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Parlamentul Romaniei 
Camera Deputa~ilor 

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
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Opinie 
privind Comunicarea Comisiei d~tre Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic ~i Social European ~i 
Comitetul Regiunilor 

Sprijinirea ~i reconstructia Ucrainei 

COM(2022) 233 

In conformitate cu prevederile art. 173 alin . (1) din Regulamentul Camerei 
Deputatilor, republicat, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru politidi 
economica, reforma ~i privatizare, Comisia pentru drepturile omului, culte ~i 
problemele minoritatilor nationale, Comisia pentru aparare, ordine publica ~i 
siguranta nationala, Comisia pentru politica externa ~i Comisia pentru comunitatile 
de romani din afara granitelor tarii au fost sesizate pentru examinarea pe fond a 
Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic ~i Social European ~i Comitetul Regiunilor - Sprijinirea ~i 
reconstructia Ucrainei - COM(2022) 233. 

Avand in vedere: 
- Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru politica economica, reforma 

$i privatizare, 
Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru drepturile omului, culte $i 
problemele minoritatilor nationale, 
Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru politica externa, 
Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru comunitati1e de romani din 
afara granitelor tarii, 
Fi$a de informare elaborata de catre Directia pentru Uniunea Europeana a 
Camerei Deputatilor, 
Analiza realizata de Comisia pentru afaceri europene, 
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Comisia pentru afaceri europene: 

1) Sus~ine Comunicarea Comisiei ditre Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic $i Social European $i Comitetul 
Regiunilor - Sprijinirea $i reconstructia Ucrainei. 

2) Sus~ine solidaritatea ferma a Uniunii Europene cu persoanele care fug din 
calea razboiului din Ucraina $i sprijinul prompt mobilizat pentru guvernul 
ucrainean. 

3) Recomanda derularea de actiuni de informare a operatorilor economici cu 
privire la masurile luate de Uniunea Europeana pentru facilitarea comertului 
cu Ucraina $i extinderea acestor masuri. 

4) RecomandA identificarea de masuri cuprinzatoare de sprijin pe termen lung 
atat din partea Uniunii, cat $i din partea statelor membre pentru a pune 
bazele unei natiuni ucrainene libere ~i prospere, ancorate in valorile 
europene, bine integrata in economia europeana $i mondiala . 

5) RecomandA pregatirea recladirii infrastructurii $colare $i de sanatate, astfel 
ind3t sa raspunda necesitatilor societatii digitale, sa tina seama de cerintele 
preconizate pe termen lung conform standardelor europene, precum ~i in 
vederea infaptuirii obiectivelor prevazute in planul de reconstructie a acestei 
tari. 

6) Subliniaza ca Romania, ca stat vecin $i cu legaturi economice ~i sociale cu 
Ucraina, are capacitatea de a contribui semnificativ la sprijinirea $i 
reconstructia acesteia. 

7) RecomandA instituirea unui program special de asistenta pentru copiii 
ucraineni, astfel incat sa fie redus pe cat posibil impactul psihologic al 
razboiului asupra acestora. 

8) Recomanda schimburi de experienta cu expertii in energetica ~i comunitatea 
$tiintifica din Ucraina pentru a pregati tranzitia la energii alternative. 

Comisia pentru afaceri europene, intrunita in $edinta din 20 septembrie 2022, a 
hotarat cu unanimitate de voturi sa adopte prezenta opinie, care sa fie transmisa 
Biroului permanent al Camerei Deputatilor, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentara. 

Propune informarea institutiilor Uniunii Europene ~i Guvernului Romaniei asupra 
observatiilor $i recomandarilor sale, ca 0 contributie la procesul de formulare a unor 
politici eficiente in domeniul de referinta. 
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Propune, in acela!iii timp, transmiterea observatiilor/recomandarilor sale, Comisiei 
Europene, in cadrul dialogului politic informal propus de Comisia Europeana in 
Comunicarea "Furnizand rezultate pentru Europa", COM(2006) 211. 

~TEFAN MU$OIU 

Pre$edinte 
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