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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 6 martie 2023 
Nr. 4c-22/  

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 28 februarie 2023  

 
Ordinea de zi a Comisiei pentru afaceri europene din 28 februarie: 

 
I. Examinare și adoptarea opiniei pentru: 

1. Propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare coordonată la 
nivelul Uniunii în vederea consolidării rezilienței infrastructurii critice - COM(2022) 551. 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul    
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Digitalizarea sistemului energetic 

– Planul de acțiune al UE – COM(2022) 552. 

 
II. Diverse 

 
 Marți, 28 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 în fond Propunerea de 

Recomandare a Consiliului privind o abordare coordonată la nivelul Uniunii în vederea 
consolidării rezilienței infrastructurii critice - COM(2022) 551. 

Președintele comisiei a făcut o succintă prezentare, arătând că Recomandarea invită 
statele membre să adopte măsuri pentru sporirea rezilienței infrastructurii critice 

utilizate pentru furnizarea de servicii esențiale pe piața internă și să coopereze între 
ele, cu Comisia Europeană, cu alte autorități publice relevante, precum și cu entitățile 

care operează infrastructuri critice. Membrii comisiei au evidențiat importanța 

coordonării și a cooperării consulare în timpul crizelor și necesitatea de a desprinde 
învățăminte din răspunsul la pandemia de COVID-19 și din alte crize, precum și nevoia 

de progrese semnificative în adoptarea propunerilor privind securitatea rețelelor  
informatice,  a  rezilienței  entităților  critice  și  a  setului  de  instrumente  pentru  

diplomația cibernetică. 
În cadrul dezbaterilor, au fost făcute recomandări. 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. 
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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: Digitalizarea sistemului energetic – Planul de acţiune al UE - 

COM(2022) 552. 
Președintele comisiei a subliniat că această Comunicare stabilește un plan de acțiune 

care să promoveze investițiile în infrastructura digital de energie electrică, să stimuleze 
schimbul de date, să asigure beneficii pentru consumatori și să consolideze securitatea 

cibernetică. În acest sens, este necesară educarea și informarea cetățenilor pentru a 
putea beneficia pe deplin de investițiile în tehnologiile digitale din sistemul energetic.   

Comisia pentru afaceri europene a susținut Planul de acțiune al Uniunii Europene 
privind digitalizarea sistemului energetic, a recomandat educarea și informarea 

cetățenilor pentru a putea beneficia pe deplin de investițiile în tehnologiile digitale și 
sporirea securității cibernetice. 

În cadrul dezbaterii, deputatii au avut intervenții: domnul deputat Iulian Bulai, domnul 
deputat Ciprian-Titi Stoica, domnul deputat Andi Cristea, domnul deputat Victor Ilie, 

doamna deputat Dumitrina Mitrea. Domnul deputat George-Cristian Tuță a solicitat 

introducerea în textul opiniei a unei recomandări privind consolidarea securității 
energetice, pe care o consideră extrem de importantă. Supus la vot, considerentul a 

fost adoptat cu majoritate de voturi, două fiind ”împotrivă”. 
Domnul deputat Ștefan Mușoiu a concluzionat că Uniunea Europeană nu este cel mai 

mare poluator, insă, pe de altă parte, în acordurile pe care UE le are cu celelalte state 
la nivel global sunt impuse anumite condiții prin care să se respecte indicatorii, inclusiv 

din perspectiva poluării. 
În finalul dezbaterilor, președintele a supus la vot forma finală a textului de opinie 

asupra comunicării. Aceasta a fost adoptată cu majoritate de voturi de către membrii 
comisiei, două voturi au fost ”împotrivă”. Opinia finală va fi transmisă Biroului 

Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii parlamentare. 
 

 În ziua de 28 februarie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au 
înregistrat prezența 17 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Dumitrina MITREA (AUR), 

Christine THELLMANN (PNL), Adriana Diana TUȘA (PSD), Rodica Luminița BARCARI 

(PNL), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Victor ILIE – înlocuind pe Viorel BĂLTĂREȚU (USR), 
Călin Ioan BOTA (PNL), Iulian BULAI (USR), 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: Mirela FURTUNĂ (PSD) - delegație, Ion Marcel CIOLACU (PSD), 

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

 
 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


