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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 
 

 
Bucureşti, 17 octombrie 2022

Nr. 4c-9/732 
 
 
 

Către 
 Comisia pentru afaceri europene 
 Domnului preşedinte Ştefan Muşoiu 
 
 

 

În conformitate cu prevederile art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă 

înaintăm proiectul de opinie asupra documentului privind  COMUNICAREA 

COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 

ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - O nouă 

agendă europeană de inovare – COM(2022) 332, document transmis 

comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

 

 
VICEPREŞEDINTE, 
Éva-Andrea Csép 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 17 octombrie 

Nr. 4c-9/732 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 

SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - O nouă 

agendă europeană de inovare– COM(2022) 332 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 

art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu documentul privind 

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR - O nouă agendă europeană de inovare– COM(2022) 332, 

transmis pentru examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat comunicarea mai sus menţionată şi 

documentele conexe în şedinţa din data de 11 octombrie 2022. Astfel, a 

fost prezentată Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru 

Uniunea Europeană. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că tipul documentului este 

nelegislativ, iar temeiul juridic îl constituie articolul 173 alineatul (3) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 
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În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că noua agendă europeană 

pentru inovare continuă inițiativele Uniunii Europene în materie, având ca 

obiectiv stabilirea UE ca lider mondial al inovării în domeniul tehnologiei 

profunde. Comunicarea enunță cinci inițiative emblematice, care 

subsumează 25 de acțiuni specifice: îmbunătățirea accesului 

întreprinderilor la finanțare; ameliorarea condițiilor privind inovarea (și 

încurajarea experimentării); accelerarea și consolidarea inovării în cadrul 

ecosistemelor europene de inovare și reducerea decalajului în materia 

inovării; promovarea, atragerea și păstrarea talentelor; ameliorarea 

instrumentelor de elaborare a politicilor.  

Promovarea inovării se regăsește printre obiectivele specifice ale 

programului „Orizont Europa” (2021-2027) și constituie pilonul al III-lea 

(„O Europă inovatoare”) al acestui program, reunind următoarele 

componente: Consiliul European pentru Inovare; ecosistemele europene 

de inovare; Institutul European de Inovare și Tehnologie. Prin pilonul al 

III-lea este acordată asistență integrată pentru a răspunde nevoilor 

antreprenorilor și ale antreprenoriatului, în vederea realizării și accelerării 

inovării revoluționare pentru creșterea rapidă a pieței și pentru 

promovarea autonomiei strategice a Uniunii, menținând în același timp o 

economie deschisă; un punct unic (one-stop shop) ar urma să atragă și să 

sprijine toate tipurile de inovatori și de întreprinderi inovatoare, precum 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv întreprinderile nou-

înființate și, în cazuri excepționale, întreprinderile mici cu capitalizare 

medie, cu potențial de extindere la nivelul Uniunii și la nivel internațional. 

Pilonul preconizează oferirea unor granturi și investiții rapide și flexibile, 

inclusiv cu ajutorul investitorilor privați. 

Obiectivul noii agende europene pentru inovare este stabilirea 

UE ca lider mondial al valului de inovare în domeniul tehnologiei profunde 

(deep tech), având în vedere patru premise: poziția de lider al UE în 

domeniul științei; baza industrială puternică a Europei și ecosistemul 
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dinamic al întreprinderilor nou-înființate (start-up); condiții-cadru propice 

inovării în cadrul pieței unice; rezervorul european de talente. 

Comunicarea enunță cinci inițiative emblematice, fiecare dintre 

ele grupând acțiuni specifice; cele 25 de acțiuni specifice sunt însoțite 

de un calendar al promovării lor: 

►i) îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile nou-

înființate și pentru cele în curs de extindere din Europa, de exemplu prin 

mobilizarea surselor neexploatate de capital privat și prin simplificarea 

normelor privind cotarea la bursa de valori; 

►ii) ameliorarea condițiilor privind inovarea în domeniul tehnologiei 

profunde, prin spații de experimentare și achiziții publice. 

►iii) accelerarea și consolidarea inovării în cadrul ecosistemelor 

europene de inovare din întreaga UE și abordarea decalajului în materia 

inovării 

►iv) promovarea, atragerea și păstrarea talentelor în domeniul 

tehnologiei profunde în UE. 

►v) ameliorarea instrumentelor de elaborare a politicilor.  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru 

întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei 

pentru afaceri europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 

 
 
VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Éva-Andrea Csép    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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