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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

 Bucureşti, 23 februarie 2021 
  Nr. 4c-22/ 87 

  

  

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 16 – 18 februarie 2021  
 

 
 

În perioada 16 – 18 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Dezbatere privind Mecanismul de Reziliență și Redresare 

Invitați: europarlamentarii Dragoș PÎSLARU (on-line) și Siegfried 
MUREȘAN (fizic) 

 
II. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Stabilirea 
unui obiectiv mai ambiţios în materie de climă pentru Europa în perspectiva 

anului 2030 - Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, 
în interesul cetăţenilor, COM(2020) 562. 

 
III. Studiu individual 

1. Comisia Europeană – Mecanismul de redresare și reziliență. 
a. Comunicat de presă – Comisia salută aprobarea de către 

Parlamentul European a Mecanismului de redresare și 
reziliență. 

b. Fișă informativă privind Mecanismul de redresare și reziliență. 
c. Mecanismul de redresare și reziliență: Întrebări și răspunsuri. 

d. Site-ul web dedicat Mecanismului de redresare și reziliență: 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery 

coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en 
2. Comisia Europeană – Previziunile economice din iarna anului 

2021  

Comunicat de presă – Previziunile economice din iarna 
anului 2021: O iarnă dificilă, dar se vede lumina de la capătul 

tunelului. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery%20coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery%20coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
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3. Comisia Europeană – Parteneriatul strategic dintre Uniunea 
Europeană și partenerii săi din vecinătatea sudică. 

a. Comunicat de presă - Vecinătatea sudică: UE propune o nouă 
agendă pentru Mediterana. 

b. Fișă informativă – Parteneriatul dintre UE și țările din 
vecinătatea sudică. 

c. Planul economic și de investiții pentru țările din vecinătatea 
sudică. 

4. Parlamentul European – Sesiunea plenară a Parlamentului 
European, 8-11 februarie 2021. 

Sinteza principalelor dezbateri care au avut loc în recenta 
sesiune a PE din februarie 2021. 

 
IV. Diverse 

 

 
 Marți, 16 februarie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și 

on-line. Ședința a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, 
președintele comisiei.  

 
La primul punct din ordinea de zi s-a înscris dezbaterea privind Mecanismul 

de Reziliență și Redresare. 
 

La discuții au participat domnul Siegfried MUREȘAN, europarlamentar,  
vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

din Parlamentul European și domnul Dragoș PÎSLARU (on-line), 
europarlamentar – membru în Grupul Renew Europe din Parlamentul 

European, co-raportori ai Legislativului European pe dosarul bugetar al UE. 
 

Discuţiile dintre membrii comisiei şi europarlamentarii invitaţi au vizat 

stadiul elaborării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. În prim-plan 
a fost plasată problema capabilităţii fructificării acestei şanse unice de către 

executivul României, pentru a putea atrage peste 30 miliarde de euro într-
un termen foarte scurt. 

 
Domnul președinte Ștefan Mușoiu a prezentat ordinea de zi, după care a 

mulțumit invitaților pentru prezența la lucrările comisiei. A propus 
membrilor comisiei să dea cuvântul, mai întâi, domnului deputat Ionel 

Dancă (PNL), care a ținut să mulțumească pentru ordinea de zi propusă, 
precum și pentru organizarea dezbaterii și a menționat că scopul acestor 

întâlniri este de a întări colaborarea între Parlamentul României și 
Parlamentul European, unde România este bine reprezentată, aducând o 

nouă abordare între structurile omoloage din cele două instituții. Nu în 
ultimul rând, această dezbatere aduce clarificări asupra informațiilor 

vehiculate în spațiul public și asupra modului în care România poate 

beneficia de alocarea generoasă de fonduri de la nivel European și subliniază 
modul în care MRR răspunde obiectivelor stabilite de Comisia Europeană. 

 
Domnul președinte Mușoiu a mulțumit, completând cele spuse de domnul 

deputat Dancă cu faptul că este important pentru România și pentru români 
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să câștige, fiind evident că pentru acest lucru trebuie depuse eforturi 

comune. 
 

În continuare, a propus să dea voie invitaților să prezinte elementele 
esențiale ale Mecanismului de Reziliență și Redresare (MRR) și modul în care 

România trebuie să se comporte pentru ca acești bani alocați să poată fi 
absorbiți până în anul 2026, după care să răspundă punctual întrebărilor 

puse de membrii comisiei. Mulțumindu-le celor doi europarlamentari că au 
acceptat invitația, a dat cuvântul domnului Siegfried Mureșan.  

