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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 27 martie 2023 
Nr. 4c-22/176 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 20 – 23 martie 2023  

 
Ordinea de zi a Comisiei pentru afaceri europene în perioada 20 – 23 martie a.c.: 

 
I. Examinare și adoptarea opiniei pentru: 

1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind progresele 

înregistrate în direcția realizării Spațiului european al educației - COM(2022) 
700. 

Raportor: deputat Christine Thellmann 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Revizuirea planului de 

acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună 
și floră – COM(2022) 581. 

II. Studiu individual: 
1. Informare despre Politica educațională în Planurile Naționale de Recuperare 

și Reziliență - Think Tank - Parlamentul European - decembrie 2022.  
2. Dezbaterile plenare ale Parlamentului cu privire la concluziile Consiliului 

European. 
3. Rezoluția Consiliului UE privind un cadru strategic pentru cooperare și 

rezoluția privind guvernanța. 
4. Raportul din 2021 al Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate privind 

infracțiunile legate de speciile sălbatice la nivel mondial (UNODC). 
5. Strategia privind biodiversitatea pentru 2030. 

III. Diverse 

 
 

 Marți, 21 martie a.c., ședința a fost condusă de domnul deputat Ștefan 
Mușoiu, președintele comisiei. În deschiderea lucrărilor, domnul președinte a 

supus la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate de către membrii 
comisiei. 
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La punctul I.1. de pe ordinea de zi a fost examinată în fond Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor privind progresele înregistrate în direcția realizării Spațiului 
european al educației - COM(2022) 700, raportor: deputat Christine Thellmann. 

 
Raportorul a menționat că această Comunicare prezintă progresele înregistrate în 

direcția realizării spațiului european al educației, analizând, printre altele, 
guvernanța, investițiile, mobilizarea fondurilor UE și activitatea de elaborare a unor 

indicatori la nivelul UE și a subliniat necesitatea informațiilor necesare comparării 
sistemelor de educație ale statelor membre pentru dezvoltarea pieței unice 

europene. 
 

În cadrul dezbaterii, membrii comisiei au recomandat o analiză a tendințelor 
educației formale și non–formale din Uniunea Europeană în context global, cu 

recomandări referitoare la recuperarea decalajelor și adâncirea cooperării 
internaționale, precum și colectarea de informații suplimentare pentru schimburi 

de experiență în vederea utilizării portofoliilor personale de învățare de către adulții 

din zonele rurale și de către persoanele în vârstă. 
 

La finalul examinării Comunicării, opinia a fost supusă la vot, forma sa finală fiind 
adoptată în unanimitate de către membrii comisiei. Opinia finală va fi transmisă 

Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii 
parlamentare. 

 
 

La punctul I.2.  din ordinea de zi, membrii comisiei au examinat Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor - Revizuirea planului de acțiune al UE în materie 
de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră, COM(2022) 581. 

Comunicarea urmărește orientarea noilor acțiuni ale UE de combatere a traficului 
cu specii sălbatice de fauna și flora până în 2027, pe baza planului de acțiune din 

2016. 

 
Președintele comisiei, domnul Mușoiu, a făcut o succintă prezentare a conținutului 

Comunicării, precizând susținerea de către Comisia pentru afaceri europene a 
revizuirii planului de acțiune al Uniunii Europene în materie de combatere a 

traficului cu specii sălbatice de faună și floră.  
 

Membrii comisiei au subliniat necesitatea acțiunilor de remediere a ecosistemelor 
deteriorate ca urmare a eliminării ilegale a unor specii esențiale sau ca urmare a 

eliberării în natură a unor specii alogene care au făcut obiectul traficului în țările 
de destinație. Totodată, au recomandat conștientizarea comunităților locale în 

privința impactului braconajului asupra formelor legale și durabile de venit, care 
includ turismul bazat pe natură și utilizarea durabilă a potențialului economic al 

speciilor sălbatice de faună și flora, intensificarea eforturilor de combatere a 
comerțului ilegal cu specii de floră și faună sălbatice mai puțin cunoscute și 

instituirea unor mecanisme cuprinzătoare de verificare a prezenței ingredientelor 

ce provin din specii recoltate ilegal, precum și instituirea unui mecanism de dialog 
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la nivel parlamentar între statele membre și între acestea și țări terțe pentru a 
iniția legislația necesară conservării și gestionării speciilor sălbatice de faună și 

floră și a controla comerțul ilegal cu acestea. 
 

În finalul dezbaterilor, președintele a supus la vot forma finală a textului de opinie 
asupra comunicării. Aceasta a fost adoptată cu unanimitate de voturi de către 

membrii comisiei. Opinia finală va fi transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaților, pentru finalizarea procedurii parlamentare. 

 
 În zilele de 20, 22 și 23 martie, membrii comisiei au procedat la studiu 

individual asupra documentelor de la punctul II din ordinea de zi. 
 

 În ziua de 21 martie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 16 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Mirela FURTUNĂ (PSD), 

Christine THELLMANN (PNL), Adriana Diana TUȘA (PSD), Rodica Luminița BARCARI 
(PNL), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Călin Ioan BOTA 

(PNL), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL), Nicolae GEORGESCU 

(PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Ciprian-Titi STOICA (AUR), Diana 
STOICA (USR), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  

Au absentat motivat: Dumitrina MITREA (AUR), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Ileana-Cristina DUMITRACHE (PSD), Sorin Mihai GRINDEANU 

(PSD), Maria-Gabriela HORGA (PNL), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Neafiliați), 
Cristina-Mădălina PRUNĂ (USR). 

 
 În zilele de 20, 22 și 23 martie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, 

și-au înregistrat prezența toți deputații. 
 

 
 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


