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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 21 aprilie 2022 
Nr. 4c-22/233 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 12 – 14 aprilie 2022  

 
 

În perioada 12 – 14 aprilie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană – Noul Bauhaus european. 

2. Comisia Europeană – „Susținem Ucraina”- conferință și campanie 
mondială a donatorilor. 

 
II. Dezbateri pe tema „Dezvoltarea ecoturismului durabil în zonele montane 

românești în contextul redresării post-pandemice„ – ședința comisiei în 
Poiana Brașov, 13 aprilie a.c. 

 
III. Studiu individual: 

1. Parlamentul European – Repere din sesiunea plenară din aprilie. 
 

 
 Marți, 12 aprilie și Joi, 14 aprilie a.c., membrii comisiei au procedat la 

studiu individual asupra temelor înscrise la punctele I și III. din ordinea de zi. 
 

 Miercuri, 13 aprilie, Comisia și-a desfășurat activitatea în teritoriu, în 

județul Brașov, organizând cea de-a patra dezbatere sub egida Conferinței 
privind viitorul Europei. Evenimentul cu tema ”Dezvoltarea ecoturismului durabil 

în zonele montane românești în contextul redresării post-pandemice” s-a 
desfășurat în format hibrid, cu participare fizică în Sala de conferințe a Hotelului 

Alpin din Poiana Brașov și online. 
 

gnegret
Conform cu originalul
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Evenimentul a adus laolaltă reprezentanți ai ministerelor de resort, ai autorităților 

locale, structurilor asociative, operatori din turism și servicii conexe, antreprenori 
din domeniul ospitalității, agroturismului, sporturilor montane sau cu activitate în 

domeniul ecosistemelor montane, membrii Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură, ai Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și ai Comisiei pentru 

antreprenoriat și turism, precum și alți deputați. 
 

În cuvântul de deschidere, domnul Ștefan Mușoiu, președintele comisiei, a 
subliniat că unul dintre obiectivele armonizării legislative dintre Uniunea 

Europeană și țara noastră este racordarea României la măsurile ce promovează 
ecoturismul pe plan european. În acest sens, demersul pentru organizarea 

dezbaterii în cauză are în vedere identificarea de soluții la problemele cu care se 
confruntă operatorii din turism şi servicii conexe, dar și lucrătorii din ospitalitate, 

scopul fiind de a poziţiona turismul montan românesc pe axa de dezvoltare 
sustenabilă și durabilă.  

A dat cuvântul invitațiilor. 

Din partea gazdelor, doamna Roxana Cojocea, preşedintele Organizaţiei 
Patronale Poiana Braşov, a urat bun venit participanților și a mulțumit in numele 

Organizației pentru oportunitatea de a participa la această dezbatere. A subliniat 
că își dorește să existe susținere națională pentru proiectele derulate, deoarece 

dezvoltarea se poate realiza doar prin dialog și parteneriat și speră la obținerea 
de rezultate în urma acestei conferințe. 

 
În luările de cuvânt, domnul Adrian-Ioan Veştea, preşedinte al Consiliului 

Judeţean Braşov şi domnul Sebastian Rusu, viceprimar al Municipiului Braşov, s-
au referit la proiectele aflate în derulare pentru dezvoltarea sectorului turistic al 

judeţului, oportunităţile oferite de Braşov, inclusiv odată cu deschiderea 
aeroportului, dar şi la dificultăţile şi provocările cu care se confruntă.  

 
Au mai luat cuvântul doamna Hegedüs Csilla, secretar de stat în Ministerul 

Investiţiilor şi Proiectelor Europene, domnul Alin Sorin Seserman, secretar de stat 

în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, reprezentanţi ai Ministerului 
Antreprenoriatului şi Turismului. 

 
Prezent la discuţii, domnul Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean 

Tulcea, a vorbit despre conectivitatea şi accesibilitatea infrastructurii de 
transport, rolul Organizaţiilor de Management al Destinaţiei şi despre susţinerea 

de care are nevoie turismul românesc din partea decidenţilor politici.  
 

