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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 15 decembrie 2022 
Nr. 4c-22/711 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 12 – 15 decembrie 2022  

 
Ordinea de zi a Comisiei pentru afaceri europene în perioada 12 – 15 decembrie 

a.c.: 
 

I. Aviz asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 PLx. 611/2022: 
1. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (anexa 3/54); (pentru 

domeniul fondurilor europene). 
2. Ministerul Afacerilor Externe (anexa 3/14); (pentru domeniul afacerilor 

europene). 

II. Examinarea și adoptarea opiniei pentru:  
1. Propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea prevenirii 

prin depistare timpurie: O nouă abordare a UE privind screening-ul pentru 
depistarea cancerului care o înlocuiește pe cea din Recomandarea 

2003/878/CE a Consiliului - COM(2022) 474. 
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă agenda 
europeană de inovare – COM(2022) 332. 

III. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană: Politica de coeziune a UE: 2,14 miliarde de euro 

pentru România – comunicat de presă. 
2. Comisia Europeană: Reducerea la zero a poluării: obiectivele pentru 2030 

sunt realizabile – comunicat de presă. 
3. Comisia Europeană: Uniunea europeană a sănătății: o nouă abordare a 

screening-ului pentru depistarea cancerului - comunicat de presă. 

4. Comisia Europeană: Impozitarea în UE – comunicat de presă  
IV. Diverse 

 
 Luni, 12 decembrie a.c., membrii comisiei au participat, în ședință 

comună cu Comisia pentru afaceri europene a Senatului, la dezbaterea și 
avizarea proiectului de Lege a bugetului de stat pe 2023. Lucrările au fost 

gabriela.negret
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conduse de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele Comisiei pentru afaceri 
europene din Camera Deputaților. 

 
La punctul I.1. a fost dezbătută Anexa 3/54 – Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene, pentru domeniul fondurilor europene. 
Au participat, din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, 

doamna Andreea Anamaria NAGGAR - Secretar de stat și doamna Mariana 
CRISTEA, Secretar general adjunct, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor 

Publice, precum şi alți invitați. 
Au fost dezbătute cele 3 (trei) amendamente primite din partea Grupurilor 

parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Acestea au fost 
respinse cu unanimitate de voturi, nefiind de competența Comisiilor pentru 

afaceri europene. 
La votul pentru buget au participat 15 deputați și 6 senatori. În conformitate cu 

atribuțiile comisiilor, membrii celor două comisii au hotărât cu 17 voturi pentru, 
4 voturi împotrivă și nicio abținere, adoptarea unui aviz favorabil aferent Anexei 

3/54 – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (pentru domeniul fondurilor 

europene). 
 

La punctul I.2. a fost dezbătută Anexa 3/14 – Ministerul Afacerilor Externe, 
pentru domeniul fondurilor europene. 

Au participat, din  Ministerului Afacerilor Externe, doamna Janina SITARU -
Secretar de stat și domnul Bogdan MOISII - Secretar general adjunct, precum 

și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice. 
Au fost dezbătute cele 4 (patru) amendamente primite din partea Grupurilor 

parlamentare ale Uniunii Salvați România (USR). Acestea au fost admise cu 
unanimitate de voturi. 

La votul pentru buget au participat 14 deputați și 6 senatori. În conformitate cu 
atribuțiile comisiilor, membrii celor două comisii au hotărât cu 16 voturi pentru, 

4 voturi împotrivă și nicio abținere, adoptarea unui aviz favorabil aferent Anexei 
3/14 – Ministerul Afacerilor Externe (pentru domeniul fondurilor europene). 

 

 
 Marți, 13 decembrie 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 II.1. de pe ordinea de zi a fost examinată propunerea de 
Recomandare a Consiliului privind consolidarea prevenirii prin depistare 

timpurie: O nouă abordare a UE privind screening-ul pentru depistarea 
cancerului care o înlocuiește pe cea din Recomandarea 2003/878/CE a 

Consiliului - COM(2022) 474. Propunerea urmărește înlocuirea Recomandării 
2003/878/CE a Consiliului cu scopul îmbunătățirii combaterii globale a 

cancerului. 
Exprimându-și susținerea față de acțiunea Uniunii, membrii comisiei au subliniat 

că propunerea de Recomandare este menită să completeze politicile naționale și 

este îndreptată spre îmbunătățirea sănătății publice, prevenirea bolilor și a 
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tulburărilor fizice și mintale, precum și spre eliminarea surselor de pericol pentru 
sănătatea fizică și mintală, inclusiv cancerul. 

