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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 25 martie 2022 

Nr. 4c-22/183 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 22 – 24 martie 2022  

 
 

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

 
I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 

 

1. Propunere de Regulament al Consiliului privind un cadru de măsuri pentru 
asigurarea furnizării contramăsurilor medicale necesare în situații de criză 

în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii - COM(2021) 
577 

 
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Plan de urgență 
pentru garantarea aprovizionării cu alimente și a securității alimentare în 

vremuri de criză - COM(2021) 689 
 

II. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană – Politica de coeziune a UE. 

2. Comisia Europeană – Solidaritatea UE cu Ucraina. 

3. Consiliul UE și Consiliul European – 21 martie - 3 aprilie 2022. 

4. Parlamentul European – Concluziile reuniunii informale a Consiliului 

European de la Versailles. 

5. Parlamentul European – Studiu: Valoarea adăugată a Facilității de 

Recuperare și Reziliență. 
 

III. Diverse 
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➢ Marți, 22 martie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și on-line 
și 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. 

 
La punctul I.1. al ordinii de zi, a fost dezbătută Propunerea de Regulament al 

Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării 
contramăsurilor medicale necesare în situații de criză în cazul unei urgențe de 

sănătate publică la nivelul Uniunii - COM(2021) 577. 
 

Propunerea instituie o serie de măsuri care să fie activate în cadrul unei urgențe 
de sănătate publică. 

 
Comisia pentru afaceri europene susține propunerea de Regulament al Consiliului 

privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării contramăsurilor medicale 

necesare în situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul 
Uniunii. 

 
În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei: 

•  au subliniat aspecte de o deosebită importanță, precum necesitatea unui 
efort administrativ susținut pentru a asigura utilizarea deplină a 

instrumentelor de sprijin oferite de agenție pentru furnizarea 
contramăsurilor medicale necesare în situații de criză, în conformitate cu 

obiectivele statelor membre din domeniul sănătății; 
•  consideră că Autoritatea europeană va avea un rol esențial în coordonarea 

eforturilor statelor membre și ale Comisiei Europene în operarea 
infrastructurii europene pentru schimb de informații în situații de criză în 

cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii; 
•  au recomandat intensificarea eforturilor pentru valorificarea oportunităților 

oferite de economia bazată pe date, în vederea identificării riscurilor privind 

sănătatea publică la nivelul Uniunii, dar și să se analizeze posibilitatea de 
a furniza un serviciu de consiliere, cu un punct unic de acces, pentru a ajuta 

statele membre să utilizeze cât mai eficient fondurile, mecanismele și 
instrumentele Uniunii Europene în vederea adaptării sistemele lor de 

sănătate la amenințările la adresa sănătății publice. 
Domnul deputat Andi Lucian Cristea a propus adăugarea în textul opiniei a 

recomandării privind măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament care 
pot limita libertatea de a desfășura o activitate comercială și libertatea 

contractuală. De asemenea, orice restrângere a acestor drepturi va fi prevăzută 
de lege, va respecta substanța acestor drepturi și libertăți și va respecta principiul 

proporționalității. 
Domnul președinte Ștefan Mușoiu a supus la vot forma finală a opiniei. Membrii 

comisiei au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea acesteia și transmiterea sa 
Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de 

examinare parlamentară. 
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La punctul I.2. al ordinii de zi, a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – Plan de urgență pentru garantarea aprovizionării cu 

alimente și a securității alimentare în vremuri de criză - COM(2021) 689. 
 

Comunicarea Comisiei Europene evidențiază reziliența generală a sistemului 
alimentar al UE, identifică neajunsurile existente și prezintă acțiuni pentru 

îmbunătățirea pregătirii la nivelul UE. 
Membrii comisiei: 

• au subliniat atât legătura dintre nivelul de sănătate și disponibilitatea de 
hrană adecvată, cu o compoziție naturală, cu compușii necesari funcționării 

metabolismului, cât și necesitatea unui efort administrativ susținut la 
nivelul Uniunii Europene pentru a asigura accesul larg al comunităților 

locale, fermierilor și a consumatorilor la cele mai recente informații și 
cunoștințe științifice relevante pentru o nutriție sănătoasă; 

• consideră că este esențială coordonarea Planului de urgență pentru 

garantarea aprovizionării cu alimente și a securității alimentare în vremuri 
de criză cu planurile privind pregătirea pentru dezastrele natural; 

• au recomandat: analizarea vulnerabilităților specifice zonelor rurale 
îndepărtate și izolate în ce privește prevenirea malnutriției și a impactului 

situațiilor de criză, armonizarea obiectivelor educației la nivelul Uniunii 
Europene cu politicile și măsurile pentru garantarea aprovizionării cu 

alimente și a securității alimentare în vremuri de criză, intensificarea 
eforturilor la nivelul Uniunii Europene de fructificare a oportunităților oferite 

de economia bazată pe date pentru identificarea riscurilor în privința 
securității alimentare în vremuri de criză. 

Domnul deputat George Cristian Tuță a propus adăugarea în textul opiniei a 
recomandării privind crearea unui mecanism de monitorizare, prin intermediul 

platformelor digitale, care să asigure evidența stocurilor la produsele agricole la 
nivelul Uniunii Europene pentru garantarea aprovizionării cu alimente și a 

securității alimentare în vremuri de criză. 

De asemenea, domnul deputat Viorel Băltărețu a propus adăugarea în textul 
opiniei a unei recomandări privind susținerea producătorilor pentru a crește 

capacitatea de a furniza produse de calitate ridicată. 
Opinia a fost supusă la vot și a fost adoptată în unanimitate de către membrii 

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

 
La punctul III. Diverse din ordinea de zi, domnul Ștefan Mușoiu, președintele 

comisiei, a reamintit organizarea ședinței comisiei din perioada 12-14 aprilie 
2022 la Poiana Brașov, cu tema ”Dezvoltarea ecoturismului durabil în zonele 

montane românești în contextul redresării post-pandemice” și i-a invitat pe 
membrii comisiei să își exprime disponibilitatea de participare fizică la această 

dezbatere. 
Domnul președinte Ștefan Mușoiu a menționt că au fost invitați să participe la 

dezbatere membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură, ai Comisiei 

pentru mediu și echilibru ecologic, ai Comisiei pentru administraţie publică şi 
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amenajarea teritoriului și ai Comisiei pentru antreprenoriat și turism, precum și 

ministerele de resort. 
 

➢ Miercuri, 23 martie și Joi, 24 martie a.c., membrii comisiei au procedat 
la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi. 

 
 

În ziua de 22 martie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența 19 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Mirela 

FURTUNĂ (PSD) - online, Dumitrina MITREA (AUR), Adriana Diana TUȘA (PSD) – 
online, Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița 

BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea 
FECHET (PNL), Anamaria GAVRILĂ (Neafiliați) - online, Nicolae GEORGESCU 

(PSD) - online, Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Maria-Gabriela HORGA 
(PNL) – online, Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR) – online, Diana STOICA (USR) 

– online, George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

Au absentat: Cristina-Mădălina PRUNĂ (USR), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD). 

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

prezența toți deputații. 
 

În ziua de 24 martie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații.  

 
 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 


