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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

 

 Bucureşti, 1 martie 2021 
  Nr. 4c-22/ 99 

  

  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 23 – 25 februarie 2021  

 
 

 
În perioada 23 – 25 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 

următoarea ordine de zi:  
 

I. Examinarea și adoptarea opiniilor pentru: 
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru 
combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor - COM(2020) 607. 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Stabilirea unui obiectiv 
mai ambiţios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - 

Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul 
cetăţenilor, COM(2020) 562. 

 
II. Aviz asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021, PLx. 109/2021 

 
- II.1 Anexa 3/54 - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (pentru 

domeniul fondurilor europene)  
 

- II.2 Anexa 3/14 - Ministerul Afacerilor Externe (pentru domeniul afacerilor 
europene)  

 
III. Studiu individual 

1. Comisia Europeană – Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii 
obligațiilor din luna februarie. 
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2. Comunicat de presă – Strategia comercială pentru următorii ani; Comisia 

Europeană – Politica comercială a UE. 
3. Comisia Europeană – Contribuția UE în cadrul COVAX. 

4. Parlamentul European – Relațiile cu parlamentele naționale. 
 

IV.  Diverse 
 

 
 Marți, 23 februarie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și on-line. 

Ședința a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele comisiei.  
 

La primul punct din ordinea de zi s-a înscris Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 

Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor - 
COM(2020) 607. 

 

La discuții a participat on-line, în calitate de invitat, domnul Cătălin NECULA, director 
general al Direcției Generale Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
 

Comisia pentru afaceri europene susține strategia UE pentru combaterea  eficace a 
abuzului sexual asupra copiilor și asigură de deplinul său sprijin pentru elaborarea și 

aplicarea politicilor ce vizează construirea unui mediu de viață curat și ocrotitor pentru 
viitoarele generații și subliniază utilitatea colaborării între autoritățile judiciare, 

precum și a acestora cu societatea civilă, astfel încât să fie eliminate pe teren 
grupările infracționale și să prevină astfel producția și difuzarea de imagini și 

înregistrări video ale abuzurilor împotriva copiilor. 
Au fost făcute recomandări privind dezvoltarea unei capacități europene de consiliere 

în persoană pentru victimele infracțiunilor de abuz sexual asupra copiilor, pentru a 
contracara impactul psihologic al înregistrărilor video ale infracțiunilor, care arată cele 

mai rele momente din viața lor, ce sunt difuzate și pot fi văzute de oricine, inclusiv 

de prietenii sau rudele lor, precum și  în ceea ce privește coroborarea strategiei 
Uniunii Europene pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor cu 

strategiile și normele europene privind prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor acestuia, acțiune în care parlamentele naționale și-

ar putea aduce contribuția în dezvoltarea unor cadre legislative naționale armonizate. 
 

Membrii comisiei au dorit să facă intervenții pe formă, modificând textul anumitor 
considerente incluse în opinia comisiei, pentru acuratețe. Invitatul Comisiei la 

dezbateri, domnul Cătălin Nicula, a fost în totalitate de acord cu modificările propuse, 
subliniind că mesajul dorit este corect exprimat. 

 
În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii, 

cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
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La punctul I.2. din ordinea de zi s-a dezbătut Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva 

anului 2030 - Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul 
cetăţenilor, COM(2020) 562. 

 
La discuții a participat on-line, în calitate de invitat, domnul Iulian STANCA, Secretar 

de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 
 

Comunicarea prezintă un obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 2030, în comparație cu 1990, de cel puțin 55%, inclusiv emisiile și absorbțiile. 

Comunicarea prevede un set de acțiuni necesare în toate sectoarele economice și 
lansarea unui proces de revizuire a principalelor instrumente legislative pentru 

îndeplinirea acestui obiectiv ambițios.  
 

Comisia pentru afaceri europene susține obiectivele ambițioase prezentate în materie 

de climă pentru Europa, în perspectiva anului 2030, precum și strategia de investire 
într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor, stabilite ca 

răspuns la criza climatică și pentru a combate efectele încălzirii globale, își exprimă 
preocuparea cu privire la amplificarea riscurilor și consecințelor schimbărilor climatice 

de către dezastrele naturale și umane. În acest sens, îndeamnă la utilizarea 
tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale pentru a asigura gestiunea integrată 

la nivelul Uniunii a acestor procese și evenimente cu impact negativ semnificativ 
asupra sănătății și bunăstării cetățenilor. 

