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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 13 februarie 2023 
Nr. 4c-22/56 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 6 – 9 februarie 2023  

 
Ordinea de zi a Comisiei pentru afaceri europene în perioada 6 – 9 februarie 

a.c.: 
I. Examinare și adoptarea opiniilor pentru:  

1. Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecția lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă – 
COM(2022) 489. 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind depunerea de 
eforturi pentru un viitor fără azbest: o abordare europeană a riscurilor pe 

care azbestul le prezintă pentru sănătate - COM(2022) 488. 
II. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană: Rapoartele analitice privind Ucraina, Republica 
Moldova și Georgia – comunicat de presă. 

2. Comisia Europeană: Planul European de combatere a cancerului – 
comunicat de presă și fișă informativă. 

3. Comisia Europeană: Planul industrial din cadrul Pactului verde european - 
comunicat de presă și fisă informativă. 

4. Parlamentul European: Dcizii în plen, 1 – 2 februarie – comunicat de presă. 
5. Parlamentul European: Securitate cibernetică – principale amenințări. 

6. Consiliul UE.  
III. Diverse 

 

 Miercuri, 8 februarie 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. 

 
La punctul I.1. de pe ordinea de zi a fost examinată propunerea de Directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/148/CE 
privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest 

la locul de muncă – COM(2022) 489. Comisia pentru afaceri europene salută 
lansarea pachetului legislativ care prezintă o abordare cuprinzătoare pentru o 
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mai bună protecție a oamenilor și a mediului împotriva azbestului, pentru a 
asigura un viitor fără azbest. 

Au fost făcute recomandări privind sprijinirea eforturilor statelor membre 
îndreptate spre adoptarea unui cadru legislativ de recunoaștere a bolilor 

profesionale generate de expunerea la azbest.  
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 a fost examinată pe fond Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind depunerea de eforturi pentru un viitor fără azbest: 

o abordare europeană a riscurilor pe care azbestul le prezintă pentru sănătate - 
COM(2022) 488. Comisia pentru afaceri europene susține Comunicarea Comisiei 

și subliniază că o mai bună protecție împotriva expunerii la azbest impune un 
efort de identificare a acestuia nu doar în clădirile din zonele urbane, ci și în 

clădirile din zonele rurale greu accesibile.  

Opinia Comisiei pentru afaceri europene asupra Comunicării a fost supusă la vot, 
forma sa finală fiind adoptată în unanimitate de către membrii comisiei. Aceasta 

va fi transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea 
procedurii parlamentare. 

 
La punctul III. Diverse, președintele comisiei a prezentat programul 

întrevederilor bilaterale pentru perioada 12 – 14 februarie a.c.. 
 

În zilele de 6, 7 și 9 februarie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu 
individual asupra temelor înscrise la punctul II de pe ordinea de zi. 

 
 În ziua de 8 februarie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 

înregistrat prezența 20 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Mirela FURTUNĂ (PSD), 
Dumitrina MITREA (AUR), Christine THELLMANN (PNL), Adriana Diana TUȘA 

(PSD), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Viorel 

BĂLTĂREȚU (USR), Călin Ioan BOTA (PNL), Iulian BULAI (USR), Andi Lucian 
CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL), Nicolae GEORGESCU (PSD), Giureci-

Slobodan GHERA (Minorități), Maria-Gabriela HORGA (PNL), Cristina-Mădălina 
PRUNĂ (USR), Ciprian-Titi STOICA (AUR), Diana STOICA (USR) – înlocuită de 

Nicu FĂLCOI (USR), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  
Au absentat motivat: Ion Marcel CIOLACU (PSD), Ileana-Cristina DUMITRACHE 

(PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Neafiliați).  
 

 În zilele de 6, 7 și 9 februarie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, 
și-au înregistrat prezența toți deputații. 

 
 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


