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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 27 septembrie 2022 

Nr. 4c-22/502 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 19 – 22 septembrie 2022  

 

 
În perioada 19 – 22 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 

următoarea ordine de zi:  
 

 
I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 

1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
REPowerEU Plan - COM(2022) 230. 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 

Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei - COM(2022) 233. 
 

II. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană: NextGenerationEU – comunicat de presă 

2. Comisia Europeană și Consiliul UE: Prețurile la energie – comunicat de 
presă și fișă informativă 

3. Comisia Europeană și Parlamentul European: Starea Uniunii 2022 – O 
uniune a cărei forță stă în unitate; discursul din 14 septembrie 2022 al 

președintelui Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen și 
comunicat de presă 

4. Parlamentul European: Salariul minim european – comunicat de presă 

5. Comisia Europeană:”Pregătiți pentru 55” – eficiența energetică; 
comunicat de presă 

6. Comisia Europeană: Legea europeană privind libertatea mass-mediei în 
UE; comunicat de presă și fișă informativă. 

 

III. Diverse 
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 Marți, 20 septembrie a.c., ședința a fost condusă de domnul deputat 

Ștefan Mușoiu, președintele comisiei.  
 

În deschiderea lucrărilor, domnul președinte a supus la vot ordinea de zi, care 
a fost aprobată în unanimitate de către membrii comisiei. 

 
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost examinată Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - REPowerEU Plan - COM(2022) 230. 

Comunicarea urmărește accelerarea tranziției către energia curată, construirea 
unui sistem energetic rezilient și a unei uniuni energetice, diversificarea 

aprovizionării cu energie, inclusiv din surse regenerabile, pentru a înlocui 
combustibilii fosili în locuințe sau în industrie. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au recomandat ca echipamentele 
necesare energiilor alternative să fie produse într-o cât mai mare măsură în 

Uniunea Europeană, susținerea producerii de energie pentru consumul propriu, 

a micro-rețelelor de curent electric, precum și a utilizării surselor de energie 
alternativă la scară mică, în mediul rural. 

A fost subliniat faptul că reducerea dependenței de energia din Federația Rusă 
implică o integrare accentuată a piețelor de energie din Uniunea Europeană și 

Statele Unite ale Americii, cu o posibilă zonă de liber schimb transatlantică. De 
asemenea, s-a menționat importanța contribuției Uniunii Europene la apărarea 

Ucrainei în fața amenințărilor energetice din partea Federației Ruse. 
 

Opinia a fost supusă la vot, membrii comisiei adoptând cu unanimitate forma 
finală. Aceasta urmează a fi transmisă Biroului Permanent al Camerei 

Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 

S-a trecut la punctul I.2. din ordinea de zi, examinarea Comunicării Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic 

și Social European și Comitetul Regiunilor - Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei 

- COM(2022) 233, comunicare ce stabilește răspunsul Uniunii pentru a aborda 
deficitul imediat de finanțare al Ucrainei și cadrul de reconstrucție pe termen 

lung, reflectând nevoile ancorate în tranziția ecologică și digitală și în valorile 
europene fundamentale. 

Comisia pentru afaceri europene susține solidaritatea fermă a Uniunii Europene 
cu persoanele care fug din calea războiului din Ucraina și sprijinul prompt 

mobilizat pentru guvernul ucrainean. Recomandă identificarea de măsuri 
cuprinzătoare de sprijin pe termen lung, atât din partea Uniunii, cât și din 

partea statelor membre pentru a pune bazele unei națiuni ucrainene libere și 
prospere, ancorate în valorile europene, bine integrată în economia europeană 

și mondială. 
Susținând Comunicarea Comisiei Europene, membrii comisiei au subliniat că 

România, ca stat vecin și cu legături economice și sociale cu Ucraina, are 
capacitatea de a contribui semnificativ la sprijinirea și reconstrucția acesteia. 

 

La încheierea discuțiilor, președintele comisiei a supus la vot varianta finală a 
opiniei. 
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Opinia finală a fost adoptată cu unanimitate de voturi și va fi transmisă către 

Biroul Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 

 
 În zilele de 19, 21 și 22 septembrie a.c., membrii comisiei au procedat 

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

În ziua de 19 septembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații. 

 
În ziua de 20 septembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 18 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA 
(PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD), Dumitrina MITREA (AUR), Ana Maria CĂTĂUȚĂ 

(PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel 
BĂLTĂREȚU (USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ileana-Cristina DUMITRACHE 

(PSD), Mircea FECHET (PNL), Nicolae GEORGESCU (PSD), Giureci-Slobodan 

GHERA (Minorități), Maria-Gabriela HORGA (PNL), Cristina-Mădălina PRUNĂ 
(USR), Ciprian Titi STOICA (AUR), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS 

Zoltán (UDMR). 
Au absentat motivat: Adriana Diana TUȘA (PSD), Iulian BULAI (USR), Ion 

Marcel CIOLACU (PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu 
POLIȚEANU (USR), Diana STOICA (USR). 

 
În ziua de 21 septembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența toți deputații. 
 

În ziua de 22 septembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații. 

 

 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


