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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 7 februarie 2022 

Nr. 4c-22/43 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 2 – 3 februarie 2022  
 

În perioada 2 – 3 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Chestionarul pentru cel de-al 37-lea Raport bianual al COSAC – dezbateri 

și adoptare 
II. Examinare și adoptarea opiniei pentru Propunerea de Decizie a 

Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului de 

politică pentru 2030 „Calea către deceniul digital” – COM(2021) 574. 
III. Studiu individual: 

1. Departamentul de studii parlamentare și politici UE - Direcția pentru 
Uniunea Europeană a Camerei Deputaților – România și spațiul 

Schengen. 
2. Parlamentul European & Comisia Europeană – Eurobarometru 

special privind viitorul Europei. 
3. Comisia Europeană - Transformarea digitală a UE. 

4. Comisia Europeană – Ajutoarele de stat pentru climă, protecția 
mediului și energie. 

5. Comisia Europeană – Acțiuni întreprinse de platformele online 
privind dezinformarea legată de Coronavirus. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/fighting-covid-19-
disinformation-reports-november-and-december-actions 

IV. Diverse 

 
 

 Miercuri, 2 februarie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și on-
line și a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele comisiei. 

Ordinea de zi, supusă la vot, a fost aprobată în unanimitate de către membrii 
comisiei. 

 
La punctul I. al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbătut Chestionarul pentru cel 

de-al 37-lea Raport bianual al COSAC.  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/fighting-covid-19-disinformation-reports-november-and-december-actions
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/fighting-covid-19-disinformation-reports-november-and-december-actions
gnegret
Conform cu originalul
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Chestionarele COSAC, instituite încă din 2004 ca bază pentru elaborarea de către 
Secretariatul COSAC a rapoartelor bianuale, sunt formulate de parlamentele 

statelor membre ce dețin președinția rotativă a Consiliului UE. 
Chestionarul în dezbatere urmărește experiența parlamentelor naționale cu privire 

la: controlul parlamentelor asupra guvernelor naționale în domeniul afacerilor 
europene; rolul parlamentelor naționale în UE; cooperarea interparlamentară la 

nivelul Uniunii; mecanismele de apărare și consolidare a statului de drept și 
implicarea parlamentelor în Conferința privind viitorul Europei. 

Membrii comisiei au parcurs întrebările pentru fiecare din temele cuprinse în 
chestionar și au adoptat răspunsurile la acestea, care vor fi remise Secretariatului 

COSAC, pentru întocmirea Raportului. 
 

La punctul II. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat Propunerea de Decizie 
a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului de politică 

pentru 2030 „Calea către deceniul digital” – COM(2021) 574. 
Propunerea instituie programul de politică al cărui obiectiv urmărește 

transformarea digitală a UE, centrată pe factorul uman. 

În cadrul analizei, membrii Comisiei pentru afaceri europene și-au exprimat 
susținerea privind abordarea și acțiunile programului de politică pentru 2030 

”Calea către deceniul digital”, subliniind necesitatea sprijinirii armonizate a 
întreprinderilor mici și mijlocii din toate statele membre ale Uniunii Europene 

pentru creșterea gradului de participare, implicarea mai intensă la dezvoltarea 
economiei bazate pe date și a competitivității acestora pe piața internațională. În 

același timp, au făcut o serie de recomandări, precum: intensificarea cooperării 
dintre Comisia Europeană și statele membre pentru prevenirea; identificarea 

practicilor înșelătoare ale operatorilor de telefonie mobilă în relația cu cetățenii 
care circulă în interiorul Uniunii; intensificarea eforturilor pentru asigurarea unui 

cadru normativ la nivelul UE favorabil dezvoltării accelerate și sigure a tehnicilor 
digitale în domeniul medicinei umane. 

 
La finalul dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea opiniei, 

cu observații și recomandări, aceasta urmând a fi transmisă Biroului Permanent al 

Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 

La punctul IV. Diverse din ordinea de zi, s-a discutat despre programarea, în cadrul 
ședințelor comisiei, a unor dezbateri pe tema Programului Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR), la care să fie invitați pentru a-și exprima punctele de vedere 
ministrul investițiilor și proiectelor europene, domnul Dan Vîlceanu și ministrul 

muncii și protecției sociale, domnul Marius Budăi.  
Temele pe care membrii comisiei le-au avansat pentru dezbateri privesc, de 

principiu: perspectivele absorbției de fonduri pentru acest semestru; detalii tehnice 
despre ce ar însemna o renegociere a PNRR; stadiul programelor operaționale pe 

perspectiva financiară. 
Membrii comisiei au stabilit în unanimitate ca miniștrii să fie invitați separat la 

discuții. 
  

 

 Joi, 3 februarie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual 
asupra temelor înscrise la punctul III. din ordinea de zi. 
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În ziua de 2 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența 19 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 

MITREA (AUR) - online, Adriana Diana TUȘA (PSD) – online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 
(PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (Neafiliați) - online, 

Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD) - online, 
Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL) - online, Anamaria GAVRILĂ 

(Neafiliați) - online, Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Maria-Gabriela HORGA 
(PNL) – online, Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR) – online, Diana STOICA (USR) 

– online, George Cristian TUȚĂ (PNL) – online, ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 
 

Au absentat: Mirela FURTUNĂ (PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD). 
 

 
În ziua de 3 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații.  

 
 

 
 

 
 

Ștefan MUȘOIU 

 

PREȘEDINTE 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Redactat: Gabriela Negreț, consilier 
 


