
1 

 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 26 octombrie 2022 

Nr. 4c-22/575 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 17 – 20 octombrie 2022  

 

 
Ordinea de zi a Comisiei pentru afaceri europene în perioada 17 – 20 

octombrie a.c.: 
 

I. Audierea domnului Marcel Ioan Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, în vederea prezentării stadiului actual al jaloanelor ce trebuie 

îndeplinite potrivit obiectivelor din PNRR 

II.  Alegerea Biroului Comisiei – propuneri din partea Grupului parlamentar al 
PNL 

III. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană: Eurobarometru referitor la percepția cu privire la 

echitatea tranziției verzi - fișă de țară pentru România cu rezultatele 
sondajului 

2. Comisia Europeană: Cea de-a 20-a ediție a Săptămânii europene a 
regiunilor și orașelor – comunicat de presă 

3. Comisia Europeană: Noul Bauhaus european în cadrul politicii de 
coeziune - comunicat de presă 

4. Comisia Europeană: Comisia lansează lucrările privind Anul European al 
competențelor - comunicat de presă 

5. Parlamentul European: Sesiunea plenară – Strasbourg, 17 – 20 
octombrie 2022 

6. Comisia Europeană: Aplicarea legislației UE: beneficii pentru cetățeni – 

comunicat de presă și fișă informativ. 
IV.  Diverse 

 
 Marți, 18 octombrie a.c., ședința a fost condusă de domnul deputat 

Ștefan Mușoiu, președintele comisiei.  
 

gabriela.negret
Conform cu originalul
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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. de pe ordinea de zi a fost invitat domnul Ioan-Marcel Boloș, 

ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru prezentarea stadiului 
actual al jaloanelor ce trebuie îndeplinite potrivit obiectivelor din PNRR. La 

dezbatere a mai participat doamna Carmen Moraru, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. 

 
Domnul președinte Mușoiu a mulțumit invitaților pentru prezență, a propus 

maniera de lucru și a supus la vot procedura întrebare/răspuns, apoi a dat 
cuvântul ministrului pentru o scurtă prezentare a subiectului în dezbatere. 

 
Domnul ministru Boloș a subliniat faptul că Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene (MIPE) a lansat în data de 4 octombrie a.c. condițiile de accesare a 
fondurilor europene aferente PNRR pentru IMM-uri.  

La data de 17 octombrie a avut loc evenimentul de semnare a primelor 

contracte de finanțare pentru apelul de proiecte în cadrul Acțiunii POC 4.1.1 
”Investiții în activități productive”. Ministrul a subliniat că au fost semnate 30 

de contracte de finanțare, în valoare de 10 milioane euro, iar termenul de 
utilizare a banilor este 3 decembrie 2023.  

În continuare, domnul ministru Boloș a punctat următoarele etape din PNRR: 
să se deschidă ultima măsură destinată IMM-urilor, măsuri de ajutor de stat 

pentru producție din surse de energie regenerabile, să se deschidă apelurile 
destinate retehnologizării domeniului construcțiilor și industriei alimentare, să 

se deschidă un apel destinat independenței energetice la nivelul comunităților 
locale, cu un buget alocat de 250 milioane euro.  

De asemenea, a menționat că apelul pentru digitalizarea IMM-urilor este în 
pregătire, fiind posibil să fie lansat în luna decembrie a.c.. Totodată, se 

pregătește o componentă destinată digitalizării, automatizării și robotizării 
IMM-urilor și întreprinderilor mari, cu un buget de 150 milioane euro. 

 

”Nu există șanse să pierdem niciun ban din PNRR! Din contră, am putea 
include noi domenii pentru finanțare”, a dat asigurări ministrul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, în cadrul audierilor. Potrivit acestuia, capitolul nou 
REPowerEU, de adăugat în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 

constituie premisa prin care s-ar putea folosi bani europeni pentru efectuarea 
de investiții și în domeniile care nu au fost prinse în PNRR în prima fază. 

