marcel
CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL), Mirela
FURTUNĂ (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU
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(PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR) – prezent online, Diana STOICA (USR)
– prezentă online, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).
Au absentat: Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Mircea FECHET (PNL), Anamaria
GAVRILĂ (Neafiliați).
În ziua de 16 septembrie, 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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