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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 13 octombrie 2022 

 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 10 – 13 octombrie 2022 

 

În perioada 10 – 13 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Marți, 11 octombrie 2022, ora 15.00, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea următoarelor inițiative:  

COM(2022)332 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O nouă agendă 
europeană de inovare; 

COM(2022)409 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Puterea 
parteneriatelor comerciale: împreună pentru o creştere economică verde şi justă. 

În ziua de 11 octombrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea inițiativelor aflate pe ordinea de zi. 

Referitor la COM(2022)332, doamna Janina Sitaru, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe a susținut că obiectivul noii Agende Europene pentru Inovare 
este stabilirea Uniunii Europene ca lider mondial al valului de inovare în domeniul tehnologiei 
profunde (deep tech) având în vedere patru premise: poziția de lider a UE în domeniul 
științei; baza industrială puternică a Europei și ecosistemul dinamic al întreprinderilor nou-
înființate (start-up); condiții-cadru propice inovării în cadrul pieței unice; rezervorul 
european de talente. 

Comunicarea enunță cinci inițiative emblematice, fiecare dintre ele grupând 25 
acțiuni specifice, acestea fiind însoțite de un calendar în vederea promovării. 
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Comunicarea enunță cinci inițiative emblematice, fiecare dintre ele grupând 25 
acțiuni specifice, acestea fiind însoțite de un calendar în vederea promovării: 

►1. îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile nou-înființate și pentru 
cele în curs de extindere din Europa, de exemplu prin mobilizarea surselor neexploatate de 
capital privat și prin simplificarea normelor privind cotarea la bursa de valori; 
►2. ameliorarea condițiilor privind inovarea în domeniul tehnologiei profunde, prin 
spații de experimentare și achiziții publice; 
►3. accelerarea și consolidarea inovării în cadrul ecosistemelor europene de 
inovare din întreaga UE și abordarea decalajului în materia inovării; 
►4. promovarea, atragerea și păstrarea talentelor în domeniul tehnologiei 
profunde în UE; 
►5. ameliorarea instrumentelor de elaborare a politicilor.  

În urma prezentării realizate de doamna secretar de stat și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unei opinii favorabile pentru 
COM(2022)332. 

În ceea ce privește COM(2022)409, doamna Janina Sitaru, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, a declarat că UE este ferm hotărâtă să se asigure că 
acordurile sale comerciale promovează durabilitatea, astfel încât creșterea economică să fie 
însoțită de protecția drepturilor omului, a muncii decente, a climei și a mediului, cu 
respectarea deplină a valorilor și priorităților Uniunii și trebuie să își intensifice angajamentul 
față de țările terțe ca partener de încredere. Politica comercială a UE oferă un cadru solid 
de cooperare cu partenerii comerciali în ceea ce privește aspectele legate de durabilitatea 
comerțului și se bazează pe normele internaționale în domeniul muncii și al mediului, prin 
procese structurate și transparente, cu implicarea societății civile.  

Prezenta comunicare stabilește modalitățile de consolidare, în continuare, a 
contribuției acordurilor comerciale la dezvoltarea durabilă și prezintă un nou plan care 
vizează să consolideze contribuția acordurilor comerciale ale UE la protecția climei, a 
mediului și a drepturilor lucrătorilor în întreaga lume și modalitățile de punere în aplicare și 
asigurare a respectării capitolelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acordurile 
comerciale ale UE. 

Prin lansarea unei revizuiri aprofundate, Comisia urmărește consolidarea capacității 
acordurilor comerciale în ansamblu, promovarea comerțul durabil, în cooperare cu partenerii 
comerciali și în colaborare cu alte instrumente de politică relevante ale UE, inclusiv cu Pactul 
verde european. 

Comisia a identificat un set de priorități politice și de puncte de acțiune 
esențiale, care vor îmbunătăți eficacitatea abordării actuale bazate pe angajamente în ceea 
ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă, bazată pe un cadru și standarde internaționale, 
cu norme de punere în aplicare mai stricte. Astfel, referitor la modul în care acordurile 
comerciale ale UE contribuie la Agenda de Dezvoltare Durabilă (crearea de locuri de 
muncă, extinderea piețelor și stimularea creșterii economice și a inovării), în cadrul revizuirii 
politicii comerciale, sprijinul pentru tranziția verde și justă a devenit unul dintre pilonii 
politicii comerciale a UE, alături de deschidere și fermitate. Abordarea UE privind comerțul 
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și dezvoltarea durabilă, bazată pe valori urmărește angajamente mai ample din partea 
țărilor partenere decât cele din acordurile comerciale ale altor actori internaționali, iar 
angajamentele privind comerțul și dezvoltarea durabilă pe care acestea le conțin sunt strâns 
legate de un set mai larg de instrumente de politică, de eforturi multilaterale și de 
instrumente de cooperare pentru dezvoltare. În asociere cu instrumentele autonome ale 
UE, acestea contribuie la valorificarea la maximum a efectelor pozitive ale comerțului asupra 
dezvoltării durabile și asigură, în schimb, limitarea efectelor negative. 

Până la sfârșitul mandatului actual al Comisiei, se preconizează că UE va dispune de 
un set ambițios de instrumente autonome suplimentare pentru a sprijini comerțul durabil. 
În propunerea sa pentru un nou regulament al UE privind sistemul generalizat de preferințe 
tarifare, Comisia a consolidat contribuția sistemului de promovare a dezvoltării durabile prin 
adăugarea unei serii de instrumente internaționale în domeniul drepturilor omului, al bunei 
guvernanțe, al protecției muncii și al protecției mediului. 

În urma prezentării susținute de doamna Janina Sitaru și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unei opinii favorabile pentru 
COM(2022)409. 

În zilele de 10, 12 și 13 octombrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 11 octombrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 
număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Balan Ioan (PNL), Barna 
Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), 
Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Șoldan Gheorghe (PSD), Toda Daniel-Liviu (Neafiliați), 
Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Cristea Andi-Lucian (PSD)– 
deplasare, Stroe Ionuț Marian (PNL) – deplasare și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

 

 

 

                       Vicepreşedinte,                      Secretar, 

 

                     Ardelean Ben-Oni                                              Mihail Albișteanu 


