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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 22 – 24 octombrie 2019  

 

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

 
I. Examinarea documentelor și adoptarea opiniei pentru: 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Institutul European de Inovare și 

Tehnologie (reformare), COM(2019) 331 

2. Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului 
privind Agenda strategică de inovare a Institutului European 

de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021 – 2027: stimularea 
capacității de inovare a Europei, COM(2019) 330  

 
II. Studiu individual 

1. Rezultatul Reuniunii Consiliului Uniunii Europene, Luxemburg 
- 14 octombrie 2019 

2. BREXIT: 
Vot istoric pentru Brexit, sâmbătă. "Nu există soluţie mai 

bună", spune Boris Johnson 
https://www.realitatea.net/vot-istoric-pentru-brexit-sambata-

nu-exista-solutie-mai-buna-spune-boris-
johnson_2227429.html 

3. Comisia Europeană: Politica Agricolă Comună post 2020 

4. Agenția Europeană de Mediu: Semnale 2019 – Terenuri și 
soluri din Europa 

 
III. Diverse 

 

https://www.realitatea.net/vot-istoric-pentru-brexit-sambata-nu-exista-solutie-mai-buna-spune-boris-johnson_2227429.html
https://www.realitatea.net/vot-istoric-pentru-brexit-sambata-nu-exista-solutie-mai-buna-spune-boris-johnson_2227429.html
https://www.realitatea.net/vot-istoric-pentru-brexit-sambata-nu-exista-solutie-mai-buna-spune-boris-johnson_2227429.html
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 Marți, 22 octombrie a.c., ședința a fost condusă de domnul 

deputat Angel Tîlvăr, preşedintele comisiei. care a prezentat ordinea 
de zi și a supus-o aprobării plenului comisiei. Ordinea de zi a fost 

aprobată în unanimitate de către membrii comisiei.  
 

La punctul I.1 din ordinea de zi s-a procedat la examinarea fondului 
Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind Institutul european de inovare și tehnologie (reformare), 
COM(2019) 331 

Propunerea are în vedere modificarea unor dispoziții din Regulamentul 
Institutului de inovare și tehnologie cu scopul de a le conforma cu mai 

multe programe-cadru ale UE care sprijină cercetarea și inovarea. 
 

În cadrul dezbaterii, a fost subliniată susținerea de către comisie a 
Propunerii de reformare a Regulamentului Parlamentului European și 

Consiliului, cu recomandarea ca utilizarea indicatorilor pentru 

monitorizarea resurselor, rezultatelor și impactului EIT să se limiteze la 
ceea ce este elocvent şi să fie însoțiți de descrieri care să explice 

semnificația valorilor şi care să completeze informaţiile furnizate. De 
asemenea, a fost recomandată analiza periodică a sistemului de 

indicatori pentru a identifica cele mai potrivite modalități de a obține 
evaluări succinte şi pe înțelesul cetățenilor. 

 
Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să 

adopte o opinie care să fie transmisă Biroului permanent al Camerei 
Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

La punctul I.2. din ordinea de zi a fost dezbătută pe fond Propunerea 
de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda 

strategică de inovare a Institutului european de inovare și tehnologie 

(EIT) 2021 – 2027: stimularea capacității de inovare a Europei, 
COM(2019) 330.  

Propunerea prevede adoptarea Agendei strategice de inovare a 
Institutului european de inovare și tehnologie pentru perioada 2021 – 

2027. 
 

Din examinarea Propunerii au reieșit necesitatea de a avea o abordare 
mai ambiţioasă şi deschisă la nou în ceea ce priveşte recunoaşterea şi 

sprijinirea iniţiativelor ce reflectă excelenţa ştiinţifică, dar și 
necesitatea impulsionării componentei educaționale - în special pentru 

învăţarea pe tot parcursul vieții, pentru cursurile de scurtă durată, 
precum și pentru regândirea educației antreprenoriale, astfel încât să 

se afle într-o legătură mai strânsă cu realitatea economică de la nivel 
local, european şi internaţional. 

 

Comisia pentru afaceri europene susţine propunerea de decizie privind 
Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și 

Tehnologie (EIT), având în vedere că raționamentul, întemeiat pe 
cunoașterea bazată pe inovare, este de actualitate şi că abordarea 
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Uniunii Europene contribuie la eliminarea decalajelor în materie de 

inovare dintre UE și principalii săi concurenți. A hotărât cu unanimitate 
de voturi să adopte o opinie care să fie transmisă Biroului permanent 

al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 

 
 

 Miercuri, 23 octombrie și Joi, 24 octombrie a.c., membrii 
comisiei au procedat la studiu individual.  

 
 

În ziua de 22 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-
au înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta 

Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), 
Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan 

BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Iulian BULAI (USR), Giureci-

Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE 
(PSD), Mara MAREȘ (PNL), Mihai Valentin POPA (Pro Europa), Alfred 

Robert SIMONIS (PSD).  
 

Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA 

(ALDE), Roxana MÎNZATU (PSD), Costin Sebastian MOISE (PMP), 
Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), 

Adriana Diana TUȘA (PSD). 
 

 
În ziua de 23 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-

au înregistrat prezența 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta 
Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), 

Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan 

BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin 
MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), 

Mihai Valentin POPA (Pro Europa), Alfred Robert SIMONIS (PSD).  
 

Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 

Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), 
Costin Sebastian MOISE (PMP), Roxana MÎNZATU (PSD), Cristina 

Mădălina PRUNĂ (USR),  Adriana Diana TUȘA (PSD). 
 

 
În ziua de 24 octombrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-

au înregistrat prezența 14 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta 
Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), 

Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan 

BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin 
MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), 

Mihai Valentin POPA (Pro Europa), Alfred Robert SIMONIS (PSD).  
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Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Simona BUCURA-

OPRESCU (PSD), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Andrei Dominic GEREA (ALDE), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), 

Costin Sebastian MOISE (PMP), Roxana MÎNZATU (PSD), Cristina 
Mădălina PRUNĂ (USR),  Adriana Diana TUȘA (PSD). 

 
 

 
 

 
 

 

 

PREȘEDINTE,    SECRETAR,  

 

 

Angel TÎLVĂR    Romeo Florin NICOARĂ 
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