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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

București, 22 iunie 2021 

Nr. 4c-22/ 365 

 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din perioada 15 – 17 iunie 2021  
 

 
În perioada 15 – 17 iunie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 

următoarea ordine de zi:  
 

I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 
 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii 

comerciale - O politică comercială deschisă, durabilă și fermă - COM(2021) 66. 
Raportor: deputat Viorel Băltăreţu 

 

II. Studiu individual: 
1. Comisia Europeană – Decizii de infringement. 

2. Comisia Europeană – Bugetul UE pe 2022. 
3. Parlamentul European – Reperele plenarei din 7-10 iunie 2021. 

4. Comisia Europeană - Raportul privind evoluția situației din România în 
materie de reformă a sistemului judiciar. 

5. Parlamentul European – Summitul G7 din iunie 2021. 
 

III. Diverse 
 

 
 Marți, 15 iunie a.c., ședința s-a desfășurat cu prezență fizică și on-line. 

Ședința a fost condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele comisiei. 
Ordinea de zi, supusă la vot, a fost aprobată în unanimitate de către membrii 

comisiei. 

 
 

La punctul I. din ordinea de zi, membrii comisiei au examinat Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
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European și Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii comerciale - O politică 

comercială deschisă, durabilă și fermă - COM(2021) 66. 
Raportor: deputat Viorel BĂLTĂREŢU 

 
Președintele comisiei a dat cuvântul domnului deputat Viorel Băltărețu, raportor 

pentru această Comunicare, care a prezentat ideile cuprinse în proiectul de opinie 
al Comisiei pentru afaceri europene. 

 
Domnul deputat Băltărețu a subliniat strategia pe care o prezintă Comunicarea  

pentru a integra și mai mult politica comercială în cadrul priorităților economice 
ale Uniunii, reflectate în Pactul ecologic european și în Strategia digitală 

europeană. De asemenea, Comunicarea prezintă rolul politicii comerciale în 
redresarea economică post-COVID 19, ambițiile geopolitice ale UE, inclusiv modul 

în care politica comercială va susține autonomia strategică deschisă a UE. 
 

În cadrul dezbaterii, membrii Comisiei au menționat necesitatea dezvoltării 

politicii comerciale pentru a asigura un mediu concurențial echitabil și a stimula 
guvernanța multilaterală favorabilă activităților IMM-urilor și întreprinderilor la 

început de drum, din toate statele membre, acordând o atenție specială 
domeniilor tehnologiei digitale, manufacturier și agricol. 

 
Membrii comisiei au subliniat că o mai strânsă interacțiune între industria civilă, 

industria de apărare și industria spațială și lansarea de proiecte emblematice, 
care au potențialul de a răspunde unor preocupări societale sau strategice, vor 

ajuta Uniunea Europeană să își întărească poziția de jucător global. 
 

Au fost recomandate eforturi susținute pentru consolidarea și dezvoltarea 
parteneriatului transatlantic în perspectiva realizării unui acord comercial 

cuprinzător, reciproc avantajos, în vederea protejării mediului concurențial global 
față de practicile comerciale neloiale de subvenționare și față de susținerea 

societăților comerciale deținute de către stat. De asemenea, s-a recomandat 

consultarea statelor membre și a sectorului de afaceri din Uniunea Europeană, 
precum și a statelor africane, pentru a identifica cele mai potrivite modalități de 

a atinge stabilitatea și prosperitatea Africii, în cel mai scurt timp și de a răspunde 
provocărilor economice și comerciale în calea atingerii  obiectivului de integrare 

economică a celor două continente, atât pe baza relațiilor bilaterale, cât și prin 
cooperarea cu Zona continental africană de liber schimb - AfCFTA și cu organizații 

regionale similare. 
 

La finalul 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, 16 iunie și Joi, 17 iunie a.c., membrii comisiei au procedat la 
studiu individual asupra temelor înscrise la punctul III. din ordinea de zi.  
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În ziua de 15 iunie, 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) – prezentă on-line, Rodica Luminița 
BARCARI (PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR) 

– prezent on-line, Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), 
Ionel DANCĂ (PNL) - prezent on-line, Mircea FECHET (PNL) – prezent on-line, 

Mirela FURTUNĂ (PSD), Anamaria GAVRILĂ (AUR) – prezentă on-line, Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu 

POLIȚEANU (USR) – prezent on-line, Diana STOICA (USR) – prezentă on-line, 
George Cristian TUȚĂ (PNL) - prezent on-line, ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  

 
În ziua de 16 iunie, 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) – prezentă on-line, Rodica Luminița 

BARCARI (PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR) 
– prezent on-line, Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), 

Ionel DANCĂ (PNL) - prezent on-line, Mircea FECHET (PNL) – prezent on-line, 
Mirela FURTUNĂ (PSD), Anamaria GAVRILĂ (AUR) – prezentă on-line, Giureci-

Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu 
POLIȚEANU (USR) – prezent on-line, Diana STOICA (USR) – prezentă on-line, 

George Cristian TUȚĂ (PNL) - prezent on-line, ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  
 

În ziua de 17 iunie, 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) – prezentă on-line, Rodica Luminița 

BARCARI (PNL) – prezentă on-line, Viorel BĂLTĂREȚU (USR), Iulian BULAI (USR) 
– prezent on-line, Ion – Marcel CIOLACU (PSD), Andi Lucian CRISTEA (PSD), 

Ionel DANCĂ (PNL) - prezent on-line, Mircea FECHET (PNL) – prezent on-line, 

Mirela FURTUNĂ (PSD), Anamaria GAVRILĂ (AUR) – prezentă on-line, Giureci-
Slobodan GHERA (Minorități), Sorin – Mihai GRINDEANU (PSD), Mihai Laurențiu 

POLIȚEANU (USR) – prezent on-line, Diana STOICA (USR) – prezentă on-line, 
George Cristian TUȚĂ (PNL) - prezent on-line, ZAKARIAS Zoltán (UDMR).  

 

 

Ștefan MUȘOIU 

 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


		2021-06-22T15:36:58+0300
	Negreţ Gabriela




