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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 20 martie 2023 

Nr. 4c-22/ 152 
 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 13 – 16 martie 2023  
 

 
Ordinea de zi a Comisiei pentru afaceri europene în perioada 13 – 16 martie: 

 
I. Dezbatere privind stadiul actual al jaloanelor ce trebuie îndeplinite 

potrivit obiectivelor din Planul Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR). 

Invitat: domnul Marcel Ioan Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor 

europene  
II. Studiu individual: 

1. Consiliul UE: Consiliul Justiție și Afaceri Interne, 9-10 martie 2023. 
2. Consiliul UE: Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, 

Sănătate și Consumatori, 13 - 14 martie 2023 - miniștrii vor desfășura 
un schimb de opinii cu privire la ocuparea forței de muncă și la situația 

socială din UE, cu un accent deosebit pe situația refugiaților din 
Ucraina și integrarea acestora pe piața forței de muncă. Consiliul UE: 

Consiliul Competitivitate (Piața Internă și Industrie), 2 martie 2023. 
3. Raportul special nr. 07/2023 al Curții de Conturi Europene, intitulat 

„Proiectarea sistemului de control al Comisiei pentru MRR – Noul 
model de acordare a finanțării continuă să prezinte un deficit în 

materie de asigurare și de răspundere de gestiune la nivelul UE, în 
pofida activităților ample planificate. 

4. Raportul special 04/2023: Alianța mondială împotriva schimbărilor 

climatice – Realizările nu s-au ridicat la înălțimea ambițiilor 
III. Diverse 

 
 Marți, 14 martie a.c., ședința a fost condusă de domnul deputat 

Ștefan Mușoiu, președintele comisiei.  
 

În deschiderea lucrărilor, domnul președinte a mulțumit domnului ministru 
Marcel Ioan Boloș pentru amabilitatea de a participa, în cadrul Comisiei pentru 

afaceri europene, la dezbaterile privind stadiul actual al jaloanelor ce trebuie 

gabriela.negret
Conform cu originalul
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îndeplinite potrivit obiectivelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. 

A supus la vot procedura audierii, stabilindu-se formula ”întrebare – răspuns”. 
și a dat cuvântul invitatului. 

 
Domnul ministru Boloș, la rândul său, a mulțumit pentru invitație, apoi a 

prezentat pe scurt stadiul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 
În urma autorizării primei cereri de plată la 22 octombrie, Comisia Europeană 

a efectuat plata pentru cele 2,6 miliarde de euro aferente primei cereri depuse 
de România, care au intrat deja în conturile țării noastre. De asemenea, 

România a încasat deja două tranșe de prefinanțare în valoare cumulată de 
aproximativ 3,79 miliarde euro, în decembrie 2021 și în ianuarie 2022. 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis la 15 
decembrie 2022 Comisiei Europene cea de a doua cerere de plată din cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 
3.227.690.000 Euro, din care 2.147.490.000 Euro reprezintă sprijin financiar 

nerambursabil și 1.080.200.000 Euro reprezintă sprijin sub formă de 

împrumut. 
 

Depunerea celei de-a doua cereri de plată din Planul Național de Redresare și 
Reziliență a fost condiționată de îndeplinirea a 51 de ținte și jaloane aferente 

primelor două trimestre din 2022, fiind reglementate aspecte cheie precum 
decarbonarea, interoperabilitatea bazelor de date pentru reducerea birocrației 

și cloud-ul guvernamental. 
 

Cea de-a treia cerere de plată în valoare de 3,1 miliarde de euro urmează a fi 
transmisă Comisiei în primăvara acestui an și va fi însoțită de documentația 

aferentă îndeplinirii a 79 de ținte și jaloane. 
 

România beneficiază de o alocare de 29,18 miliarde euro pentru implementarea 
PNRR, din care granturi în valoare de aprox. 14,24 miliarde euro și împrumuturi 

în valoare de 14,94 miliarde euro. De la startul implementării și până la finalul 

lui 2022, România și-a asumat îndeplinirea a 151 de ținte și jaloane. 
 

