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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

București, 27 septembrie 2021 
Nr. 4c-22 / 479 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 21 – 23 septembrie 2021  

 
 

În perioada 21 – 23 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Examinare și adoptarea opiniei pentru:  

1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Calea către o 

planetă sănătoasă pentru toți - Plan de acțiune al UE: „Către reducerea la 
zero a poluării aerului, apei și solului”, COM(2021) 400. 

Raportor: deputat Mircea Fechet 

2. Chestionarul pentru cel de-al 36 – lea Raport bianual al COSAC – dezbatere 

și adoptare 

 

II. Studiu individual: 
1. Parlamentul European și Comisia Europeană - Starea Uniunii - 2021. 

2. Comisia Europeană - Noul Bauhaus european. 
3. Parlamentul European – Rezerva de ajustare la Brexit. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210903PHT112
51/20210903PHT11251_original.jpg 

4. Consiliul European și Consiliul UE – Agenda 20 septembrie - 3 octombrie 

2021. 
 

III. Diverse 
 

 Marți, 21 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. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210903PHT11251/20210903PHT11251_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210903PHT11251/20210903PHT11251_original.jpg
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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 privind Calea către o planetă sănătoasă pentru toți  - Plan 

de acțiune al UE: „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului”, 
COM(2021) 400. Raportor: deputat Mircea Fechet.  

 
Domnul deputat Fechet a subliniat faptul că această Comunicare este un obiectiv 

din Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă și vine în completarea Comunicării 
din 2020 referitoare la ”Green Deal”, Pactul verde european, unde se propune 

neutralitate climatică până în anul 2050. În Comunicarea în dezbatere se propune 
un plan de acțiune pentru 2021 – 2024 cu scopul de a completa acțiunile din 

cadrul altor inițiative ale Pactului verde european, astfel încât acest deceniu să 
înscrie UE pe calea către reducerea la zero a poluării. Raportorul a atras atenția 

că această chestiune interesează și statul român, pentru că în România poluarea 
cauzează peste 27 mii de decese premature anual! Nu este doar o chestiune care 

privește sănătatea populației, ci bineînțeles că poluarea impactează și 

biodiversitatea și modul în care generațiile viitoare vor trăi. Domnul deputat și-a 
exprimat speranța că Parlamentul României va adopta această Comunicare a 

Comisiei Europene și o va transpune ulterior într-o legislație eficientă pentru 
mediu. 

 
Președintele comisiei a supus la vot varianta finală a opiniei Comisiei pentru 

afaceri europene asupra Comunicării în dezbatere. Înaintea votului, doamna 
deputat Dumitrina Mitrea, vicepreședinte al Comisiei, a dorit să anunțe că 

membrii grupului parlamentar AUR participă la ședințe, dar nu votează. 
Membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 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, membrii comisiei au dezbătut conținutul 

Chestionarului pentru cel de al 36-lea Raport bianual al COSAC.  

Chestionarul este adresat tuturor Camerelor din Parlamentele naționale membre 
ale UE de către Președinția Slovacă a Consiliului UE. Acesta cuprinde 3 capitole: 

- Digitalizarea lucrărilor parlamentare pe durata pandemiei și tranziția digitală; - 
implicarea tinerilor în procesele decizionale; - organizarea Conferinței Viitorul 

Europei. 
Membrii comisiei au dezbătut temele cuprinse în chestionar și au adoptat 

răspunsurile la întrebări, care vor fi remise Secretariatului permanent al COSAC, 
pentru întocmirea Raportului. 

 
 Miercuri, 22 septembrie și Joi, 23 septembrie a.c., membrii comisiei 

au procedat la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea 
de zi.  

 
În ziua de 21 septembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 18 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), 
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Dumitrina MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă online, Ana 
Maria CĂTĂUȚĂ (PSD) – prezentă online, Christine THELLMANN (PNL), Rodica 

Luminița BARCARI (PNL) - prezentă online, Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Ion – 
Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL), Mirela 

FURTUNĂ (PSD) ) - prezentă online, Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați) - prezentă 
online, Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), 

Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR) – prezent online, George Cristian TUȚĂ (PNL), 
ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

Au absentat: Iulian BULAI (USR), Ionel DANCĂ (PNL), Diana STOICA (USR).  
 

În ziua de 22 septembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații.  

 
În ziua de 23 septembrie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența toți deputații.  
 

 

 
 

 

PREȘEDINTE 

Ștefan MUȘOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


