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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 27 iunie 2022 

Nr. 4c-22/384 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 20 – 23 iunie 2022  

 

 
În perioada 20 – 23 iunie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 

următoarea ordine de zi:  
 

I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor -  Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare - 

COM(2022) 141. 
 

II. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană – ”Eurobarometrul special” 526 – ”Principalele 

provocări ale vremurilor noastre: UE în 2022” - comunicat de presă și fișă 
de informare cu rezultatele eurobarometrului în România. 

2. Comisia Europeană – Comisia Europeană își prezintă avizele – comunicat 
de presă. 

3. Comisia Europeană – Conferința privind viitorul Europei – comunicat de 
presă, imagine de ansamblu și fișă informativă. 

4.  Comisia Europeană și Consiliul European – Obiectivele pentru o Europă  
mai socială până în 2030 - comunicat de presă, imagine de ansamblu și 

fișă informative. 
5.  Comisia Europeană – Codul consolidat de bune practici împotriva 

dezinformării – comunicat de presă. 

6.  Parlamentul European – Norme de siguranță sporită pentru consumatori – 
comunicat de presă. 

 
III. Diverse 

 
 

 Marți, 21 iunie a.c., ședința s-a desfășutat în format hibrid, cu prezență 
fizică și online și a fost condusă de doamna deputat Adriana Diana Tușa, 

gnegret
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vicepreședinte al comisiei. Ordinea de zi, supusă la vot, a fost aprobată în 

unanimitate de către membrii comisiei. 
 

La punctul I. a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor Către o economie verde, digitală și rezilientă: modelul nostru 
european de creștere - COM(2022) 83.  

Președintele de ședință a prezentat succint conținutul actului European în 
dezbatere.  Astfel, Comunicarea propune acțiuni care vizează întregul ciclu de 

viață al produselor textile, sprijinind ecosistemul în tranziția sa verde și digitală. 
Doamna deputat Tușa a subliniat că strategia abordează modul în care sunt 

proiectate și consumate produsele textile, inclusiv prin explorarea soluțiilor 
tehnologice durabile disponibile și a modelelor de afaceri inovatoare care pot fi 

utilizate. 
 

În cadrul dezbaterii, membrii comisiei au susținut Strategia UE pentru textile 

sustenabile și circulare și au subliniat necesitatea revitalizării tehnologiilor 
tradiționale, a meșteșugurilor și a materialelor naturale utilizate în fabricarea 

hainelor și a încălțămintei. 
 

În principal, Comisia pentru afaceri europene a recomandat sprijinirea la nivel 
european a cercetărilor pentru obținerea unei game cât mai largi de textile 

funcționale, cu un impact redus asupra mediului, precum și supravegherea pieței 
textilelor nou apărute în vederea evitării concurenței neloiale, a respectării 

drepturilor de autor și a protecției consumatorilor, în special prin utilizarea 
tehnologiilor digitale. 

Domnul deputat ZAKARIAS Zoltán a menționat că este foarte bine venită această 
Comunicare importantă din punct de vedere al tranziției verzi și al 

sustenabilității. A propus o modificare în texul opiniei la considerentul nr. 10, 
pentru a marca mai bine necesitatea revitalizării și modernizării tehnologiilor 

tradiționale, a meșteșugurilor și a materialelor naturale utilizate în fabricarea 

hainelor și a încălțămintei.   
 

În finalul dezbaterii, președintele de ședință a supus la vot opinia, cu modificarea 
propusă de domnul Zakarias. Membrii comisiei au votat, cu o abținere,  

adoptarea opiniei finale și transmiterea acesteia către Biroul Permanent al 
Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

 În zilele de 20, 22 și 23 iunie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu 
individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi. 

 
În ziua de 20 iunie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

În ziua de 21 iunie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 13 deputați: Călin Ioan BOTA (PNL) - online, Adriana Diana TUȘA 
(PSD), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița 
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BARCARI (PNL) - online, Viorel BĂLTĂREȚU (USR) - online, Mircea FECHET (PNL) 

- online, Nicolae GEORGESCU (PSD) - online, Maria-Gabriela HORGA (PNL) - 
online, Cristina-Mădălina PRUNĂ (USR), Ciprian Titi STOICA (AUR), Diana 

STOICA (USR) - online, ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 
 

Au absentat motivat: Ștefan MUȘOIU (PSD), Mirela FURTUNĂ (PSD), Dumitrina 
MITREA (AUR), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian 

CRISTEA (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Sorin Mihai GRINDEANU 
(PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR), George Cristian TUȚĂ (PNL). 

 
În ziua de 22 iunie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

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

prezența toți deputații. 

 

 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


