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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

București, 9 februarie 2021 

Nr. 4c-22/48 

 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 2 – 4 februarie 2021  
 

 

 
În perioada 2 – 4 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 

următoarea ordine de zi:  
 

I.  Examinarea și adoptarea opiniilor pentru: 

1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O 
strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic – 

COM(2020) 301. 
 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind uniunea 
securității  – COM(2020) 605. 

 

II. Studiu individual: 

 

1. Consiliul UE - Videoconferința membrilor Consiliului European, 
21 ianuarie 2021. 

a. Concluzii verbale prezentate de președintele Charles 
Michel după videoconferința membrilor Consiliului 

European din 21 ianuarie 2021. 
b. Consiliul convine asupra consolidării utilizării testelor 

antigenice rapide și asupra recunoașterii reciproce a 
rezultatelor testelor pentru COVID-19. 

 
2. Comisia Europeană – Brexit - încheierea mandatului Grupului 

operativ pentru relațiile cu Regatul Unit. 
 Comunicat de presă – Ședința Colegiului: Comisia 

Europeană reorganizează „Grupul operativ pentru 
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relațiile cu Regatul Unit”, acesta devenind „Serviciul 

pentru acordurile dintre UE și Regatul Unit”. 
 

3. Comisia Europeană – Acțiuni esențiale vizând constituirea 
unui front comun pentru a învinge COVID-19. 

a. Comunicat de presă – Comisia inițiază acțiuni 
esențiale vizând constituirea unui front comun pentru 

a învinge COVID-19. 
b. Comunicarea Comisiei: Un front comun pentru a 

învinge COVID-19. 
c. Declarații ale comisarului Stella Kyriakides la 

conferința de presă cu privire la acțiunile-cheie pentru 
ca un front unit să învingă COVID-19. 

 
4. Comisia Europeană – Cartea verde privind îmbătrânirea 

populației. 

a. Comunicat de presă -  Comisia lansează o dezbatere 
privind răspunsul la impactul îmbătrânirii populației. 

b. Fișă informativă –  Cartea verde privind îmbătrânirea 
populației. 

 
5. Parlamentul European – Eurodeputații cer Comisiei Europene 

să propună o lege care să le permită persoanelor care 
lucrează digital să se deconecteze de la muncă în afara 

programului de lucru. 
Comunicat de presă - “Dreptul de a se deconecta” 

digital al lucrătorilor trebuie să devină un drept 
fundamental la nivelul UE. 

 

III. Diverse 
 

 
 Marți, 2 februarie a.c., ședința a fost condusă de domnul deputat 

Ștefan Mușoiu, președintele comisiei. După ce a prezentat ordinea de zi și 
a supus-o aprobării, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de către 

membrii comisiei.  
 

La punctul I.1. din ordinea de zi a fost dezbătută în fond Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor O strategie pentru hidrogen: 

pentru o Europă neutră climatic – COM(2020) 301.  
 

Comunicarea prezintă o viziune a modului în care Europa poate transforma 
hidrogenul curat într-o soluție viabilă pentru decarbonizarea, în timp, a 

diferitelor sectoare, instalând cel puțin 6 GW de electrolizoare de hidrogen 
din surse regenerabile în UE – până în 2024, și 40 GW de electrolizoare de 

hidrogen din surse regenerabile – până în 2030. Comunicarea identifică 
problemele care trebuie depășite, stabilește pârghiile pe care UE le poate 

mobiliza și prezintă o foaie de parcurs pentru acțiuni pentru următorii ani. 
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Comisia pentru afaceri europene susține strategia Uniunii Europene privind 
hidrogenul pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic, ce 

vizează utilizarea sa ca materie primă, combustibil pentru transport și 
stocare de energie, precum și sprijinirea aplicării sale în procese 

industriale. 
 

Membrii comisiei consideră că este necesară încurajarea utilizării 
hidrogenului în industria chimică, pentru obținerea unor produși cu valoare 

adăugată ridicată, precum și o evaluare atentă a impactului dezvoltării 
pieței hidrogenului asupra micro-întreprinderilor și a riscurilor de 

distorsionare a liberei concurențe. 
 

Comisia pentru afaceri europene propune realizarea unei consultări cu 
privire la standarde, bune practici și cooperarea transfrontalieră pe piața 

emergentă a hidrogenului. 

 
Membrii comisiei au făcut o serie de recomandări în ceea ce privește 

procedurile de sprijinire a investițiilor în infrastructura necesară stocării și 
transportului prin conducte a hidrogenului, limitarea transportului de 

hidrogen și încurajarea cercetării și inovării științifice responsabile în 
programul Orizont Europa în scopul dezvoltării de pile de combustie 

avansate. 
 

Doamna deputat Ana-Maria Cătăuță și domnii deputați Ionel Dancă, Andi 
Lucian Cristea și George Cristian Tuță au avut intervenții legate de 

reformularea și completarea  anumitor paragrafe din opinia Comisiei, 
pentru o mai mare acuratețe. 