 
Domnul Mureșan a mulțumit pentru invitație și a subliniat că  va fi prezent 

oricând va fi invitat și pentru orice temă de discuții. 
 

Astfel, intrând în subiectul întâlnirii de astăzi, domnul Mureșan a explicat că 
Mecanismul, în valoare de 672,5 miliarde de euro, reprezintă elementul 

central al instrumentului de redresare Next Generation EU. Mecanismul a 
fost adoptat cu o largă majoritate în Parlamentul European, iar raportul 

urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, devenind 
astfel literă de lege. 

El va sprijini investițiile și reformele publice din statele membre, ajutându-

le să facă față impactului economic și social al pandemiei de COVID-19, 
precum și provocărilor generate de tranziția verde și cea digitală.  

 

Regula stabilită prin propunerea de Regulament, negociat și adoptat la nivel 
european, este ca 70% din granturi să fie angajate până la finalul anului 

2022, termenul limită pentru accesarea diferenței de 30% din granturi fiind 
31 decembrie 2023. În plus, plățile pentru proiectele care vor fi incluse în 

programele naționale de redresare și reziliență trebuie făcute până în 
decembrie 2026. 

 
Mecanismul se bazează pe 6 piloni: 

1. Tranziţie către o economie verde - investiţii pentru reducerea 
poluării, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, îmbunătăţirea 

eficienţei energetice şi combaterea schimbărilor climatice; 
2. Tranziţie spre o economie digitală– Digitalizare; 

3. Competitivitate şi coeziune economică. Fondurile pot fi folosite 
pentru investiţii în infrastructură (agricultură, industrie, autostrăzi, 

căi ferate, pentru IMM-uri - element adăugat de Parlamentul 

European); 
4. Coeziune socială – Fondurile pot fi folosite pentru categoriile 

sociale afectate de pandemie (copii, vârstnici) 
5. Rezilienţă instituţională – Fondurile pot fi folosite de instituţiile 

publice pentru a se moderniza, reforma şi extinde (Aici fondurile 
pot fi utilizate pentru modernizarea spitalelor sau pentru 

construirea unor spitale noi); 
6. Investiţii pentru tineret. 

 
 

România beneficiază de aproximativ 30,5 miliarde de euro, compuse din 
13,8 miliarde de euro sub formă de granturi și de 16,7 miliarde de euro sub 
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formă de împrumuturi. Eurodeputatul a menționat că  s-a negociat pentru 

flexibilitate: banii pot fi folosiți în orice direcție, acolo unde România are 
nevoie, neexistând investiție care să nu poată fi eligibilă pentru finanțare 

dacă respectă cadrul și normele europene.  
 

Cel puțin 37% din alocarea fiecărui plan trebuie să sprijine tranziția verde, 
iar cel puțin 20% trebuie să sprijine transformarea digitală. Sprijinul va fi 

strâns legat de recomandările semestrului european, care identifică 
provocările centrale pe care fiecare stat membru trebuie să le abordeze în 

vederea consolidării competitivității, precum și a coeziunii sociale și 
economice. 

 
Domnul președinte Mușoiu a mulțumit pentru această prezentare și, înainte 

de a se trece la sesiunea de întrebări și răspunsuri, a dat cuvântul 
eurodeputatului Dragoș Pîslaru, prezent on-line.   

 

Dragoș Pîslaru a mulțumit pentru invitația de a participa la această 
dezbatere, a mulțumit și colegului său Siegfried Mureșan pentru prezentarea 

detaliată făcută și a dorit să mai adauge câteva aspecte importante:  
- a subliniat că MRR este o șansă istorică pentru România, venită într-

un context dificil, este un pachet legislativ menit să aducă încredere 
și speranță că vom depăși criza generată de pandemia de coronavirus;  

- a menționat combinația între reformă și investiții, care reprezintă o 
șansă foarte mare de redresare a problemelor structurale, a 

problemelor care au fost amânate, atât în general la nivelul statelor 
membre, cât și în particular la nivelul țării noastre și pentru care nu 

s-au găsit soluții ani de zile – investițiile creează contextul pentru ca 
reformele să poată fi puse în aplicare; 

 
Domnul președinte Ștefan Mușoiu a mulțumit pentru completările făcute de 

domnul Pîslaru și a propus, ca mod de lucru pentru sesiunea de întrebări, 

să fie adresate întrebările la care invitații să răspundă punctual. 
 

