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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 11 noiembrie 2020 

Nr. 4c-22/463 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada  9 – 10 noiembrie 2020  

 
 

În perioada 9 – 10 noiembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

I. Examinarea și adoptarea opiniilor pentru: 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind 

biodiversitatea pentru 2030 Readucerea naturii în vieţile noastre, COM(2020) 
380. 

2. Comunicare a Comisiei Către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic Și Social European Și Comitetul Regiunilor O Strategie „De la fermă 

la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos şi ecologic, 
COM(2020) 381. 

II. Raportul privitor la combaterea traficului de persoane 

pentru anii 2018-2019, elaborat de Grupul pentru combaterea traficului de 

persoane din Parlamentul României. 

III. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană – Coronavirus și previziunile economice din toamna 
anului 2020. 

a. Comunicat de presă - Redresarea economică este întreruptă, iar 
recrudescența pandemiei exacerbează incertitudinile. 

b. Previziunile economice pentru România. 

2. Parlamentul European, Serviciul de cercetare parlamentară europeană -  

Coronavirus și transportul aerian. 

Informare - Supraviețuirea transportului aerian în timpul pandemiei. 
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3. Comisia Europeană – Ajutoare de stat. 

Comunicat de presă – Comisia aprobă o schemă de ajutor în valoare de 
150 de milioane EUR prezentată de România pentru sprijinirea investițiilor în 

sistemele de încălzire centralizată bazate pe surse regenerabile de energie. 

4. Consiliul UE – Europa digitală. 

Comunicat de presă - Consiliul adoptă noi norme pentru a moderniza 
cooperarea judiciară în ceea ce privește obținerea de probe și notificarea sau 

comunicarea actelor Comisia Europeană. 

IV. Diverse 

 

 Marți, 10 noiembrie a.c., ședința s-a desfășurat pe platforma online 

”ZOOM” și a fost condusă de domnul deputat Angel Tîlvăr, președintele 

comisiei. 

La punctul I.1. al ordinii de zi, a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 
Readucerea naturii în vieţile noastre, COM(2020) 380. 

Comunicarea prezintă o strategie prin care biodiversitatea Europei să se afle, 
până în 2030, pe calea redresării, în beneficiul oamenilor, al planetei, al climei 

și al economiei europene, în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă și cu obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice. 

Comisia pentru afaceri europene susține obiectivele și abordarea coordonată a 
Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030, pentru a garanta sănătatea 

și reziliența societății noastre și pentru a contracara pierderea biodiversității, 
amenințare cu care se va confrunta umanitatea în următorul deceniu; 

consideră că este necesară o analiză științifică,  fundamentată pe observații și 

experimente pe termen lung, pentru a se determina în detaliu modul în care 
biodiversitatea, atât cea a ecosistemelor preponderent naturale, cât și a celor 

antropizate, contribuie la sporirea rezilienței comunităților umane, respectiv la 
impactul adaptării agenților patogeni la specia umană. 

Membrii comisiei atrag atenția asupra riscurilor de diminuare a zonelor verzi 
din orașe odată cu creșterea vitezei de urbanizare și asupra riscurilor pentru 

biodiversitate și pentru sănătatea publică create de plantarea de specii alogene 
în acestea; notează că oprirea acestor procese necesită o intervenție operativă, 

armonizată la nivelul Uniunii. În același timp, își manifestă preocuparea cu 
privire la proliferarea normelor, strategiilor și planurilor de acțiune pentru 

protejarea naturii și refacerea habitatelor și a speciilor la scară regională, ce 
prezintă riscul de a abate atenția de la necesitatea acțiunilor concrete, locale, 

derulate în timp util. 

Comisia pentru afaceri europene recomandă intensificarea eforturilor 

financiare la nivelul Uniunii Europene pentru antrenarea comunităților locale, a 

sectorului de afaceri, a celui educativ și a societății civile în acțiuni cu rezultate 
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tangibile în protecția biodiversității și își exprimă sprijinul pentru intențiile 

Comisiei Europene de a ilustra modul în care măsurile eficace de conservare 
bazate pe zone verzi și înverzirea orașelor ar putea contribui la realizarea 

obiectivelor de protejare a biodiversității și a naturii. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu 

unanimitate de voturi să adopte o opinie, cu observații și recomandări, 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 analizată Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un 

sistem alimentar echitabil, sănătos şi ecologic, COM(2020) 381. 

Comunicarea prezintă strategia care să asigure tranziția la un sistem alimentar 

durabil, astfel încât sistemul alimentar al UE să devină un standard global în 
materie de durabilitate. 

Comisia pentru afaceri europene susține obiectivele și măsurile strategiei 

prevăzute pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic precum și 
abordarea cuprinzătoare a provocărilor sistemelor alimentare durabile, ce ia în 

considerare legătura puternică dintre sănătatea publică, o societate echitabilă 
și echilibrul ecologic al planetei, susținând, totodată, că în vederea obținerii 

unor rezultate tangibile și rapide este necesar ca legătura dintre o urbanizare 
sănătoasă, cererea de alimente sănătoase și capacitatea unităților agricole de 

a oferi astfel de produse să fie explicit concretizată în documentele 
programatice și în cele legislative â ale Uniunii Europene. 

