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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 28 februarie 2022 

Nr. 4c-22/110 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 22 – 24 februarie 2022  
 

În perioada 22 – 24 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Examinarea și adoptarea opiniilor pentru: 

1. Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a programului de politică pentru 2030 ”Calea către deceniul 

digital” – COM(2021) 574 – reexaminare 

Invitat: domnul Mihai Constantin, director executiv al Asociației 
Operatorilor Mobili din România. 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor – Economia UE după pandemia de COVID-19: implicații pentru 
guvernanța economică - COM(2021) 622. 

 
II. Alegerea unui vicepreședinte al comisiei 

 
III. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană – Acțiuni menite să contribuie la apărarea europeană. 
2. Comisia Europeană – Spațiu: UE inițiază un sistem de conectivitate prin 

satelit. 
3. Parlamentul European – Plenara 17-20 februarie 2022 și deciziile 

principale pe scurt. 

4. Comisia Europeană – Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile 
Europei (REACT-EU). 

5. Parlamentul European – Condiționalitatea legată de statul de drept. 
 

IV. Diverse 
 

 Marți, 22 februarie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și on-
line și a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele comisiei. 
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Ordinea de zi, supusă la vot, a fost aprobată în unanimitate de către membrii 
comisiei. 

 
La punctul I.1. al ordinii de zi, membrii comisiei au reexaminat Propunerea de 

Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului de 
politică pentru 2030 „Calea către deceniul digital” – COM(2021) 574. 

 
La dezbatere a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Constantin, director 

executiv al Asociației Operatorilor Mobili din România. 
 

Domnul președinte Ștefan Mușoiu a explicat situația reexaminării actului Uniunii 
Europene. Opinia Comisiei pentru afaceri europene asupra Propunerii de Decizie a 

Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului de politică 
pentru 2030 „Calea către deceniul digital”, adoptată în ședința din data de 2 

februarie a.c., a fost trimisă spre adoptare Plenului Camerei Deputaților, unde s-a 
decis retrimiterea la comisie în vederea reformulării conținutului unora dintre 

considerente. 

 
Președintele comisiei a dat cuvântul domnului Mihai Constantin, director executiv 

al Asociației Operatorilor Mobili din România, pentru a-și exprima punctul de 
vedere asupra modificărilor care trebuie aduse textului opiniei. 

 
Domnul Constantin a mulțumit pentru invitație și a prezentat punctul său de 

vedere. Astfel, invitatul a subliniat faptul că, în Uniunea Europeană, competențele 
digitale sunt o condiție prealabilă necesară, însă factorii esențiali pentru a putea 

profita de beneficiile digitalizării, pentru dezvoltarea tehnologică viitoare și pentru 
asigurarea poziției de lider a Europei în domeniul digital sunt o infrastructură 

digitală durabilă pentru conectivitate, microelectronică și capacitatea de a prelucra 
volume mari de date.  

O conectivitate excelentă și sigură pentru toți și pretutindeni în Europa, inclusiv în 
zonele rurale și îndepărtate, va permite tuturor cetățenilor și întreprinderilor din 

Europa să se bucure pe deplin de oportunitățile oferite de deceniul digital. 

Invitatul a explicat că este necesară introducerea în textul opiniei a unui paragraf 
în care să fie recomandată intensificarea cooperării dintre Comisia Europeană și 

statele membre pentru prevenirea și identificarea practicilor de natură a crea 
prejudicii pentru cetățenii care circulă în interiorul Uniunii atunci când aceștia 

utilizează servicii de internet. De asemenea, este nevoie de o nouă exprimare in 
text prin care să se recomande menținerea unei piețe concurențiale cât mai mari 

în sectorul de comunicații mobile. 
 

Au avut intervenții domnii deputați Viorel Băltărețu, Zakarias Zoltán, George 
Cristian Tuță, Andi Lucian Cristea, care au vorbit, în principal, despre necesitatea 

acordării de prioritate contribuției digitalizării la obiectivele societale de nivel 
superior, despre calitatea și traiectoria dezvoltării digitale, care trebuie să fie 

asigurate prin intermediul unor priorități și principii strategice, cât și despre 
necesitatea cooperării cât mai strânse dintre Comisia Europeană și statele membre 

pentru asigurarea atingerii obiectivelor programului. 
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La finalul dezbaterii, președintele a mulțumit invitatului pentru lămuririle aduse și 
l-a asigurat de continuarea colaborării cu instituția pe care o reprezintă. 

Domnul Constantin a mulțumit, la rândul său, pentru deschiderea către dialog a 
membrilor comisiei și pentru rezultatele bune pe care le-a avut dezbaterea.  

 
Membrii comisiei, în unanimitate, au votat ”pentru” modificările făcute și au hotărât 

adoptarea opiniei, aceasta urmând a fi retransmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.2 din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Economia UE după pandemia 

de COVID-19: implicații pentru guvernanța economică - COM(2021) 622. 
Comunicarea relansează dezbaterea publică privind revizuirea cadrului de 

guvernanță economică și prezintă implicația crizei de Covid-19 asupra acestuia. 
 

La începutul dezbaterii au luat cuvântul Zakarias Zoltán, Dumitrina Mitrea, George 

Cristian Tuță, Andi Lucian Cristea și Maria Gabriela Horga. Deputații au avut 
propuneri de modificări în textul proiectului de opinie, reformulări necesare pentru 

acuratețe și o mai bună înțelegere a ideii exprimate.  
Domnul deputat Iulian Bulai a sugerat că este nevoie de informații clare și sigure 

privind subiectul Comunicării și a propus ca dezbaterea să fie amânată pentru 
următoarea ședință a comisiei.  

Președintele Ștefan Mușoiu a supus la vot propunerea, iar membrii comisiei au fost 
de acord cu aceasta în unanimitate. 

 
La punctul II. din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat la alegerea unui 

vicepreşedinte al comisiei.  
 

Doamna deputat Mirela FURTUNĂ a fost propusă pentru funcţia de vicepreşedinte 
al comisiei. Propunerea a fost făcută conform nominalizării Grupului parlamentar 

al PSD. 

Din cei 21 de membri ai comisiei, la lucrări au fost prezenţi 18 deputaţi.  
  

În urma scrutinului efectuat, doamna deputat Mirela FURTUNĂ, Grupul 
parlamentar al PSD, deputat în Circumscripţia electorală nr. 38 -  TULCEA,  a fost 

aleasă vicepreşedinte al Comisiei pentru afaceri europene, cu 18 voturi ”pentru”, 
nici un vot ”împotrivă” și nicio ”abținere”. 

 
 

 Miercuri, 23 februarie și Joi,24 februarie a.c., membrii comisiei au 
procedat la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul III. din ordinea de 

zi. 
 

 
În ziua de 22 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 18 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 

MITREA (AUR), Adriana Diana TUȘA (PSD) – online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD) – 
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online, Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL) - online, 
Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea 

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

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

Au absentat: Ion Marcel CIOLACU (PSD), Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați), Mirela 
FURTUNĂ (PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD). 

În ziua de 23 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații.  

 
În ziua de 24 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații.  
 

 
 

 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

PREȘEDINTE 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Redactat: Gabriela Negreț, consilier 
 