În continuare, ministrul a menționat care sunt jaloanele și țintele din PNRR 
finalizate, problematice - dar in curs de finalizare, precum și nerealizate - dar 

care vor fi finalizate. Dintre jaloanele problematice, cu termenul de realizare 
decembrie 2022, a menționat Jalonul 215 – Intrarea în vigoare a cadrului 

legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensile speciale și Jalonul 424 – 
Modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală. Dintre jaloanele și 

țintele problematice cu termen de realizare martie 2023 a amintit Jalonul 214 
– Intrarea în vigoare a noii legi privind sistemul de pensii, care înlocuiește 

dispozițiile Legii nr. 1527/2019 privind sistemul public de pensii. 
Totodată a subliniat fapul că există o comunicare permanentă între minister și 

Comisia Europeană în procesul de realizare a jaloanelor. 
 

Președintele comisiei, domnul Ștefan Muşoiu, a cerut clarificări despre proiectul 

de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de simplificare şi digitalizare în 
domeniul fondurilor externe nerambursabile pentru perioada 2021-2027, 
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pentru Politica de Coeziune, atrăgând atenţia că unele măsuri noi propuse în 

proiectul legislativ ar putea crea o povară administrativă pentru beneficiarii şi 
autorităţile de management, după cum au semnalat şi alte asociaţii de profil, 

printre care şi ROREG.  
Ministrul Marcel Boloş a subliniat că, în perspectiva implementării PNRR, 

activitatea autorităţilor pentru managementul fondurilor se va desfăşura după 
noile exigenţe derivate din PNRR, anume prin monitorizarea atentă a riscurilor 

de plată. 
 

Membrii comisiei au solicitat răspunsuri la aspectele considerate problematice 
în marja calendarului de implementare al PNRR, respectiv: decarbonizarea, 

protecţia avertizorilor de integritate, eficienţa energetică, sustenabilitatea 
pensiilor, guvernanţa corporativă a întreprinderilor de stat, legislaţia privind 

dialogul social.  
 

În continuarea discuţiilor, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Marcel 

Boloş, a răspuns interpelărilor membrilor CAE şi a reiterat faptul că România 
acţionează conform angajamentelor strategice, în calendarul fixat de Comisia 

Europeană, dar mai ales conform exigenţelor impuse în procesul de evaluare 
şi aprobare a cererilor de finanţare. 

 
În încheiere, domnul preşedinte Ștefan Muşoiu şi-a exprimat convingerea că 

dialogul constructiv dintre ministrul Marcel Boloş şi membrii CAE, indiferent de 
orientarea lor politică, a arătat interesul comun al acestora pe tema rezilienţei 

şi consolidării capacităţii administrative a statului român în toate domeniile sale 
de activitate. 

 
 

La punctul III. Diverse, președintele a informat despre întrevederea Comisiei 
pentru afaceri europene, în data de 20 martie a.c., cu o delegație parlamentară 

NEOS (un partid liberal de centru) din Consiliul Național al Republicii Austria 

(camera inferioară legislativă), condusă de doamna Beate Meinl-Reisinger, 
purtător de cuvânt al NEOS pentru politică externă și afaceri europene. 

 
 În zilele de 13, 15 și 16 martie, membrii comisiei au procedat la 

studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi.  
 

 
 În ziua de 14 martie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au  

înregistrat prezența 19 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Mirela FURTUNĂ 
(PSD), Dumitrina MITREA (AUR), Christine THELLMANN (PNL), Adriana Diana 

TUȘA (PSD), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), 
Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Călin Ioan BOTA (PNL), Iulian BULAI (USR), Andi 

Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL), Nicolae GEORGESCU (PSD), 
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Gabriela Maria HORGA (PNL), Cristina-

Mădălina PRUNĂ (USR), Ciprian-Titi STOICA (AUR), Diana STOICA (USR), 

George Cristian TUȚĂ (PNL). 
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Au absentat motivat: Ion Marcel CIOLACU (PSD), Ileana-Cristina DUMITRACHE 

(PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Neafiliați), 
ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

 
 În zilele de 13, 15 și 16 martie, din totalul de 24 de membri ai 

Comisiei, și-au înregistrat prezența toți deputații. 
 

 
 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