Din partea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului a intervenit doamna Alina 
Cârlogea, care a menționat că ministerul derulează un program de susținere 

financiară a autorităților administrației publice locale pentru finanțarea 
proiectelor de investiții în infrastructura din turism. Pentru zona montană, prin 

acest program se are în vedere dezvoltarea domeniului schiabil și dezvoltarea 
infrastructurii turistice din zona montană înaltă. 

 

De asemenea, au intervenit în cadrul discuţiilor reprezentanţi ai mediului 
antreprenorial din Braşov, domnul Victor Negrescu, europarlamentar şi deputaţi 
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din comisiile parlamentare de resort care au participat la eveniment. Vorbitorii s-

au referit la politicile şi programele care vizează sectorul turistic, oportunităţile 
de finanţare naţională şi europeană dar şi la aspecte ale cadrului legislativ şi 

instituţional pentru promovarea transformării socio-economice durabile şi a 
produselor ecoturistice româneşti. 

 
Din partea Comisiei pentru afaceri europene, doamna deputat Ana Maria Cătăuță, 

secretar al Comisiei, a  subliniat faptul că, printr-un parteneriat public - privat 
durabil, putem construi un brand de țară pentru România. Totodată, și mediul de 

business trebuie să investească mai mult pentru diversificarea atracțiilor 
turistice, astfel încât presiunea de a crește prețurile în perioadele de vârf să 

scadă.  
În intervenția sa, doamna deputat Christine Thellman, secretar al Comisiei, a 

menționat că un parteneriat bun între mediul privat și reprezentanții autorităților 
publice se bazează, în primul rând, pe dialog, soluții aplicabile și proiecte 

finanțate. 

Domnul deputat Viorel Băltărețu, membru al Comisiei, a punctat câteva aspecte: 
- lipsa de încredere a antreprenorilor în stat, cauzată de instabilitatea 

legislativă și birocrația împovărătoare e oglindită de o atitudine negativă, 
generalizatoare, a statului față de antreprenori. Soluția este simplificarea 

legislativă și o relație corectă între antreprenori și stat; 
- lipsa infrastructurii împedică dezvoltarea mai multor zone turistice, ca 

urmare, oferta e sub potențialul turistic real al țării noastre; 
- Organizațiile de Management al Destinațiilor să aibă în management 

antreprenori din turismul local. 
A reiterat necesitatea pentru antreprenori de a apela la parlamentarii care îi 

reprezintă în diverse zone ale țării și a le propune soluții adaptate problemelor 
locale. 

 
În încheierea dezbaterilor, domnul deputat Ștefan MUȘOIU a mulțumit gazdelor 

pentru buna colaborare în organizarea evenimentului, precum și invitaților, 

pentru prezență și pentru aportul adus în conturarea ideilor pentru soluționarea 
problemelor existente în zona de turism.  

Totodată,  președintele a concluzionat că ”seria acestor întâlniri organizate sub 
egida Conferinţei privind Viitorul Europei ne-au arătat cât de important este să 

ne mobilizăm şi să colaborăm în căutarea soluţiilor şi implementarea lor. Am dorit 
să abordăm problematicile într-o manieră pragmatică, de aceea am implicat toţi 

factorii relevanţi şi sper ca întâlnirile noastre să genereze planuri şi programe 
concrete”.  

 
În ziua de 12 aprilie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

În ziua de 13 aprilie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența 14 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL) - online, 

Mirela FURTUNĂ (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD) – online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 

(PSD), Christine THELLMANN (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI 
(USR) - online, Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați), Nicolae GEORGESCU (PSD) - 
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online, Giureci-Slobodan GHERA (Minorități) - online, Cristina-Mădălina PRUNĂ 

(USR), ZAKARIAS Zoltán (UDMR), Ciprian Titi STOICA (AUR). 
Au absentat: Dumitrina MITREA (AUR), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Ion 

Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL), Sorin 
Mihai GRINDEANU (PSD), Maria-Gabriela HORGA (PNL), Mihai Laurențiu 

POLIȚEANU (USR), Diana STOICA (USR), George Cristian TUȚĂ (PNL). 
 

În ziua de 14 aprilie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații.  

 
 

 
 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