Comisia pentru afaceri europene consideră că este necesară, ca măsură de 
sprijin, pregătirea resursei umane din domeniul medical pentru a beneficia de 

oportunitățile oferite de Spațiul european al datelor privind sănătatea, în special 
în cazurile de cancer dificil de tratat. 

În cadrul examinării propunerii, au fost făcute recomandări privind, în principal: 
- identificarea unor măsuri la nivelul Uniunii Europene pentru accelerarea 

transpunerii în practica obișnuită a cunoștințelor științifice și tehnologiilor 
inovatoare în ceea ce privește screening-ul pentru depistarea cancerului; 

- coordonarea screening-ului pentru depistarea cancerului cu alte măsuri de 
medicină preventivă, astfel încât să fie folosite cât mai judicios resursele 

financiare; 
- integrarea abordării prevenirii cancerului în educația formală și non-formală 

pentru sănătate. 
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. 
 

La punctul II.2. din ordinea de zi a fost examinată pe fond Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor – O nouă agenda europeană de inovare – COM(2022) 332. 
Comunicarea urmărește stimularea inovării în domeniul tehnologiei în UE și 

valorificarea oportunităților oferite de dubla tranziție și dezvoltarea 
parteneriatelor globale durabile, răspunzând astfel nevoii de autonomie 

strategică. 
Comisia pentru afaceri europene susține Comunicarea Comisiei și consideră că 

adoptarea inovării în domeniul tehnologiei profunde și capacitatea regiunilor din 
întreaga UE de a contribui la inovare și de a beneficia de aceasta vor fi 

consolidate prin acțiuni de abordare a decalajului persistent în materie de 
inovare dintre statele membre și dintre regiuni. 

Membrii comisiei au recomandat consultări periodice la nivelul Uniunii Europene, 

pentru a se identifica operativ căile de urmat pentru sporirea competitivității 
internaționale a întreprinderilor profund inovatoare din toate statele membre. 

Alte recomandări au fost făcute în vederea continuării eforturilor pentru 
diversificarea posibilităților de sprijin financiar oferit prin programele Consiliului 

European pentru Inovare, stimulării fondurilor cu capital de risc pentru a investi 
în întreprinderile foarte mici din mediul rural și în cele ce își propun să exploateze 

tehnologii cu caracter inovativ pronunțat, intensificării eforturilor de informare 
operativă și pe înțelesul tuturor pentru a sprijini participarea cât mai largă la 

programele Uniunii Europene de stimulare a inovării. 
 

La finalul dezbaterii, opinia Comisiei pentru afaceri europene asupra Comunicării 
a fost supusă la vot, forma sa finală fiind adoptată în unanimitate de către 

membrii comisiei. Aceasta va fi transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaților, pentru finalizarea procedurii parlamentare. 
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Joi, 15 decembrie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual 
asupra temelor înscrise la punctul III. de pe ordinea de zi. 

 
 

 În ziua de 12 decembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 17 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Mirela FURTUNĂ (PSD), 

Dumitrina MITREA (AUR), Christine THELLMANN (PNL), Adriana Diana TUȘA 
(PSD), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), 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), Diana STOICA (USR) – înlocuită de 
Andrei-Marius MIFTODE (USR), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán 

(UDMR). 
 

Au absentat motivat: Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), 
Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), 

Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Neafiliați), Cristina-Mădălina PRUNĂ (USR).  

 
 În ziua de 13 decembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 18 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Mirela FURTUNĂ (PSD), 
Dumitrina MITREA (AUR), Christine THELLMANN (PNL), Adriana Diana TUȘA 

(PSD), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Călin Ioan BOTA 
(PNL), 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), Diana 

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

Au absentat motivat: Rodica Luminița BARCARI (PNL), Iulian BULAI (USR), Ion 
Marcel CIOLACU (PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu 

POLIȚEANU (Neafiliați), Cristina-Mădălina PRUNĂ (USR).  
 

 În ziua de 15 decembrie a.c., din totalul de 24 de membri ai Comisiei, 

și-au înregistrat prezența toți deputații. 
 

 
 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