 
Rezumând ideile desprinse din dezbatere, membrii comisiei au hotărât în 

unanimitate adoptarea unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie 

transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

S-a trecut la punctul I.2. din ordinea de zi, dezbaterea asupra Comunicării 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare 
la Strategia UE privind uniunea securității  – COM(2020) 605. 

 
Strategia vizează perioada 2020 – 2025 și stabilește o abordare în materia 

securității la nivelul întregii societăți, care să poată să răspundă, în mod 
eficient și coordonat, la amenințările în rapidă evoluție. Sunt definite 

prioritățile strategice și acțiunile corespunzătoare, menite să abordeze 
riscurile digitale și fizice, în mod integrat, în întregul ecosistem al uniunii 

securității, punând accent pe domeniile în care acțiunea UE poate aduce o 

valoare suplimentară. 
 

Comisia pentru afaceri europene susține Strategia UE ce vizează 
protejarea Uniunii și a cetățenilor săi.  
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În cadrul dezbaterii, membrii comisiei au propus implicarea din timp a 

parlamentelor naționale în elaborarea măsurilor de consolidare a securității 
Europei. De asemenea, au recomandat aplicarea consecventă în programul 

Orizont Europa a principiului cercetării și inovării responsabile, care se 
bazează pe identificarea necesităților cetățenilor și pe sectorul de afaceri, 

precum și pe capacitățile comunităților locale deservite. 
 

Comisia pentru afaceri europene consideră că este momentul pentru o 
evaluare pragmatică a impactului normelor Uniunii Europene referitoare la 

protecția datelor personale, în special în domeniul înregistrărilor video și a 
colectării automate de date în timpul căutărilor pe internet și subliniază cu 

putere că trebuie evitate consecvent exagerările  cu privire la controlul 
conținutului online, pentru a nu afecta dreptul la libera exprimare și 

dreptul la educație. Își exprimă preocuparea cu privire la cadrul de 
protecție a datelor personale colectare în regim privat autorizat, în ceea ce 

privește riscurile prezentate de accesul persoanelor private la informațiile 

colectate pentru asigurarea securității în spațiile publice și utilizarea 
inadecvată a acestora. 

 
Recomandările făcute de membrii comisiei vizează finanțarea unor studii 

cu impact concret în ceea ce privește cauzele profunde ale terorismului și, 
în special, identificarea timpurie a riscurilor în statele membre care au o 

experiență restrânsă în confruntarea cu terorismul, dar și cooperarea cu 
sectorul de afaceri pentru identificarea unui set de măsuri compozit, 

anume obligatorii și voluntare, care să asigure prevenirea actelor de 
terorism și dejucarea din timp a acestora, precum și sancționarea 

autorilor. 
 

Membrii Comisiei au hotărât amânarea adoptării opiniei și reluarea 
dezbaterilor în următoarea ședință, pentru completarea opiniei. 

 

 
 Miercuri, 3 februarie și Joi, 4 februarie a.c., membrii comisiei au 

procedat la studiu individual asupra temelor înscrise pe ordinea de zi. 
 

 
 

În ziua de 2 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 19 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA 

(PNL), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Viorel 
BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Iulian 

BULAI (Alianța USR - PLUS) – înlocuit de Beniamin TODOSIU, Ion – Marcel 
CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL), Giureci-

Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Iulian 
Alexandru MURARU (PNL), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – 

PLUS), Diana STOICA (Alianța USR – PLUS), George Cristian TUȚĂ (PNL), 

Dumitrina MITREA (AUR), Anamaria GAVRILĂ (AUR), ZAKARIAS Zoltán 
(UDMR). 

 
Au absentat: Adriana – Diana TUȘA (PSD), Mirela FURTUNĂ (PSD).  
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În ziua de 3 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA 
(PNL), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Viorel 

BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Iulian 
BULAI (Alianța USR - PLUS), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ 

(PNL), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Iulian Alexandru MURARU 
(PNL), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS), Diana STOICA 

(Alianța USR – PLUS), George Cristian TUȚĂ (PNL), Adriana – Diana TUȘA 
(PSD), Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Mirela FURTUNĂ (PSD), Sorin – Mihai 

GRINDEANU (PSD), ZAKARIAS Zoltán (UDMR), Dumitrina MITREA (AUR), 
Anamaria GAVRILĂ (AUR). 

 
În ziua de 4 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA 
(PNL), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Viorel 

BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Iulian 

BULAI (Alianța USR - PLUS), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ 
(PNL), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Iulian Alexandru MURARU 

(PNL), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS), Diana STOICA 
(Alianța USR – PLUS), George Cristian TUȚĂ (PNL), Adriana – Diana TUȘA 

(PSD), Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Mirela FURTUNĂ (PSD), Sorin – Mihai 
GRINDEANU (PSD), ZAKARIAS Zoltán (UDMR), Dumitrina MITREA (AUR), 

Anamaria GAVRILĂ (AUR). 
 

 
 

 
 

 
 

PREȘEDINTE, 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


