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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 7 noiembrie2022 
Nr. 4c-22/610 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2022  

 
 

Ordinea de zi a Comisiei pentru afaceri europene în perioada 31 octombrie – 3 
noiembrie a.c.: 

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

II. Examinarea și adoptarea opiniilor pentru:  
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 

Planul UE „Economii de energie” - COM(2022) 240. 
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru 
energia solară – COM(2022) 221, raportor: deputat Viorel Băltărețu. 

III. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană: Eurobarometru special privind atitudinea europenilor 

față de calitatea aerului – comunicat de presă și fisă de țară pentru 
România. 

2. Comisia Europeană: Eurobarometru din 2022 privind politica UE în 
domeniul concurenței – comunicat de presă. 

3. Comisia Europeană: Pactul verde European - Comisia propune norme 
pentru un aer și o apă mai curate - comunicat de presă. 

4. Comisia Europeană: Servicii fianciare de consum - comunicat de presă și 
fișă informativă. 

5. Comisia Europeană: Acord la nivelul UE în direcția obiectivului ”emisii zero” 

– comunicat de presă. 
6. Consiliul UE: Încărcătorul comun – miniștrii UE aprobă definitiv portul de 

încărcare universal. 
IV.  Diverse: 

1. Invitația adresată membrilor CAE de către Reprezentanța Comisiei 
Europene la București: Conferința anuală privind implementarea PNRR - 8 

noiembrie 2022. 
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2. Întrevederea membrilor Comisiilor pentru afaceri europene și Comisiilor 
pentru buget, finanțe și bănci din Parlamentul României cu delegația Comisiei 

Europene formată din reprezentanți ai Grupului operativ pentru redresare și 
reziliență (RECOVER) și Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare 

(ECFIN), condusă de doamna Céline GAUER, Director general, Șef al Task 
Force-ului pentru Redresare și Reziliență. 

 
 Miercuri, 2 noiembrie 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, președintele comisiei a prezentat adresa Grupului 

parlamentar al PNL prin care informează despre hotărârea de desemnare a 
doamnei deputat Christine Thellmann în funcția de vicepreședinte al Comisiei 

pentru afaceri europene în locul dommnului deputat Călin-Ioan Bota. Acesta va 

activa în continuare în calitate de membru al comisiei. De asemenea, Grupul 
parlamentar al PNL a hotărât desemnarea doamnei deputat Rodica-Luminița 

Barcari în funcția de secretar al comisiei, în locul doamnei deputat Christine 
Thellmann. 

Președintele comisiei a supus la vot propunerile. În urma scrutinului efectuat, în 
biroul comisiei au fost aleşi:  

- Vicepreședinte: doamna deputat Christine THELLMANN, deputat în 
circumscripția nr. 34 judeţul Sibiu, Grupul parlamentar al Partidului 

Național Liberal, cu 14 voturi ”pentru”, 0 voturi ”contra”, 0 ”abțineri”. 
- Secretar: doamna deputat Rodica-Luminița BARCARI, deputat în 

circumscripția nr. 23 judeţul Ialomița, Grupul parlamentar al Partidului 
Național Liberal, cu 14 voturi ”pentru”, 0 voturi ”contra”, 0 ”abțineri”. 

 
La punctul II.1. de pe ordinea de zi a fost examinată Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și  Comitetul Regiunilor - Planul UE „Economii de energie” - 
COM(2022) 240. 

Comunicarea prezintă schimbările comportamentale pe termen scurt care ar 
putea reduce cu 5% cererea de gaze și petrol, încurajând statele membre să 

lanseze campanii de comunicare pe acest subiect destinate gospodăriilor și 
întreprinderilor, să recurgă la măsuri fiscale pentru a încuraja economiile de 

energie.  
De asemenea, propune măsuri de contingență în cazul unei întreruperi grave a 

aprovizionării cu energie și orientări privind criteriile pe baza cărora trebuie 
stabilite prioritățile pentru clienți. 

 
În cadrul examinării documentului UE, membrii comisiei au subliniat necesitatea 

unor politici armonizate la nivelul Uniunii Europene, pentru ca utilizarea 
transportului public să crească, iar mobilitatea activă să devină normă cât mai 

repede, precum și relevanța pe termen lung a opțiunilor voluntare de a 

economisi energie, cu un impact favorabil asupra celorlalte componente ale 
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politicilor energetice și de asigurare a apărării Uniunii Europene în fața 
amenințărilor externe. 

Deputații au făcut unele recomandări în ceea ce privește: mobilizarea și 
sprijinirea organizațiilor societății civile pentru promovarea metodelor de 

economisire a energiei și elaborarea de orientări pentru includerea 
competențelor legate de economiile de energie în programele școlare și 

pregătirea cadrelor didactice în acest sens, dar și intensificarea cercetării 
științifice și a adoptării de noi tehnologii mai puțin consumatoare de energie 

pentru aparatura de uz casnic și pentru a sprijini economia de energie în 
gospodării. 

