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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 27 iunie 2022 
Nr. 4c-22/383 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 14 – 16 iunie 2022  

 

 

În perioada 14 – 16 iunie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 

1. 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; 

raportor deputat Viorel Băltărețu. 
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin norma - COM(2022) 140. 

 
II. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană - Bugetul UE pe 2023 - comunicat de presă 
2. Comisia Europeană – Solidaritatea UE cu Republica Moldova – comunicat 

de presă 
3. Comisia Europeană – Sondajul Eurobarometru Flash privind introducerea 

monedei euro în statele membre care nu au adoptat încă moneda comună. 
4.  Comisia Europeană – Accelerarea tranziției verzi - comunicat de presă 

5.  Parlamentul European – Repere în plen, 6 – 9 iunie a.c. 
 

III. Diverse 

 
 

 Miercuri, 15 iunie a.c., ședința 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. 
 

gnegret
Conform cu originalul
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La punctul I.1. 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 comisiei a dat cuvântul 

raportorului, deputat Viorel Băltărețu, care a sintetizat conținutul Comunicării. 
Domnul deputat Băltărețu a subliniat că tranziția verde reprezintă o oportunitate 

de a înscrie Europa pe o nouă traiectorie de creștere durabilă și favorabilă 
incluziunii și este important să se depună eforturi comune intense pentru 

consolidarea politicii de convergență a Uniunii, astfel încât să se asigure succesul 
tranziției ecologice și digitale în mod echilibrat, în special la nivelul regiunilor 

rurale. 
 

Membrii comisiei au recomandat consolidarea politicii de convergență a Uniunii 
pentru a se asigura succesul tranziției ecologice și digitale și fructificarea cât mai 

largă a oportunităților acordurilor de liber schimb încheiate de Uniunea 
Europeană, cu participarea echilibrată a tuturor statelor membre și au subliniat 

importanța colaborării între toți factorii interesați, în special în zonele rurale, 

pentru a se obține un impact cuprinzător și rapid al prevederilor menite să 
sprijine gospodăriile și întreprinderile, să pună în aplicare Pactul verde european 

și Agenda digitală pentru Europa. 
 

La finalul discuțiilor, opinia finală a fost votată în unanimitate, urmând a fi 
transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea 

procedurii de examinare parlamentară. 
 

La punctul I.2., a fost dezbătută Comunicarea către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin norma - 
COM(2022) 140.  

Comisia pentru afaceri europene consideră utilă stoparea distrugerii bunurilor de 
consum nevândute și invită la o implicare mai puternică a sectorului de afaceri 

în proiectarea menită să asigure o valabilitate cât mai mare a produselor.  

În același timp, propune elaborarea unor recomandări cuprinzătoare pentru 
etichetare conform Regulamentului privind proiectarea ecologică pentru produse 

sustenabile (ESPR), pentru sprijinirea adoptării și înțelegerii uniforme și depline 
a acesteia de către toți cei implicați din toate statele membre. 

 
Opinia finală a Comisiei a fost supusă la vot și a fost adoptată cu unanimitate de 

voturi,  urmând a fi transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru 
finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

 În zilele de 14 și 16 iunie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu 
individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi. 

 
În ziua de 14 iunie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
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În ziua de 15 iunie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 15 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Mirela 
FURTUNĂ (PSD), Dumitrina MITREA (AUR), Adriana Diana TUȘA (PSD), Christine 

THELLMANN (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), 
Nicolae GEORGESCU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Ciprian Titi 

STOICA (AUR), Cristina-Mădălina PRUNĂ (USR), Diana STOICA (USR), George 
Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

 
Au absentat motivat: Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Rodica Luminița BARCARI 

(PNL), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Mircea FECHET (PNL), 
Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Maria-Gabriela HORGA (PNL), Mihai Laurențiu 

POLIȚEANU (USR),  
 

În ziua de 16 iunie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații. 

 

 
 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


