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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 19 septembrie 2022 

Nr. 4c-22/483 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 12 – 15 septembrie 2022  

 

În perioada 12 – 15 septembrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
I. Chestionarul pentru cel de-al 38-lea Raport bianual al COSAC – 

dezbatere și adoptare răspunsuri. 
II. Examinarea și adoptarea opiniei pentru Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital pentru copii și tineri: noua 
strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+) - 

COM(2022) 212, raportor: deputat Christine THELLMANN. 
III. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană, Eurobarometru: Sprijinul pentru UE este în 

creștere - comunicat de presă  

2. Comisia Europeană și Consiliul UE – Eliberarea vizelor cu Rusia – 

comunicat de presă 

3. Comisia Europeană: O strategie europeană privind serviciile de 

îngrijire – comunicat de presă și fișă informativă 

4. Comisia Europeană: Cadrul temporar de criză privind ajutoarele de 

stat – comunicat de presă 

5. Comisia Europeană: Punerea în aplicare a legislației de mediu – 

comunicat de presă și fișă informativă 

IV. Diverse 

 
 Marți, 13 septembrie a.c., ședința a fost condusă de domnul deputat 

Ștefan Mușoiu, președintele comisiei. În deschiderea lucrărilor, domnul 
președinte a anunțat colegii că din data de 13 septembrie a.c. comisia are 

un nou membru, pe doamna deputat Ileana-Cristina Dumitrache (PSD), 
apoi a supus la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate de 

către membrii comisiei. 
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La punctul I. din ordinea de zi s-a înscris dezbaterea Chestionarului pentru cel 
de-al 38-lea Raport bianual al COSAC.  

 
Aceste tipuri de chestionare sunt adresate camerelor legislative din 

parlamentele naționale ale statelor membre UE cu ocazia reuniunilor 
președinților COSAC. Evaluările sunt făcute de staff-ul tehnic al Comisiilor 

pentru afaceri europene, în urma analizei, atât a activităților proprii, cât și a 
reprezentanților pe care fiecare parlament național i-a avut la Conferința 

privind viitorul Europei, care face parte din dezbaterile reuniunilor COSAC.  
Membrii comisiei au parcurs întrebările fiecărui capitol și au adoptat 

răspunsurile. Chestionarul completat urmează a fi remis Secretariatului 
COSAC, pentru întocmirea Raportului bianual. 

 
S-a trecut la punctul II. din ordinea de zi – dezbaterea și adoptarea opiniei 

pentru Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital pentru 
copii și tineri: noua strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” 

(BIK+) - COM(2022) 212, pentru care raportor a fost doamna deputat 
Christine THELLMANN, secretar al comisiei. 

Doamna deputat a sintetizat conținutul Comunicării, amintind că prima 
Strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii (BIK) a fost 

adoptată în 2012, în comunicarea de față prezentându-se o strategie 
actualizată în acest domeniu. Obiectivul acesteia este ca, în noul deceniu 

digital, copiii să fie protejați, respectați și dotați cu mijloace de acțiune în 
mediul online. A dorit să menționeze că este o inițiativă în cadrul Anului 

european al tineretului, care presupune crearea unui echilibru între protejarea 
copiilor și nevoia de a-i dota cu competențe digitale.  

Membrii comisiei au propus elaborarea unor recomandări, atât în ceea ce 
privește utilizarea internetului în scopuri educative, referitoare la utilizarea 

sigură și la respectarea regulilor de ergonomie și de comportament civilizat pe 

internet, cât și pentru un control strict al colectării datelor cu caracter personal 
despre copii și al prelucrării acestora. 

Președintele comisiei a supus la vot varianta finală a opiniei. Membrii comisiei 
au votat în unanimitate adoptarea opiniei finale și transmiterea acesteia către 

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

 
 În zilele de 12, 14 și 15 septembrie a.c., membrii comisiei au procedat 

la studiu individual asupra temelor înscrise la punctul III. din ordinea de zi. 
 

În ziua de 12 septembrie, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații. 

 
În ziua de 13 septembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 17 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA 

(PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD), Ana Maria CĂTĂUȚĂ 
(PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel 
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BĂLTĂREȚU (USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ileana-Cristina DUMITRACHE 

(PSD), Mircea FECHET (PNL), Nicolae GEORGESCU (PSD), Giureci-Slobodan 
GHERA (Minorități), Cristina-Mădălina PRUNĂ (USR), Ciprian Titi STOICA 

(AUR), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 
Au absentat motivat: Dumitrina MITREA (AUR), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel 

CIOLACU (PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Maria-Gabriela HORGA (PNL), 
Mihai Laurențiu POLIȚEANU (USR), Diana STOICA (USR). 

 
În ziua de 14 septembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența toți deputații. 
 

În ziua de 15 septembrie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența toți deputații. 

 

 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


