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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 7 octombrie 2022 

Nr. 4c-22/532 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 3 – 6 octombrie 2022  

 

 
În perioada 3 – 6 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 

următoarea ordine de zi:  
 

I. Examinare și adoptarea opiniei pentru Comunicarea Comună către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiții 

în domeniul apărării și calea de urmat - JOIN(2022) 24. 
II. Informare despre întrevederea comună, cu reprezentanții Comisiilor pentru 

afaceri europene din Senat și Camera Deputaților, pe care Vicepreședintele 
Comisiei Europene, doamna Dubravka ŠUICA, responsabilă pentru 

democrație și demografie, şi-a manifestat dorința de a o avea în data de 13 
octombrie 2022. 

III. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană: Instrumentul pentru situații de urgență al pieței unice 

(SMEI) – comunicat de presă și fișă informativă 
2. Consiliul European și Consiliul UE: Sinteză a principalelor subiecte și 

evenimente din cadrul Consiliului UE și al Consiliului European din 
următoarele două săptămâni. 

3. Comisia Europeană: Puterea culturii în sprijinul dezvoltării durabile – 
comunicat de presă 

4. Comisia Europeană: Raportul anual privind activitățile de apărare 

comercială ale UE din 2021 - comunicat de presă 
5. Comisia Europeană: Eurobarometru dedicat sportului și activității fizice - 

comunicat de presă și fișă informativă 
6. Comisia Europeană: Uniunea europeană a sănătății: screeningul pentru 

depistarea cancerului – comunicat de presă și fișă informativă 
IV. Diverse 
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 Marți, 4 octombrie 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. din ordinea de zi a fost examinată Comunicarea Comună către 

Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiții în 

domeniul apărării și calea de urmat - JOIN(2022) 24. Comunicarea analizează 
cheltuielile de apărare în cadrul UE, deficitele în materie de capabilități și la nivel 

de industrie, modalitățile de abordare a acestora și opțiunile de consolidare a 
aprovizionării cu capabilități de apărare. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei și-au exprimat susținerea față de 
majorarea bugetelor pentru apărare în condițiile unei cooperări pragmatice, 

întărite, dintre statele membre în ceea ce privește industria de apărare, precum 

și identificarea unor inițiative comune de apărare într-un cadru de 
responsabilitate comună. 

A fost subliniată relevanța unui nivel sporit de interoperabilitate militară între 
statele membre, cu viteze de reacție cât mai ridicate, care să fructifice o bază 

industrială și tehnologică militară de apărare europeană avansată și consolidată, 
precum și necesitatea unor politici specifice în ceea ce privește consolidarea 

capabilităților industriei de apărare ale statelor membre de la granița de est a 
Uniunii Europene, atât pentru granițele terestre, cât și pentru cele maritime. 

 
Comisia pentru afaceri europene a făcut o serie de recomandări, în principal cu 

privire la sporirea capacității de instruire a Agenției Europene de Apărare și a 
capacității acesteia de coordonare a cercetării științifice în domeniu, precum și 

instituirea unui mecanism de guvernanță care să promoveze transparența și 
răspunderea și la elaborarea unor politici și planuri de convergență pe termen 

lung între statele membre în ceea ce privește industria de apărare. 

 
Opinia a fost supusă la vot, membrii comisiei adoptând, cu o abținere, forma 

finală. Aceasta urmează a fi transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
S-a trecut la punctul II din ordinea de zi. Președintele Ștefan Mușoiu i-a informat 

pe membrii comisiei despre întrevederea comună cu reprezentanții Comisiilor 
pentru afaceri europene din Senat și Camera Deputaților pe care 

Vicepreședintele Comisiei Europene, doamna Dubravka ŠUICA, responsabilă 
pentru democrație și demografie, şi-a manifestat dorința de a o avea în data de 

13 octombrie 2022. Subiectele propuse pentru întrevedere sunt referitoare la 
concluziile despre Conferința privind viitorul Europei, evoluțiile demografice, 

imigrație, mobilitatea și competențele forței de muncă, drepturile copilului și 
egalitatea de gen. Domnul președinte a solicitat confirmarea prezenței 

deputaților din comisie la această întâlnire. Și-au manifestat dorința de 

participare doamna deputat Ana Maria Cătăuță, secretar al comisiei, domnul 
deputat Giureci-Slobodan GHERA și domnul deputat Ciprian Titi Stoica. 
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La punctul IV. Diverse, domnul deputat Ciprian Titi Stoica a propus ca domnul 

Marcel Ioan Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene, să fie invitat în 
viitorul apropiat la o ședința a comisiei pentru a prezenta stadiul actual al 

jaloanelor ce trebuie îndeplinite potrivit obiectivelor din PNRR. Membrii comisiei 
au fost de acord cu propunerea și au stabilit să fie transmisă invitația către 

ministru pentru data de 18 octombrie a.c.   
 

 În zilele de 3, 5 și 6 octombrie a.c., membrii comisiei au procedat la 
studiu individual asupra temelor înscrise la punctul III. din ordinea de zi. 

 
În ziua de 3 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

În ziua de 4 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 17 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Adriana Diana TUȘA 

(PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD), Dumitrina MITREA (AUR), 

Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU 
(USR), Iulian BULAI (USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ileana-Cristina 

DUMITRACHE (PSD), Mircea FECHET (PNL), Nicolae GEORGESCU (PSD), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Maria-Gabriela HORGA (PNL), Ciprian Titi STOICA 

(AUR), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 
Au absentat motivat: Christine THELLMANN (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 

Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR), Cristina-
Mădălina PRUNĂ (USR), Diana STOICA (USR), George Cristian TUȚĂ (PNL). 

 
În ziua de 5 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența toți deputații. 
 

În ziua de 6 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații. 

 

 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