Grație apelurilor destinate retehnologizării, agricultura ar putea primi bani 
pentru extinderea irigațiilor, la fel și industria agroalimentară. Astfel, România 

va putea obține și această tranșă de bani europeni, aferentă trimestrului III. 
 

După prezentarea făcută, s-a trecut la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Din 
partea Comisiei, au adresat întrebări domnul Ștefan Mușoiu, domnul Mircea 

Fechet, domnul Iulian Bulai, doamna Dumitrina Mitrea, domnul Zakarias 
Zoltán, doamna Cristina Prună, domnul Bogdan Rodeanu, domnul Viorel 

Băltărețu, doamna Oana-Marciana Özmen. 
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Întrebările adresate domnului ministru s-au referit, în principal, la: șansele ca 

aceste fonduri să fie utilizate și în ce proporții, interesul IMM-urilor pentru 
aceste domenii, asigurarea coordonării dintre PNRR și programele operaționale, 

dar și a coordonării dintre finanțarea prin programele PNRR a investițiilor în 
energie regenerabilă și strategia energetică a României 2020-2030, viziunea 

ministerului cu privire la asigurarea resursei umane necesare măsurilor de 
digitalizare a învățământului, conform Componentei 15 – Educație. 

 
Ministrul a răspuns, pe rând, întrebărilor care i-au fost adresate. 

 
S-a evidențiat faptul că, la sfârșitul lunii mai, România a depus prima cerere de 

plată cu o sumă totală de 2,94 miliarde euro, iar la data de 15 septembrie 
2022, Comisia Europeană a transmis evaluarea pozitivă asupra îndeplinirii 

celor 21 de ținte și jaloane aferente primei cereri de plată din cadrul PNRR. În 
acest moment, cererea urmează traseul de aprobare. De asemenea, cererea 

de plată numărul 2 urmează a fi transmisă Comisiei Europene ulterior aprobării 

primei cereri de plată și va avea o valoare de 3,23 miliarde euro, din care 2,15 
miliarde euro – sprijin financiar nerambursabil și 1, 08 miliarde euro – sprijin 

sub formă de împrumut, condiționată de îndeplinirea unui număr de 51 de 
jaloane aferente trimestrului I 2022 și trimestrului II 2022. 

 
După audierea domnului ministru Boloș, președintele comisiei a propus 

amânarea punctului II de pe ordinea de zi, alegerea biroului comisiei, pentru 
următoarea ședință de dezbateri. Propunerea a fost supusă la vot și a fost 

acceptată în unanimitate de către membrii comisiei. 
 

Președintele comisiei a mulțumit și a declarat închise dezbaterile. 
 

 În zilele de 17, 19 și 20 octombrie a.c., membrii comisiei au procedat 
la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul III de pe ordinea de zi. 

 

În ziua de 17 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații. 

 
În ziua de 18 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 14 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA 
(PNL), Dumitrina MITREA (AUR), Christine THELLMANN (PNL) – înlocuită de 

Cristina-Agnes VECERDI, Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR), Mircea 
FECHET (PNL), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Mihai Laurențiu 

POLIȚEANU (USR) – înlocuit de Bogdan RODEANU, Cristina-Mădălina PRUNĂ 
(USR), Ciprian Titi STOICA (AUR) – înlocuit de Vasile NAGY, Diana STOICA 

(USR) – înlocuită de Mihai BOTEZ, George Cristian TUȚĂ (PNL) – înlocuit de 
Oana-Marciana ÖZMEN, ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

 
Au absentat motivat: Mirela FURTUNĂ (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD), Ana 

Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Ion Marcel CIOLACU 

(PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ileana-Cristina DUMITRACHE (PSD), 
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Nicolae GEORGESCU (PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Maria-Gabriela 

HORGA (PNL).  
 

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

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

înregistrat prezența toți deputații. 
 

 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


