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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 13 martie 2023 

Nr. 4c-22/ 131 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 6 – 9 martie 2023  
 

Ordinea de zi a Comisiei pentru afaceri europene în perioada 6 – 9 martie: 
I. Chestionarul pentru cel de-al 39-lea Raport bianual al COSAC – dezbatere și 

adoptare 
II. Examinarea și adoptarea opiniei pentru Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - Către un sector european al algelor puternic și 

sustenabil - COM(2022) 592. 

III. Studiu individual: 
1. Parlamentul European:  Ziua Internațională a Femeii: sărăcia energetică – 

aspecte de gen. 
2. Comisia Europeană: Siguranța rutieră în UE. 

3. Consiliul UE: Consiliul Competitivitate (Piața Internă și Industrie), 2 martie 
2023. 

4. Raport privind industria algelor în Uniunea Europeană – docuiment 
informativ. 

IV. Diverse 
 

 Marți, 7 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. 
 

La punctul I. de pe ordinea de zi a fost dezbătut și adoptat Chestionarul pentru cel 

de-al 39-lea Raport bianual al COSAC. 
 

Chestionarul în discuție stă la baza celui de-al 39-lea raport bianual al COSAC și 
cuprinde trei secțiuni care actualizează viziunea de ansamblu a practicilor și 

politicilor parlamentare în domeniul afacerilor UE, facilitând discuțiile ce vor avea loc 
în plenul COSAC și oferind o bază solidă pentru redactarea Contribuției și a 

concluziilor reuniunii COSAC.  
În urma parcurgerii întrebărilor din chestionar și a dezbaterilor, răspunsurile au fost 

adoptate în unanimitate de către membrii comisiei și vor fi remise Secretariatului 
COSAC, pentru întocmirea Raportului. 
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La punctul II.  din ordinea de zi, membrii comisiei au examinat Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Către un sector european al algelor puternic și 

sustenabil - COM(2022) 592. 
Membrii comisiei au susținut Comunicarea și au făcut o serie de recomandări privind, 

în principal, derularea de cercetări științifice coordonate la nivelul Uniunii Europene 
pentru cunoașterea şi promovarea culturii microalgelor ca materie primă pentru 

obținerea de produse farmaceutice, cu ajutorul unor tehnologii simple şi la prețuri 
accesibile.  

Supusă la vot, forma finală a opiniei asupra Comunicării a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi de către membrii comisiei și va fi transmisă Biroului 

Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii parlamentare. 
 

La punctul IV. Diverse, președintele a informat despre participarea domnului Marcel 
Ioan Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene, în urma solicitării făcute 

de membrii comisiei, la ședința Comisiei de săptămâna viitoare. 

De asemenea, a anunțat primirea delegației Comisiei pentru afaceri europene din 
Adunarea Națională a Republicii Portugheze, condusă de domnul deputat Luís 

Capoulas Santos, președintele comisiei, în data de 13 martie a.c. și a solicitat 
prezența membrilor comisiei la această întrevedere. 

 
 În zilele de 6, 8 și 9 martie, membrii comisiei au procedat la studiu 

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

 În ziua de 7 martie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența 16 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Mirela FURTUNĂ (PSD), Dumitrina 

MITREA (AUR), Christine THELLMANN (PNL), Adriana Diana TUȘA (PSD), Ana Maria 
CĂTĂUȚĂ (PSD), Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Călin Ioan BOTA (PNL), Alin APOSTOL 

înlocuind pe Iulian BULAI (USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL), 
Nicolae GEORGESCU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Cristina-Mădălina 

PRUNĂ (USR), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  

Au absentat motivat: Rodica Luminița BARCARI (PNL), Ion Marcel CIOLACU (PSD), 
Ileana-Cristina DUMITRACHE (PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Maria-Gabriela 

HORGA (PNL), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Neafiliați), Ciprian-Titi STOICA (AUR), 
Diana STOICA (USR). 

 
 În zilele de 6, 8 și 9 martie, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-

au înregistrat prezența toți deputații. 
 

 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