 
Membrii comisiei au avut intervenții asupra formei textului opiniei, care a fost 

modificat, cu unanimitate de păreri, pentru acuratețe. 
 

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea unei opinii, 
cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei 

Deputaților, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

 Miercuri, 24 februarie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual 
asupra temelor înscrise pe ordinea de zi. 

 
 

 Joi, 25 februarie a.c., Comisiile pentru afaceri europene din Camera 
Deputaților și Senat s-au reunit în ședință comună pentru dezbaterea și avizarea 

Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021(punctul II din ordinea de zi). Ședința 
a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele Comisiei pentru afaceri 

europene din Camera Deputaților. 
 

În prima parte a dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 
s-a înscris Anexa 3/54 – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (pentru 

domeniul fondurilor europene)  
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Au participat domnul Marius VASILIU, Secretar de stat în Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și alți invitați. 
 

La lucrări au participat 21 de deputați și 10 senatori. 
În urma dezbaterilor, în conformitate cu atribuțiile comisiilor, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu 18 voturi ”pentru”, 13 voturi ”împotrivă” și nicio abținere, 
adoptarea unui aviz favorabil, aferent Anexei 3/54, cu amendamente. 

 
S-a trecut la a doua parte, Anexa 3/14 a Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2021 – Ministerul Afacerilor Externe (pentru domeniul fondurilor europene).  
Au participat domnul Bogdan AURESCU, ministrul afacerilor externe, domnul Bogdan 

MOISII, Secretar General adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și alți invitati. 

 
La lucrări au participat 21 de deputați și 10 senatori. 

În urma dezbaterilor, în conformitate cu atribuțiile comisiilor, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu 19 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și nicio abținere, 
adoptarea unui aviz favorabil aferent Anexei 3/14 în forma prezentată, fără 

amendamente. 
 

În finalul dezbaterilor, domnul președinte Mușoiu a mulțumit invitaților pentru 
prezență și a declarat ședința comună încheiată. 

 
 

În ziua de 23 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 

MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD) – prezentă on-line, Ana Maria CĂTĂUȚĂ 
(PSD), Christine THELLMANN (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Rodica 

Luminița BARCARI (PNL), Iulian BULAI (Alianța USR - PLUS), Ion – Marcel CIOLACU 
(PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD) – 

prezentă on-line, Anamaria GAVRILĂ (AUR) – prezentă on-line, Giureci-Slobodan 

GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mircea FECHET (PNL) – 
înlocuind pe Iulian Alexandru MURARU (PNL), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța 

USR – PLUS), Oana ȚOIU (Alianța USR – PLUS) – înlocuind pe Diana STOICA (Alianța 
USR – PLUS), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  

 
În ziua de 24 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 
MITREA (AUR), Adriana – Diana TUȘA (PSD), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine 

THELLMANN (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Rodica Luminița 
BARCARI (PNL), Iulian BULAI (Alianța USR – PLUS), Ion – Marcel CIOLACU (PSD), 

Andi Lucian CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL), Mircea FECHET (PNL), Mirela 
FURTUNĂ (PSD), Anamaria GAVRILĂ (AUR), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), 

Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța USR – PLUS), 
Diana STOICA (Alianța USR – PLUS), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán 

(UDMR).  
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În ziua de 25 februarie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Dumitrina 
MITREA (AUR), Bogdan Gheorghe TRIF (PSD) – înlocuind pe  Adriana – Diana TUȘA 

(PSD), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița 
BARCARI (PNL), Viorel BĂLTĂREȚU (Alianța USR - PLUS), Iulian BULAI (Alianța USR 

– PLUS), Ilie TOMA(PSD) – înlocuind pe Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian 
CRISTEA (PSD), Ionel DANCĂ (PNL), Mircea FECHET (PNL), Mirela FURTUNĂ (PSD), 

Anamaria GAVRILĂ (AUR), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Elena STOICA (PSD) 
– înlocuind pe Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu POLIȚEANU (Alianța 

USR – PLUS), Bogdan RODEANU (Alianța USR – PLUS) – înlocuind pe Diana STOICA 
(Alianța USR – PLUS), George Cristian TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ștefan MUȘOIU 

 

PREȘEDINTE 
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