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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 16 noiembrie 2022 
Nr. 4c-22/643 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 7 - 10 noiembrie 2022  

 
 

Ordinea de zi a Comisiei pentru afaceri europene în perioada 7 - 10 noiembrie 
a.c.: 

 
I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Puterea parteneriatelor comerciale: împreună pentru 

o creștere economică verde și justă - COM(2022) 409. 

II. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană: Regulamentul UE privind piețele digitale (Digital 

Markets Act – DMA) – comunicat de presă. 
2. Comisia Europeană: Fondul UE pentru inovare – comunicat de presă. 

3. Comisia Europeană: Conferința ONU privind schimbările climatice COP27 
- comunicat de presă. 

4. Comisia Europeană: Politica de coeziune a UE – cooperare transfrontalieră 
– Programul Interreg NEXT Ungaria – Slovacia – România – Ucraina. 

5. Comisia Europeană: Summit-ul Balcanilor de Vest în contextul Procesului 
de la Berlin – comunicat de presă. 

6. Comisia Europeană: Raportul privind incendiile forestiere din Europa – 
comunicat de presă. 

7. Consiliul UE și Consiliul European: Agenda 7 – 20 noiembrie 2022. 
III. Diverse 

 

 Miercuri, 9 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. 
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La punctul I. de pe ordinea de zi a fost examinată Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 

Comitetul Regiunilor - Puterea parteneriatelor comerciale: împreună pentru o 
creștere economică verde și justă - COM(2022) 409. 

Comunicarea stabilește modalitățile de consolidare a contribuției acordurilor 
comerciale la dezvoltarea durabilă. 

 
Membrii comisiei și-au exprimat susținerea față de Comunicarea Comisiei, 

subliniind că sunt necesare eforturi susținute la nivelul Uniunii Europene pentru 
sprijinirea şi extinderea practicilor de responsabilitate socială corporativă. În 

același timp, au recomandat, în principal: 
- la evaluarea impactului comerțului asupra atingerii obiectivelor de dezvoltare 

durabilă să se analizeze în mod distinct întreprinderile mici şi mijlocii, industria 
alimentară din Uniunea Europeană, precum și în funcție de sectoarele de 

activitate şi de profilul regional; 
- implicarea parlamentelor naționale în monitorizarea și punerea în aplicare a 

angajamentelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă; 

- întărirea capacității de verificare a corporațiilor în ceea ce privește condițiile de 
muncă și respectarea condițiilor de mediu în activitatea lor din afara Uniunii 

Europene. 
- monitorizarea impactului comerțului asupra producției locale agricole sensibile 

din statele membre şi din ţările parteneriatelor şi dezvoltarea unui sistem de 
alertă timpurie. 

 
La 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. 

 
 

 În zilele de 7, 8 și 10 noiembrie a.c., membrii comisiei au procedat la 
studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. de pe ordinea de zi. 

 

În ziua de 7 noiembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații. 

 
În ziua de 8 noiembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

În ziua de 9 noiembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența 13 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Dumitrina MITREA (AUR), Adriana 

Diana TUȘA (PSD), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Călin 
Ioan BOTA (PNL), Iulian BULAI (USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Nicolae 

GEORGESCU (PSD), Maria-Gabriela HORGA (PNL), Diana STOICA (USR), George 
Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

Au absentat motivat: Mirela FURTUNĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), 
Rodica Luminița BARCARI (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Ileana-Cristina 

DUMITRACHE (PSD), Mircea FECHET (PNL), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), 
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Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Neafiliați), 
Cristina-Mădălina PRUNĂ (USR), Ciprian Titi STOICA (AUR).  

 
În ziua de 10 noiembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența toți deputații. 
 

 
 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