Comisia atrage atenția atrage atenția asupra faptului că strategia de a 
recompensa fermierii, pescarii și pe alți operatori din lanțul alimentar, care au 

făcut deja tranziția la practici durabile, prezintă riscul de a spori decalajul dintre 
statele membre cu o agricultură dezvoltată și cele cu o agricultură mai puțin 

adaptată pieței și societății digitale, dar și asupra necesității consultării 
extensive a factorilor locali interesați, în scopul evitării distorsionării pieței și a 

impactului negativ asupra piețelor locale, în timpul tranziției fermierilor, 

pescarilor și a altor operatori din lanțul alimentar, pentru folosirea unor practici 
durabile.  

Membrii comisiei au exprimat o serie de recomandări, printre care: o cât mai 
largă deschidere a pieței internaționale a furajelor și hranei pentru animale de 

companie care respectă standardele de mediu și de bunăstare animală; 
armonizarea cadrului legislativ referitor la autorizarea amplasării și operării 

panourilor solare pe clădirile și hambarele aparținând unei ferme agricole și un 
cadru normativ permisiv pentru prosumatori și pentru construirea de sisteme 

energetice de putere restrânsă; analiza implementării și luarea unor măsuri de 
sporire a rigorii în aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale; 

analiza impactului local al sistemelor de cunoștințe și inovare în agricultură 
promovate până în prezent pentru a identifica măsurile ce se impun în vederea 

asigurării relevanței economice reale și rapide și obținerea de rezultate 
tangibile, prezente pe piață. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să 
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adopte o opinie, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului 

permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară. 

La punctul II. din ordinea de zi a fost dezbătut Raportul privitor la combaterea 
traficului de persoane pentru anii 2018-2019, elaborat de Grupul pentru 

combaterea traficului de persoane din Parlamentul României. 

Prezentul raport, pentru anii 2018 și 2019, este al patrulea raport publicat de 

Grupul pentru combaterea traficului de persoane al Parlamentului României. 

Traficul de persoane constituie neîndoielnic una dintre cele mai grave fapte de 

ordin penal, iar motivele sunt evidente: natura valorilor vizate, întinderea 
fenomenului, atât la nivelul țării noastre, cât și la nivel internațional, 

dimensiunile transfrontaliere, conexiunile cu criminalitatea organizată, iar, în 
plan uman și moral, efectul de profundă dezumanizare produs asupra 

victimelor, încălcarea gravă și ireparabilă a unor valori esențiale ce țin de însăși 
condiția umană. 

Fenomenul traficului de persoane nu este episodic, ci implică un număr mare 

de persoane și atrage consecințe de ordin social și economic profunde, ce 
demonstrează încălcarea gravă a drepturilor fundamentale ale omului, 

devenind, în consecință, o problemă ce se agravează constant. 

Combaterea traficului de persoane impune acțiuni concertate ale celorlalte 

autorități publice, pe lângă cele judiciare, în scopul conștientizării potențialelor 
categorii vulnerabile asupra pericolului de a deveni victime ale acestui 

fenomen. 

Acesta este contextul în care a fost considerată importantă formularea unor 

politici coerente pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane, care 
să țină cont de anumite particularități, precum dificultatea stabilirii dimensiunii 

reale a fenomenului, indusă de mobilitatea foarte mare și de intensa circulație 
peste frontiere. 

La nivel național, din punct de vedere legislativ, sancționarea și combaterea 
traficului de persoane au constituit o preocupare constantă și au câștigat un 

cadru normativ complet, prin Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si 

combaterea traficului de persoane, ce a suferit succesiv modificări – îndeosebi 
prin Legea nr. 230/2010. 

Printre cele dintâi parlamente naționale ale statelor membre ale Uniunii 
Europene, Parlamentul României a inițiat o procedură menită să contureze 

parteneriatul și schimbul de informații dintre actorii relevanți din toate 
sectoarele administrației publice și societatea civilă, în scopul prevenirii și 

combaterii eficiente a traficului de persoane. În anul 2009, la nivelul 
Parlamentului României, a fost înființat Grupul pentru combaterea traficului de 

persoane al Parlamentului României  (numit în continuare „Grupul”), care își 
prezintă al patrulea raport, bienal, pentru anii 2018 și 2019. 

Membrii comisiei și-au exprimat unanim acordul față de concluziile prezentate 
în Raportul elaborat de Grupul pentru combaterea traficului de persoane din 

Parlamentul României, susținând necesitatea intensificării și promovării 
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activității Grupului, atât la nivel național, cât și internațional, prin diseminarea 

Raportului autorităților competente în domeniu. 

 

 Luni, 9 noiembrie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu 
individual asupra temelor înscrise pe ordinea de zi la punctul III. 

În ziua de 9 noiembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 

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

BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), 
Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (PSD), 

Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE 
(PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Costin Sebastian MOISE 

(PMP), Victor Viorel PONTA (Pro România), Mihai Valentin POPA (Pro România), 
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert SIMONIS (PSD), Adriana Diana 

TUȘA (PSD). 

În ziua de 10 noiembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma 

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

BICA (PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), 
Iulian BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (PSD), 

Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE 
(PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Costin Sebastian MOISE 

(PMP), Victor Viorel PONTA (Pro România), Mihai Valentin POPA (Pro România), 
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert SIMONIS (PSD), Adriana Diana 

TUȘA (PSD). 

 

  

PREȘEDINTE, 

Angel TÎLVĂR 