Au adresat întrebări și au primit răspunsuri: 
- doamna deputat Ana Maria Cătăuță (PSD), secretar al Comisiei – despre  

modul în care a fost fructificată experiența în cadrul Parlamentului European 
a celor doi invitați de către Guvernul României și despre Autostrada A13 

Bacău – Onești – Brașov, anume dacă se mai păstrează principiul decalajelor 
între regiuni în alocarea de fonduri. 

- domnul deputat Ionel Dancă (PNL) – despre proiectul de gestionare a 
apelor; 

- domnul deputat Iulian Bulai (Alianța USR – PLUS) – Prima întrebare se 
referă la posibilitatea alocării de bani, din bugetul de prefinanțări, pentru 

terminarea șoselelor, iar cea de a doua întrebare: Se poate garanta prin 
PNRR luarea de credite de către instituții? 

- doamna deputat Anamaria Gavrilă (AUR) – În România se utilizează doar 

20% din energia produsă de cărbune, referindu-se in particular la cazul 
Combinatului Siderurgic Hunedoara. Cu toate acestea se vorbește despre 

închiderea termocentralelor. Prin PNRR se pot face investiții pentru 
capturarea emisiilor de carbon? 
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- domnul deputat ZAKARIAS Zoltán (UDMR): Există posibilitatea pentru 

aplicare de proiecte transfrontaliere? Subsecvent, s-a discutat despre 
proceduri pentru această situație? 

- domnul deputat George Tuță (PNL): Ce categorii de împrumuturi trebuie 
decontate din avansul pe care îl primește România? A doua întrebare 

vizează ce planuri sunt în zona de modernizare a UE, având în vedere acest 
mecanism de finanțare. 

- domnul deputat Giureci-Slobodan GHERA (Minorități) a întrebat dacă 
există sau se va elabora un ghid pentru PNRR. 

 
În încheierea dezbaterilor, domnul președinte Ștefan Mușoiu a mulțumit 

tuturor participanților pentru buna desfășurare a ședinței și a declarat 
încheiate lucrările acesteia. 

 
La punctul II. din ordinea de zi a fost înscrisă dezbaterea asupra Comunicării  

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor - Stabilirea unui obiectiv mai ambiţios în 
materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - Investirea într-

un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetăţenilor, 
COM(2020) 562. 

 
Deoarece discuțiile la primul punct al ordinii de zi au durat mai mult decât 

fusese estimat, membrii comisiei au hotărât de comun acord să amâne 
dezbaterea Comunicării pentru viitoarea ședință a Comisiei. 

 
 

 Miercuri, 17 februarie și Joi, 18 februarie a.c., membrii comisiei 
au procedat la studiu individual asupra temelor înscrise pe ordinea de zi. 

 
 

În ziua de 16 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA 
(PNL), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 

(PSD), Christine THELLMANN (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - 
PLUS), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Iulian BULAI (Alianța USR - PLUS), 

Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ 
(PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD) – prezentă on-line, Anamaria GAVRILĂ (AUR), 

Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), 
Dumitrina MITREA (AUR), Iulian Alexandru MURARU (PNL), Mihai Laurențiu 

POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS), Diana STOICA (Alianța USR – PLUS) - 
prezentă on-line, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  

 
În ziua de 17 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA 
(PNL), Dumitrina MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD), Ana Maria 

CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța 

USR - PLUS), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Iulian BULAI (Alianța USR – 
PLUS), Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel 

DANCĂ (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD), Anamaria GAVRILĂ (AUR), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Iulian 

Alexandru MURARU (PNL), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – 
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PLUS), Diana STOICA (Alianța USR – PLUS), George Cristian TUȚĂ (PNL), 

ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  
 

În ziua de 18 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA 

(PNL), Dumitrina MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD), Ana Maria 
CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța 

USR - PLUS), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Iulian BULAI (Alianța USR – 
PLUS), Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel 

DANCĂ (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD), Anamaria GAVRILĂ (AUR), Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Iulian 

Alexandru MURARU (PNL), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – 
PLUS), Diana STOICA (Alianța USR – PLUS), George Cristian TUȚĂ (PNL), 

ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  
 

 

 
 

 
 

 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

PREȘEDINTE 
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