 
În finalul dezbaterii, opinia a fost supusă la vot, forma sa finală fiind adoptată în 

unanimitate de către membrii comisiei. Opinia finală va fi transmisă Biroului 
Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii parlamentare. 

 
La punctul II.2. de pe ordinea de zi a fost examinată Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru energia solară – COM(2022) 221, 
pentru care raportor a fost domnul deputat Viorel Băltărețu.  

Raportorul a făcut o scurtă prezentare a Comunicării. Aceasta stabilește o foaie 
de parcurs pentru valorificarea oportunităților oferite de tehnologiile din 

domeniul energiei solare și prezintă o serie de măsuri precum simplificarea 
procedurilor de autorizare, lansarea unei Alianțe a industriei energiei solare 

fotovoltaice, instituirea Parteneriatului UE la scară largă în materie de 
competențe și Inițiativa europeană privind acoperișurile solare. 

În continuare, domnul deputat Bălărețu a punctat câteva aspecte care trebuie 
avute în vedere în cadrul Strategiei UE pentru energia solară. A precizat, astfel, 

că efortul statelor membre de a adopta stimulente pentru dezvoltarea sistemelor 
agro-fotovoltaice, atunci când își elaborează planurile strategice naționale 

pentru politica agricolă comună, ar fi mai eficient dacă ar fi însoțit de un cadru 
armonizat de sprijin în cadrul Uniunii Europene. A subliniat, de asemenea, că 

unitățile de energie solară ar trebui să ocupe suprafețe cât mai restrânse și să 

se integreze pe cât posibil în mediul natural și în peisajul amplasamentului. 
 

Membrii comisiei au adăugat câteva recomandări, printre care elaborarea unor 
orientări pentru crearea de competențe în utilizarea programelor de gestionare 

a sistemelor de informații geografice, încă din perioada școlară, pentru a 
contribui astfel la adoptarea cât mai rapidă a tehnologiilor care vizează utilizarea 

energiei solare la nivel individual și intensificarea sprijinirii sectorului spațial, 
atât ca oportunitate de obținere a energiei, cât și pentru obținerea datelor 

necesare utilizării optime a energiei solare. 
 

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. 
 

La punctul IV. Diverse, președintele comisiei a prezentat cele două evenimente 

care vor avea loc pe data de 8 noiembrie a.c., în cadrul relațiilor Comisei pentru 
afaceri europene cu organismele Uniunii Europene:  
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1. Conferința anuală privind implementarea PNRR. Conferința are ca teme 
principale Capitolul REPowerEU (cu accent pe contribuția la Tranziția Verde) și 

obiectivul consolidării finanțelor publice în contextul Planului Național de 
Redresare și Reziliență.  

2. Întrevederea membrilor Comisiilor pentru afaceri europene și Comisiilor 
pentru buget, finanțe și bănci din Parlamentul României cu delegația Comisiei 

Europene formată din reprezentanți ai Grupului operativ pentru redresare și 
reziliență (RECOVER) și Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare 

(ECFIN), condusă de doamna Céline GAUER, Director general, Șef al Task Force-
ului pentru Redresare și Reziliență, pe tema implementării Planului Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR). 
Domnul deputat Mușoiu a solicitat membrilor comisiei opțiunile de participare. 

Pentru ambele acțiuni și-au exprimat disponibilitatea de participare doamna 
deputat Dumitrina Mitrea, doamna deputat Ana-Maria Cătăuță și domnul deputat 

Viorel Băltărețu. 
 

 În zilele de 31 octombrie, 1 și 3 noiembrie a.c., membrii comisiei au 

procedat la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul III de pe ordinea 
de zi. 

 
În ziua de 31 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența toți deputații. 
 

În ziua de 1 noiembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații. 

 
În ziua de 2 noiembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 14 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 
MITREA (AUR), Adriana Diana TUȘA (PSD), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine 

THELLMANN (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), 
Ileana-Cristina DUMITRACHE (PSD), Nicolae GEORGESCU (PSD), Giureci-

Slobodan GHERA (Minorități), Maria-Gabriela HORGA (PNL), Cristina-Mădălina 

PRUNĂ (USR), Diana STOICA (USR).  
Au absentat motivat: Mirela FURTUNĂ (PSD), Rodica Luminița BARCARI (PNL), 

Iulian BULAI (USR), Mircea FECHET (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Sorin 
Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Neafiliați), Ciprian Titi 

STOICA (AUR), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 
 

În ziua de 3 noiembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații. 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


